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koko ElinAikAni, ja monen vanhemmankin ih-
misen elinajan, Lähi-idästä on kuulunut sään-
nöllisesti ikäviä uutisia. Muutaman vuoden 
välein Israel on hyökännyt ilmassa tai maalla 
milloin Libanoniin, milloin Gazaan. Uutiset il-
maiskuissa surmansa saaneista siviileistä, ko-
konaisista perheistäkin lapsineen ja vanhuksi-
neen ovat toistuvia.

Myös israelilaiset siviilit ovat joutuneet kär-
simään joidenkin palestiinalaisryhmitt ymien 
rakett i-iskuista ja niiden pelosta. Palestiina-
laisuhrien määrä on kuitenkin eri mitt aluok-
kaa. Terrorismia torjutaan valtioterrorismilla, 
vaikka vuosikymmenten kokemuksen luulisi jo 
opett aneen, ett ä se ei ehkäise vastapuolen ter-
roria vaan päinvastoin toimii sen yllykkeenä.

Israelin hallinnossa onkin tiett ävästi vahvo-
ja voimia, jotka eivät edes halua rauhaa. Israe-
lin valtt i alueella on sen sotilaallinen ylivoima. 
Diplomaatt isissa ratkaisuyrityksissä sen ase-
ma on heikompi, vaikka sen tukena onkin myös 
niissä maailman ainoa supervalta. Ei liene sat-
tumaa, ett ä uusin Gazan kriisi ajoitt uu paitsi 
Israelin parlamentt ivaalien edelle myös vaihee-
seen, jossa YK valmistautuu päätt ämään Pales-
tiinan tunnustamisesta. 

Israel on pyrkinyt hajott amaan palestiina-
laisvoimia tukemalla valtapuolue Fatahin haas-
tajaa Hamasia, joka nyt hallitsee Gazaa ja jota 
Israel syytt ää rakett i-iskuista. Vastapuolen tur-
vautuminen väkivaltaan on Israelille edullista, 
koska tällöin sen on poliitt isesti helpompi jat-
kaa miehitys- ja apartheidpo-
litiikkaansa.

osAsyyllisiä Lähi-idän trage-
diaan on kosolti. Euroopassa-
kaan ei ole taidett u vielä riit-
tävästi käsitellä sitä raskasta 
moraalista taakkaa, joka syn-
tyi toisen maailmansodan jäl-
keen, kun erityisesti eurooppalaiset halusivat 
mahdollistaa kauheuksia kokeneille juutalai-
sille oman valtion. Eurooppalaiset eivät kuiten-
kaan tarjoutuneet luovutt amaan tähän tarkoi-
tukseen omien kansojensa asutt amaa maata, 
vaan palestiinalaisten maata. Siitä monien 
muiden vaiheiden ja toimij oiden kautt a alka-
neesta, yhä meneillään olevasta kärsimysta-
rinasta pakolaisleireineen ja jatkuvine väki-
valtaisine kuolemineen kertoo koskett avasti 
esimerkiksi Susan Abulhawan suomeksikin 
käännett y romaani Jeninin aamut (Like 2010). 

Voima- ja eristyspolitiikka on viime aikoi-
na ennemminkin kiristynyt kuin höllentynyt. 
Esimerkiksi Länsirannan »turvamuuri» vai-
keutt aa palestiinalaisten arkea entisestään. 
Jos muurin tarkoitus olisi vain estää terroris-
tien pääsyä Israeliin, kuten sitä perustellaan, 
se olisi rakennett u vain Israelin laillisen alueen 
ja miehitetyn Länsirannan väliin eikä pirsto-
maan Länsirantaa osiin.

Israelin kansalaisten joukossa kaikella edel-
lä kuvatulla on laaja kannatus. Kukapa voi-
si rakastaa kotiensa tai kotiseutujen entisiä 
asukkaita, jotka on häädett y heidän tieltään? 
Tuoreen kyselyn mukaan liki puolet Israelin 
juutalaisista jopa poistaisi maan arabiväestöl-
tä kansalaisoikeudet.

silTi isrAElissA on myös aktiivinen rauhan-
liike. Esimerkiksi Gush Shalom -järjestö vas-
tustaa Länsirannan miehitystä ja Gazan saar-
toa, vaatii pakolaisille paluuoikeutt a ja Je-
rusalemia sekä Israelin että Palestiinan 
pääkaupungiksi. Huomatt ava määrä sotilaita 
on kieltäytynyt palvelemasta miehitetyillä alu-
eilla. Arvostett u, laajalevikkinen Haaretz-lehti 
tuo esiin myös sotatoimien kritiikkiä.

Niiden, jotka lyövät Israel-kriitikoita an-
tisemitismileimalla, kannatt aisikin muistaa, 
ett ä myös monet juutalaiset vastustavat Israe-
lin nykypolitiikkaa. Ovatko hekin siis antisemi-
tistejä?

Tässä Kultt uurivihkoissa haastateltava Suo-
messa asuva elokuvantekij ä, 
Palestiinassa juutalaissukuun 
syntynyt Gideon Gitai tekee 
yhteistyötä israelilaisten va-
semmisto- ja rauhanaktivis-
tien kanssa. Nyt hän on suun-
nitt elemassa muun muassa 
uuden tv-kanavan perusta-
mista Israeliin tuomaan esiin 

juutalaisten ja palestiinalaisten rinnakkaiselon 
mahdollisuutt a.

Lähi-idän tilanne on synkkä, eikä ainakaan 
pysyvää rauhaa ole näköpiirissä aikoihin. Silti 
tai siksi pienetkin valonpilkahdukset, joita rau-
haa rakentavat ihmiset pienillä ja isommilla te-
oillaan tuovat, ovat äärimmäisen tärkeitä ja tu-
kemisen arvoisia.
elias kRohn

Gideon Gitain haastattelu sivuilla 25–27.

PääKIRjOITUS

Vastapuolen 
turvautuminen 
väkivaltaan on 

Israelille edullista.

Israelin rauhanliike 
tarvitsee tukea
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Alue- ja kulttuurintutkimuksen opiskelija ja 

sinnikäs humanismin puolestapuhuja

HEIdI MERIMa-HaLONEN
Journalismiopiskelija Haaga-Helia 

ammattikorkeakoulusta. Aloittanut toimittajan 
uransa Suomen Ensihoidon Tiedotuksessa 

vuonna 1999 ja päätynyt sieltä mutkien kautta 
verkkolehti Satyyriin ja Kulttuurivihkoihin. 

jOUKO jOKISaLO

Yliopistonlehtori ja eurooppalaisen historian 
dosentti Itä-Suomen yliopistossa.
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hetkellä projektityöntekijänä Suomalaisen kirjan 

museo Pukstaavissa.
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ja runojen lisäksi on julkaissut kolme matkakirjaa.

RaISa SIMOLa
Yliopistonlehtori ja afrikkalaisen kirjallisuuden 

dosentti Itä-Suomen yliopistossa.
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200 SaNaa

nAirobi (inTEr PrEss sErvicE) »Koulutuksen, 
terveydenhuollon ja paremman elintason pitäisi 
olla jokaisen kenialaisen ulottuvilla», david Ku-
ria Mbote sanoo. Hän on ensimmäinen homoksi 
tunnustautunut ehdokas seksuaalivähemmistöjä 
karsastavan Kenian kevään parlamenttivaaleissa. 

Kuria, 40, pyrkii senaattiin riippumattomana 
ehdokkaana Nairobin pohjoispuolella sijaitsevas-
ta Kiambun piirikunnasta. 

Kenian perustuslaki vuodelta 2010 jakoi par-
lamentin kahteen kamariin: kansalliskokoukses-
sa on 290 jäsentä ja senaatissa 94. Heidät valitaan 
maaliskuun vaaleissa viideksi vuodeksi. 

»Kiambu ei ole Kenian köyhintä aluetta, mutta 
sielläkin köyhyyden kierteestä on lähes mahdoton 
vapautua. Avuksi tarvitaan pieniä hankkeita, kuten 
vaikkapa kanitarhausta. Kun pääsee alkuun, elin-
olojen kohentaminen helpottuu», Kuria selittää. 

Hän kampanjoi myös sen puolesta, että ih-
misille annetaan »toinen mahdollisuus». »Se on 
tarpeen varsinkin alkoholi- ja huumeriippuvaisil-
le. Syrjäytyminen ei saa merkitä umpikujaa. Minun 
asemassani moni olisi luovuttanut, mutta haluan 
osoittaa esimerkilläni toisen tien.» 

kuriAllA on vAsTAssAAn kaksi veteraanipoliitik-
koa ja yleinen homovastainen ilmapiiri. 

Viime vuosien kyselyissä yli 90 prosenttia ke-
nialaisista on torjunut homouden. Uusi perustus-
laki pyrkii kunnioittamaan kaikkien ihmisoikeuksia, 
mutta vanha rikoslaki määrää homoudesta jopa 14 
vuotta vankeutta. 

Tuomioita on jaettu harvoin, mutta Kurian mu-

KaaPINOvI RaOTTUU 
KENIaN POLITIIKaSSa

Maan ensimmäinen julkisesti homo-
seksuaali kansanedustajaehdokas 

ajaa seksuaalivähemmistöjen lisäksi 
muun muassa alkoholi- ja  

huumeriippuvaisten ja muiden  
syrjäytyneiden asiaa.

kaan moni poliisi kynii homoilta lahjuksia, jos nämä 
haluavat välttää pidätyksen. 

Kuria oli perustamassa Kenian homojen ja les-
bojen kattojärjestöä ja kampanjoi hi-virustartunto-
jen estämisen ja aids-lääkityksen puolesta. Hänen 
mukaansa terveydenhuolto hyljeksii homoja, jotka 
puolestaan ovat huonosti perillä hivin torjunnasta. 

YK:n mukaan 40 miljoonan asukkaan Keniassa 
oli viime vuoden lopulla 1,6 miljoonaa hivin kanta-
jaa. Kuria muistuttaa, että paremman hoidon tar-
peessa ovat Keniassa muutkin sairaat, kuten syö-
pä- ja diabetespotilaat. 

kuriAn »kAAPisTA Tulo» järkytti monia, varsin-
kin kun hän vietti nuoruutensa opiskellen jesuiit-
tapapiksi. Hän suoritti seminaarissa teologian ja fi-
losofian arvosanat ja valmistuu pian yliopistosta 
taloustieteen maisteriksi. 

»Kampanjan alussa pelkäsin, että minut nähtäi-
siin vain homona, mutta ihmiset haluavat oikeas-
ti kuunnella. On toinen juttu, saanko heidän ää-
nensä.» 

Toistaiseksi koko Afrikassa on vain yksi homo-
seksuaali kansanedustaja: Etelä-Afrikan Mike Wa-
ters. 

Kuria on saanut kosolti vihapostia sosiaalisessa 
mediassa, mutta liikkuu vielä ilman saattajia. Hän 
sanoo tilanteen voivan muuttua, jos gallupit lupaa-
vat menestystä loppusuoralla. 

»Minulla ei ole sidoksia politiikan perinteiseen 
korruptioon tai heimoajatteluun. Jos maa on val-
mis muutokseen, edustan juuri sitä», Kuria tiivistää. 

Mike elkin
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200 SaNaa

illAn AikAnA yleisö sai kuulla monensävyisiä lyy-
risiä ja dramaattisia sopraanoita, joista suurin osa 
vakuutti anita välkin olleen paitsi maailman tär-
keimmillä lavoilla menestynyt oopperalaulaja, 
myös taitava pedagogi ja laulutaiteen »salatie-
teen» eteenpäinvälittäjä.

Tove Åmanin hienostunut, musikaalinen lyyri-
nen sopraano säväytti illan aikana muun muassa 
kotimaisissa lauluissa ja Mimin 
aariassa. Muita konsertin koho-
kohtia olivat ensimmäisen puo-
liajan päättäneet Pirkko Törn-
qvist-Paakkasen sisäistyneet ja 
Wagner-fraseeraukseltaan täy-
delliset Wesendonck-tulkinnat, 
Hanna Kronqvistin eletty Si-
belius-tulkinta Kaiuttaresta ja 
Laura Korhosen heleänä soi-
nut Heijaa heijaa.

Toiselle puoliajalle jotkut olivat valinneet vie-
lä teknisesti hieman liian isoja paloja, osa selviy-
tyi hyvin myös oopperaosuudesta. Dramaattises-
ti esiintyvä dramaattinen sopraano Merja Mäkelä 
säkenöi leikittelevänä Carmenin Seguidillassa, 

ohjAAjA franco Zeffirellin perinteitä kunnioittava 
La Bohème -ohjaus olisi maistunut varmaan Puc-
cinillekin. Säveltäjä antoi erityisesti naisrooleille 
tarkat draamalliset ja äänelliset ohjeet, joita hyvis-
sä Puccini-tulkinnoissa ei ylitetä. La Bohèmen juh-
la- ja boheemitaiteilijoiden kurjia olosuhteita ku-
vaavat kohtaukset oli dramatisoitu tyylitajuisesti ja 
elegantisti, mutta ei yllättävästi. 

Rodolfon roolin lauloi nou-
seva sankaritenorityyppinen 
vittorio Grigolo, joka osoit-
tautui hyvin innokkaaksi ja ak-
tiiviseksi näyttelijäksi. ange-
la Georghiu eläytyi oivallisesti 
vaatimattoman Mimin rooliin, 
mutta ääni ei lyyrisyydestä ja 
musikaalisuudesta huolimatta 
kantautunut katsomoon asti, vaan jäi lavalle vii-
pyilemään. Kenties georghiu säästeli ääntään tai 
oli vilustunut. Tähtilaulajan ääni kuulosti muuten-
kin huomattavasti pienemmältä kuin YouTube an-
taisi olettaa.

La Scalan juhlakohtaukset ovat näyttäviä ja 
täynnä italialaisille niin rakasta La Dolce Vitaa. Niin 

väLKEHTIväN väLKIN 
OPPILaaT

SaNKaRITENORI  
ja SaIRaS MIMI

anita välkin muistoseura oli päät-
tänyt kunnioittaa kansainvälisen 

sopraanomme muistoa järjestämällä 
konsertin, jossa lauloivat välkin 

oppilaat eri vuosikymmeniltä.

La Bohème Milanon maineikkaassa 
La Scala -oopperassa oli elegantti, 

näyttävä ja melodramaattinen.

ja Heli veskus heittäytyi voimakkaasti konsertin 
päättäneessä Mild und Leisessa.

Yleisöllä oli mahdollisuus ostaa Anita Välkin 
historiallisia tulkintoja Toivo Kuulan, Giacomo 
Puccinin, Giuseppe verdin ja Wagnerin sävellyk-
sistä myynnissä olleena cd:nä. Kuulokuva muistut-
taa, miten kirkas, täydellisen taipuisa, vaivaton ja 
sujuvasti rekisteristä toiseen juokseva sekä tarvit-

taessa hyvin voimakas ja metal-
linen Välkin ääni olikaan. Välk-
ki seisoi täydellisellä bel canto 
-tekniikallaan »aina äänensä 
päällä» ja hän hallitsi Wagner-
sopraanoksi poikkeuksellisen 
hyvin lyyrisenkin äänensävyn.

Unohtumaton laulaja an-
saitsi unohtumattoman muis-
tokonsertin Sibelius-Akatemian 

konserttisalissa, jossa moni Välkin oppilas suoritti 
aikoinaan laulun A-tutkintonsa.

Rita Dahl

anita välkin muistokonsertti Helsingissä 26.10.2012, 

juontajana Ritva-Liisa Korhonen.

myös La Bohèmen Latin Quartieriin sijoittuva ylit-
sevuotavainen juhlakohtaus, jossa samppanja vir-
tasi, hevonen laukkasi läpi näyttämön ja Musettaa 
esittänyt Ellie dehn intoutui viettelemään Marcel-
loa (fabio Capitanucci) tanssien näyttävästi pöy-
dillä ja näyttämöllä. Keimailevan Musettan rooli 
oli koketeerauksen hallitsevalle Dehnille omiaan.

Kaikkein koskettavin oli purevassa pakkases-
sa tapahtunut sairaan Mimin ja 
Rodolfon jäähyväiskohtaus. ge-
orghiun Donde lieta usci hellytti 
yleisön ansaittuihin brava-huu-
toihin ja grigolonkin oli taivut-
tava musikaaliseen lauluun.  La 
Scalassa esiintyvät italialaiste-
norit lähes säännönmukaisesti 
huutavat sanottavansa, mikä te-

kee laulamisesta haasteellista kollegoille. La Sca-
lan tavaramerkiksi muodostunutta melodramaat-
tista näyttämöilmaisua oli myös tarjolla kylliksi La 
Bohèmen ohjaajalle herkullisissa lähtö- ja loppu-
asetelmissa.

Rita Dahl

Välkin ääni oli kirkas, 
täydellisen taipuisa, 
vaivaton ja sujuvasti 
rekisteristä toiseen 

juokseva.

La Scalassa esiintyvät 
italialaistenorit lähes 
säännönmukaisesti 

huutavat sanottavansa.
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EI KaNSaLLISMIELISILLE

FEsTivAAlin Ehkä odotetuin Suomen ensi-ilta oli 
suomalaisen Nya Rampenin ja ruotsalaisten Insti-
tutetin ja Markus örnin pääosin saksaksi puhuttu, 
mutta englanniksi nimetty yhteistuotos We Love 
Africa and Africa Loves Us, jossa jatkettiin ryhmit-
tymän aiemman menestysteoksen, ranskan kie-
lellä nimetyn Conte d’Amourin  aloittamaa tarinaa 
itävaltalaisesta miehestä. 

Suomalaista sisua etsittiin brittiläisen DasNdem 
ryhmän – taas englanniksi nimetyssä – Show Your 
Sisu -projektissa. Virolaisen Kaja Kannin ja suo-
malaisen juha valkeapään esityksessä It seems 
a good place to build a house käsiteltiin kyllä suo-

HIKISTä fILOSOfIaa

Nykyteatterifestivaali Baltic Circlen 
saunaluennot lämmittivät sekä  

puhujat että yleisön.

ToisEn luEnnon piti saksalainen entinen psyko-
terapeutti, nykyinen teatteriohjaaja ja teatterialan 
teoreetikko Barbara Balsei. Otsikolla Just Imagi-
ne luennoineen Balsein korostetun harkittu puhe 
ja syvä teoreettinen pohdiskelu loivat ensimmäi-
sen saunaluennon arkisesta epämuodollisuudesta 
hauskasti eroavan tunnelman. Balsein esitys kielel-
lisesti rakentuneista subjektiivisista todellisuuk-
sista ja niiden tavoittamattomiin jäävästä utopisti-
sesta olemassaolosta herätti runsaasti kritiikkiä ja 
vilkkaan keskustelun.

Hengästyttävän loppuhuipennuksen luento-
sarjalle tarjosi ruotsalainen esseisti, kriitikko ja 
koreografi Mårten Spångberg. Railakkaalla ker-
ronnallaan ja psykoanalyysiviittauksillaan Slavoj 
Žižekin mieleen tuonut Spångberg aloitti lähes 
parituntisen monologinsa kepeillä tarinoilla auto-

tallin rakentamisesta ja maalios-
toksista, mutta syöksyi pian jules 
vernen, jättiläismustekalojen, lap-
suudenmuistojen ja monen filo-
sofisen mutkan kautta vaatimaan 
»pimeää taidetta», joka kieltäy-
tyy reflektoimasta maailmaa, ot-
tamasta kantaa tai selittämästä 
itseään.

Yleisössä olleiden poliittisen 
teatterin tekijöiden vastalauseet Spångbergin l’art 
pour l’art -ajattelulle olisivat olleet kiinnostavaa 
kuultavaa, mutta pitkän luennon jälkeen yleisö-
keskustelulle ei jäänyt aikaa.

Ensimmäisen saunaluennon yhteydessä Arlan 
saunassa avattiin juuso Noronkosken valokuva-
näyttely »Maailma ei ole matkalla minnekään». 
Näyttely on avoinna joulukuun loppuun asti.

aleksi jalonen

Spångberg vaati 
»pimeää taidetta», 

joka kieltäytyy 
reflektoimasta 

maailmaa.

jos julkisET sAunAT ovat koskaan olleetkaan 
poissa muodista, nyt ne ovat ainakin Helsingissä 
tekemässä paluuta. Arkkitehtitoimisto NOW Offi-
cen Kulttuurisauna Hakaniemessä avautuu vuo-
denvaihteessa, ja Hernesaareen on suunnitteilla 
Sauna Finlandiaksi nimetty »kokonaisvaltaisten 
saunapalvelujen design-kohde». Marraskuinen Bal-
tic Circle -festivaali liittyi yhdessä DO TANK -pro-
jektin kanssa helsinkiläisen saunakulttuurin el-
vytystalkoisiin järjestämällä sarjan luentoja Arlan 
saunan lauteilla Kalliossa.

Luentosarjan avasi islantilainen performanssi-
ryhmä Kviss Búmm Bang luennollaan Idealists and 
fools?. Eva Björk Kaaberin, Eva Rún Snorradót-
tirin ja vilborg Ólafsdóttirin muodostama, vuo-
desta 2009 yhdessä työskennellyt ryhmä on tullut 
kotimaassaan tunnetuksi omalaatuisista osallis-
tavista performansseistaan. Esi-
tyksissä yleisöä on muun muas-
sa kurssitettu kohti parempaa 
elämää, opettu verkostoitumaan 
taidefestivaaleilla ja kilpailutettu 
normaaliudessa. 

Ryhmän tuorein teos, kolmen 
entisen prostituoidun kokemuksiin 
perustuva  Downtown 24/7 herät-
ti kotimaassaan laajan myöntei-
sen julkisuuden lisäksi myös kritiikkiä ja närkästys-
tä. Jotkut kriitikoista valittivat poliittisen sanoman 
ajaneen taiteellisten pyrkimysten ohi, ja osaa ylei-
söstä riitti järkyttämään väite, että Islannissakin on 
prostituutiota. 

Saunassa ryhmän jäsenet pohtivat teostensa 
yleisössä ja heissä itsessään herättämiä reaktioita 
sekä poliittisten kannanottojen vaikeutta ja välttä-
mättömyyttä taiteessa.

malaisen miehen perustehtävää, eli talonraken-
nusta, mutta kuten arvata saattaa, puolet työvoi-
masta oli virolaista. 

1990-luvulla paikallishenkeä uhkuneen Kalli-
on teatterin nykyinkarnaatio Todellisuuden tut-
kimuskeskus oli liittoutunut berliiniläisen Club 
Realin kanssa, festivaalikeskuksen tilasuunnitte-
lusta vastasi italialais-itävaltalainen tiimi verena 
Holzgethan ja  Paul Neuninger, ja kaiken kukku-
raksi festivaalin toimintaa johtaa Valko-Venäjän 
oppositioryhmän johtohahmon vladimir Neklja-
jevin tytär Eva Nekljajeva.
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sibElius-AkATEMiAn jazzosaston jokavuotisen 
Dig-festivaalin päävieras Wayne Shorter osoit-
ti, ettei häntä turhaan pidetä legendaarisimpana 
vielä elossa olevana jazz-säveltäjänä.

Musiikkitalon konsertti jakaantui kolmeen 
osaan. Ilta käynnistyi lempeillä pitkillä improvi-
saatioon perustuvilla fuusiojazz/hard-bop-kap-
paleilla, joiden rytmit vaihtelivat 
uptemposta downtempoon bal-
ladimaisen tunnelman jäädessä 
hallitsemaan. Keskimmäises-
sä osassa siirryttiin kromaatti-
sempiin tunnelmiin improvisaa-
tion, spontaaniuden ja sisäisen 
ilmaisunhalun hallitessa edel-
leen tunnelmia.

Toisen osuuden päätti ää-
rimmäisen vakuuttava pianistin ja rumpalin vuo-
ropuhelu. Rumpali kalisutti kannujaan lähes 
ekstaasin partaalla. Kolmas osuus koostui tonaa-
lisemmasta ja helpommin sulavasta materiaalis-
ta, vaikka kappaleet eivät pituudeltaan yhtään ly-
hentyneetkään.

 
suoMAlAisylEisö nousi usean kerran pystyyn 
osoittamaan suosiotaan elävän legendan Helsin-

gin-vierailulle ja virtuoottiselle musiikin virtaan 
heittäytyvälle yhteismusisoinnille.

Wayne Shorterin musiikki kaihtaa oikeastaan 
kaikkia luokitteluja: se on free-jazzia, hard-bopia, 
avantgardea, funkia, Amerikan länsirannikon jazzia, 
progea, funkia. Sielukasta musiikkia – yhdistelmä 
kaikkea sitä, mikä saa ihmisen rytmisenä olento-

na elämään.
Konsertin rakenne simuloi 

tavallaan Shorterin omaa urake-
hitystä, vaikkakaan ei kronologi-
sessa järjestyksessä: hän aloit-
ti 1950–60-luvuilla soittamalla 
Art Blakeyn Jazz Messengeris-
sä hard-bopia, 1960-luvulla Mi-
les davisin toisessa kvintetissä 
kromaattisempaa jazzia ja siir-

tyi 1970-luvulla fuusiojazzin pariin Weather Repor-
tin riveissä.

Rita Dahl
 

Wayne Shorter -kvartetin konsertti dig-festivaaleilla 

Helsingin Musiikkitalossa 5.11. Wayne Shorter – 

saksofonit, danilo Perez – piano, john Patitucci – 

basso, Brian Blade – rummut
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EKSTaaTTISTa jaZZIN 
vIRTaa

Elävä jazz-legenda  
Wayne Shorter oli voimissaan  
esiintyessään kvartetteineen 

Helsingin Musiikkitalolla.

kulTTuurivihkojEn verkkolehti on saanut uusia 
bloginpitäjiä. Filosofian opiskelija Ilkka vartiainen 
käsittelee lokakuussa käynnistämässään blogissa 
klassista musiikkia diletantin näkökulmasta. Virik-
keen aiheeseen antoi mediassa käyty keskustelu, 
jossa kulttuuriministeri Paavo arhinmäkeä (vas.) 
höykyytettiin osallistumattomuudesta klassisen 
musiikin tilaisuuksiin.

Marraskuussa blogin kirjoittamisen aloitti pai-
netustakin Kulttuurivihkoista tuttu filosofian 
tohtori jouko jokisalo. Kaspar Hauser -bloginsa 
ensimmäisessä kirjoituksessaan hän peilaa Kokoo-
musnuorten entisen varapuheenjohtajan lausunto-
ja »heikommasta aineksesta» sosiaalidarvinististen 
asenteiden historiaan ja nykypäivään Euroopassa.

Kolmas uusi blogisti on rap-artisti jontti, joka 
lupaa avautua mitä moninaisimmista aiheista – 
musiikista ja kaupunkikulttuurista globaalin eliitin 
korruptioon ja salaliittoihin.

Verkkolehdessä on lisäksi avattu Lukijan sana 
-osasto, jonne lukijat voivat tarjota mielipidekirjoi-
tuksiaan, mieluiten omalla nimellä.

UUSIa BLOGISTEja
ja vaaLISTUdIO

Shorterin musiikki  
on yhdistelmä kaikkea 
sitä, mikä saa ihmisen 

rytmisenä olentona 
elämään.

kulTTuurivihkot järjesti jo perinteeksi muo-
dostuneen vaalistudiolähetyksen suorana inter-
netvideona kunnallisvaalien iltana 28.10. Vierai-
na olivat Helsingin Pro Kuntapalvelut -verkoston 
vetäjä anita Kelles, prekariaattiaktiivi ja metro-
politutkija Eetu viren sekä tutkija Markus Hima-
nen. Musiikkia esitti trubaduuri juha Pekka Tapa-
ni Heikkinen. 

Vaaleissa jatkui viime vuosien poliittinen suun-
taus: kokoomus oli yhä suurin puolue ja Perussuo-
malaiset suurin etenijä, vaikkakin jälkimmäisen 
kannatus oli nyt selvästi eduskuntavaaleja vähäi-
sempää. Merkittävimpiä tuloksia oli äänestysaktii-
visuuden huomattava lasku.

Vaalikeskusteluissa ja myös Kulttuurivihkojen 
studiossa oli esillä erityisesti kunnallisten palve-
lujen kohtalo, kun oli käynyt ilmi, että palveluja 
on ulkoistettu veroparatiiseja käyttäville yhtiöille.

Lähetykseen saatiin kenttätyöryhmältä raport-
teja SDP:n, Vasemmistoliiton, SKP:n ja Vihreiden 
vaalivalvojaisista. Monilta osin yhä ajankohtainen 
lähetys raportteineen on katsottavissa tallenteina 
Kulttuurivihkojen verkkolehdessä.
http://www.kulttuurivihkot.fi.
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Ilkka vartiainen, jouko jokisalo 
ja jontti ovat Kulttuurivihkojen 

tuoreimmat bloggaajat.
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TIIMITyöLLä 
HITTIBIISEjä

Biisileirillä luodaan musiikkia 
biisi per päivä -tahdissa. 

Leirin aikana syntyy 40 uutta 
kappaletta, joilla Suomi voidaan 

laulaa maailmankartalle.

PuoliTyhjän bilETilAn seinustalla on ruokaa: 
ruotsalaisia lihapullia ja suomalaisia kermaperu-
noita. Ne jäävät kuitenkin melkein koskematta, 
kaikki keskittyvät kuuntelemaan musiikkia, muu-
tama intoutuu tanssimaankin. Jokaisen kappaleen 
jälkeen 30-päisestä yleisöstä irtoaa huimat suo-
sionosoitukset. Sörnäisissä on käynnissä biisilei-
rin loppubileet, joissa kuullaan ensi kertaa vajaan 
viikon aikana luodut 40 potentiaalista hittibiisiä.

Suomalainen musiikkikustannusyhtiö Ele-
ments Music järjesti yhteistyössä amerikkalaisen 
Island Def Jam Records -levy-yhtiön kanssa loka-
kuussa Helsingissä biisileirin, jon-
ne oli kutsuttu amerikkalaisten 
tuottajien ja säveltäjien kanssa 
työskentelemään parikymmen-
tä suomalaista ja ruotsalaista bii-
sintekijää. Kyse ei ollut mistään 
aloittelijoista, vaan leirille osallis-
tui Suomesta esimerkiksi JS16 eli 
jaakko Salovaara, Risto asikai-
nen ja Pasi Siitonen eli Stig. 

lEirin TArkoiTuksEnA oli luoda 
kappaleita kolmen hengen tiimeissä, yksi biisi joka 
päivä. Leirillä tehtailtiin nimenomaan pop-musiik-
kia. »Indie-bändithän tekee itse oman musansa», 
huomauttaa Elements Musicin A&R Eero Tolppa-
nen. »Aikaisemmin Music Finland on järjestänyt 
samankaltaisia Biisilinna-leirejä, ja heidän työn-
sä tällä saralla onkin korvaamatonta. Tämä oli en-
simmäinen yksityisen tahon järjestämä leiri. Kaikki 
riippuu lopulta yksityisen sektorin aktiivisuudesta, 
mutta myös julkisten organisaatioden tukea tarvi-
taan», kertoo Tolppanen. 

Yhtä tärkeää kuin itse kappaleiden teko onkin 
verkostoituminen. »Hyviä biisejä on maailma täyn-
nä, mutta jotkut biisit ostetaan ja joistain tulee hit-
tejä. Tämä bisnes perustuu kontakteihin», toteaa 
Tolppanen. 

Biisileirin tiimit koostuivat tuottajasta ja kah-
desta biisintekijästä. Jokaisessa tiimissä oli aina-
kin yksi amerikkalainen ja yksi suomalainen jäsen. 
»On erilaisia tapoja aloittaa biisinteko. Liikkeelle 
voidaan lähteä melodiasta, joku ottaa ehkä kita-
ran mukaan ja tapailee sointuja. Ideat voivat lähteä 
ihan mistä vaan. Tärkeintä on, että on jotain, jonka 
päälle biisiä aletaan rakentaa», kuvailee tekemis-
tä JS16 eli Jaakko Salovaara.

Päivässä alusta 
loppuun tehdyt 
kappaleet eivät 

eroa radiossa 
soitettavasta 
tanssipopista 

millään tavoin.

Salovaara on tuottanut aikaisemmin esimerkik-
si Daruden ja Bomfunk MC’sin musiikkia, ja hänen 
tekemiään kappaleita on noussut Aasian ja Ruot-
sin listoille. »Itse aloitan usein rumpubiiteistä tai 
jostain bassoideasta. Teen yleensä pienen pätkän 
musaa, sitten muut alkavat keksiä siihen päälle 
melodioita. Aluksi ei ole sanoja, joku voi lauleskel-
la jotain englanninkuuloista juttua. Kun saadaan 
melodiat ja musiikki kuntoon, ne sanoitetaan ja lo-
puksi biisi äänitetään.»

Biisi päivässä -tahti on uskomattoman nopea, 
myöntää Salovaara. Hänen mielestään tapa on kui-

tenkin toimiva, sillä se pakottaa 
tehokkuuteen. Tekijät hahmotta-
vat paremmin käytettävissä ole-
van ajan, ja heidän on pakko saada 
kappaleet valmiiksi. Yksin työs-
kennellessään Salovaara antaa 
kappaleiden hautua pidempään. 

Musiikin TEkEMisEn tapa on yli-
päänsä Salovaaran mukaan muut-
tunut viimeisten kymmenen vuo-
den aikana. »Aikaisemmin tehtiin 

enemmän biisejä artistien kanssa, nykyään yritäm-
me hioa biiseistä valmiita kokonaisuuksia. Biisien 
taso on noussut todella korkealle, ja muutenkin 
koko bisnes on nyt paljon ammattimaisempaa. 
Ehkä tältäkin leiriltä lähtee biisejä suoraan artis-
tien julkaistavaksi.»  Myös Tolppanen uskoo alan 
tulevaisuuteen Suomessa: »täällä on tosi kovia ja 
kielitaitoisia tekijöitä.»

»Singer–songwriter-tyyppinen musiikki on tie-
tysti erikseen, mutta harvat laulajat tekevät itse 
biisejään. Onko esimerkiksi Paula Koivuniemi teh-
nyt itse omat biisinsä? Miten kukaan pystyisi teke-
mään jatkuvasti niin hyvää musiikkia, että pysyi-
si koko ajan pinnalla?» Salovaara kuittaa tiukasti 
mahdollisille epäilijöille.

Lopputulos on maallikon korvaan uskoma-
ton: päivässä alusta loppuun tehdyt kappaleet ei-
vät eroa radiossa soitettavasta tanssipopista mil-
lään tavoin. Leiriläisten hyvä yhteishenki näkyy; he 
jaksavat viikon tiukan työrupeaman jälkeen vielä 
olla innoissaan omistaan ja toistensa kappaleista 
ja kannustaa toisiaan. Biisintekijöiden ammattitai-
toa ja omistautumista asialleen on pakko arvostaa.

anna Ruohonen
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ylihuomenna hän tulee 
ammentaa becketiläisestä 

absurdista teatterista.

yhden asunnon loukussa 
-teoksen näyttelijätyö on 

vahvaa, mutta itse näytelmä 
tyhjänpäiväinen.

aITIOPaIKKa

aNaRKISTINEN 
KUvaUS  

TyöELäMäSTä Jos deadlinea 
ei noudateta, 
virkamiehet 

tapetaan.

yLIHUOMENNa HäN TULEE  

Ryhmäteatterin Pengerkadun-näyttämöllä  

Käsikirjoitus Lauri Maijala | Ohjaus Linda Wallgren | 

Rooleissa janne Hyytiäinen, Minna Suuronen,  

Taisto Oksanen, Pyry Nikkilä (TeaK), Miika Laakso 

(TeaK), Emmi Parviainen (TeaK) |  

Lavastus- ja puvustussuunnittelu janne Siltavuori | 

Valosuunnittelu Tomi Tirranen |  

Äänisuunnittelu jussi Kärkkäinen
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HIdaS faRSSI

yHdEN aSUNNON LOUKUSSa  

Helsingin kaupunginteatterin arena-näyttämöllä 

Käsikirjoitus Neil Simon | Ohjaus ja suomennos Pentti 

Kotkaniemi | Rooleissa Sampo Sarkola, Pekka Strang, 

Nelly Hristova, Kari Ketonen, Heidi Lindén, jouko 

Puolanto, Hannes Suominen ja Tuomas Uusitalo | 

Lavastus alisha davidow |  Puvut Sari Salmela

ryhMäTEATTEri on tänä syksynä ehdottomas-
ti ollut Helsingin yhteiskunnallisin teatteri. Erin-
omaisen Eduskunta II:n lisäksi kantaesityksen sai 
Lauri Maijalan näytelmä Ylihuomenna hän tulee. 
Sen on ohjannut  Maijalan puoliso Linda Wallgren.

Wallgren ja Maijala ovat nuo-
rehkoja tekijöitä, joiden ohjaaja-
opinnot ovat vielä kesken Teatte-
rikorkeakoulussa. Ilahduttavaa on, 
että heille yhteiskunnallisuus teat-
terissa ei ole kirosana. Toivottavas-
ti he saavat näkemykselleen myös 
seuraajia.

Kuten nimestä voi päätellä, näy-
telmä ammentaa becketiläisestä absurdista teat-
terista. Mukana on kuitenkin myös aimo annos 
Brechtiä.

Pengerkadun näyttämölle on lavastettu tyyli-
käs rakennustyömaa, kun 15 virkamiehen on mää-
rä rakentaa sinne kappeli. Jos deadlinea ei nouda-
teta, virkamiehet tapetaan. Sellaista on työelämä 
nyky-Suomessa.

Ja yhtäkkiä byrokraatit tajuavat ihmetellä, mik-
si he ovat rakennushommissa, vaikkeivät tiedä niis-
tä mitään. Virolaiset ovat vain kadonneet jonnekin, 
eikä heitä löydy yleisöstäkään, vaikka sitä ihan vi-
roksi tiedustellaan.

Ylihuomenna hän tulee on erinomainen esitys 
työelämän kurjistumisesta, byrokratiasta, suku-

TäMä kriTiikki pitäisi oikeastaan otsikoida: »Mik-
si, HKT?». Helsingin kaupunginteatterin ohjelmis-
topolitiikka ei lakkaa hämmästyttämästä. Syksyn 
ensi-illoista Hamletin soisi täyttävän odotukset, 
sillä muuten ohjelmisto on – tietenkin tanssiryh-
mä Helsinki Dance Companya lukuun ottamatta – 
usein käsittämätöntä.

Kun Arena-teatterikin kuuluu nykyään kaupun-
ginteatterin näyttämöihin, ei jostain teatterimuse-
on uumenista pölyttymästä kaivetuista farsseista 
tunnu tulevan loppua. Farssihan on tietenkin oival-
taen tehtynä hauskaa, mutta kaupunginteatterin 
Yhden asunnon loukussa -esityksessä ei ole edes 
aavistusta oivalluksesta.

Se on valitettavaa myös siksi, että esitykses-
sä on erinomainen näyttelijäkaarti. Etenkin poke-
rijengin Kari Ketonen, jouko Puolanto, Hannes 
Suominen ja Tuomas Uusitalo tekevät erittäin va-
kuuttavaa työtä.

Pääpari, Sampo Sarkola ja Pekka Strang, sel-
vityvät tylsästä tekstistään kunnialla. Pentti Kot-
kaniemen ohjaus on liian hidas farssiksi ja teksti 
liian tylsä tavalliseksi komediaksi.

Neil Simonin 1965 kirjoittama ( jostain syys-

puolirooleista ja – uskonnosta. Lopun kuvaelmas-
sa nähdäänkin useita jumalia, Jeesuksen lisäksi 
muun muassa Mikki Hiiri ja Karl Marx.

Wallgrenin ohjauksessa on menevä rytmi, ja 
brechtiläiset laulukohtaukset ilahduttavat. Laulut 

on kirjoittanut Maijala, ja niitä saisi 
olla enemmänkin. Sanoista oli tosin 
vaikea saada selvää, mikä on suo-
malaisissa teattereissa nykyään va-
litettavan yleistä.

Ääni- ja valosuunnittelu tuovat 
mukaan mainion splatter-elementin.

Näyttelijät tekevät tasaista, hy-
vää työtä, myös jo paikkansa lunas-

tanut teatterikoululainen Emmi Parviainen. Niin 
ikään vielä opiskeleva Miika Laakso osoittautui 
ensikohtaamisella lupaavaksi tekijäksi.

aRi lahDenMäki

tä menestys)näytelmä olisi saattanut naurattaa 
1950-luvun Yhdysvaltojen arvomaailmassa. Mut-
ta kun huumori perustuu siihen, että avioeron jäl-
keen kaksi miestä joutuu muuttamaan yhteen ja 
toinen on »naismainen» eli laittaa mielellään ruo-
kaa ja siivoaa, nykykatsojan on vaikea olla ryntää-
mättä katsomosta Kallion kaduille.

Oma lukunsa on esityksen naiskäsitys: Nelly 
Hirstovan ja Heidi Lindénin epäkiitollinen tehtä-
vä on käydä lavalla pari kertaa piipittämässä hys-
teerisesti. 

aRi lahDenMäki

Lisää teatteriarvioita verkkolehdessä:  

http://www.kulttuurivihkot.fi



Poimintoja päättyvän vuoden  
levytarjonnasta.

MohEl on viisihEnkinEn, kolmen saksofonis-
tin ja kahden rumpalin muodostama yhtye, jon-
ka musiikki sijoittuu free jazzin ja improvisaation 
äänekkäämmälle laidalle. Räkäisesti ja hektises-
ti metelöivään esikoisalbumiinsa Babylon Bypass 
verrattuna Mohelin uusi albumi The Second Temp-
le vaikuttaa harkitummalta, rakenteellisemmalta 
tuotannolta.

Albumin a-puolen kattava Religious Drone on 
eeppisiin mittoihin kasvava teos. 
Lyhyen puhallinintron jälkeen al-
kaa pienellä volyymillä soitettu 
lyömäsoitinosuus, jonka keskel-
tä nousee kaihoisa foniteema. 
Kuin huomaamatta lyömäsoitin-
ten intensiteetti kohoaa ja torvet 
vapautuvat teemasta tuliseen yhteissoitto-osuu-
teen. Vähitellen fonistit luopuvat nuoteista ja soin-
nuista ja puhaltavat pelkkää ääntä. Musiikki kasvaa 
massiiviseksi äänivalliksi, jonka kuunteleminenkin 
aiheuttaa lievää hengenahdistusta. Äänivalli koli-
see ja kirkuu, muttei räjähdä, vaan kokee pitkän, 
hitaan kuoleman fonistien pihistessä loputkin il-
mat keuhkoistaan. 

Religious Drone on vuoden komeimpia äänit-
teitä, ja albumin b-puolen lyhyemmät kappaleet 
Raga for Brutal France ja A Trucker’s Dream jää-
vät väkisinkin sen jalkoihin. Näillä kappaleilla le-
vyn kolkko ja kaikuisa äänimaailma tosin pääsee 
paremmin oikeuksiinsa. Äänityksissä on todellista 
tilan tuntua, jota yhtye on hienosti käyttänyt hy-
väkseen. Instrumentit soivat eri tasoilla, lähestyvät 
ja erkanevat, liikkuen lomittain toistensa joukos-
sa. The Second Temple on kaiken kaikkiaan rikas 
ja palkitseva albumi.

uTon on koTiMAisEn kokeellisen musiikin uu-
demman sukupolven tuotteliaimpia tekijöitä, mut-
ta samalla myös yksi vähiten tunnettuja, tai aina-
kin tunnustettuja. Tutustumista Utonin musiikkiin 
vaikeuttaa ainakin erittäin laaja diskografia, josta 
ummikkojen on vaikea saada otetta. Pelkästään 
kokopitkiä albumeita Utonilta löytyy tusinoit-
tain eri levymerkeillä ja näistäkin suuri osa varsin 
pienipainoksisia. 

Myös Utonin musiikin skaala on melko laaja: se 

SAtoA korjAAmASSA
Teksti ville forss

Religious Drone on 
vuoden komeimpia 

äänitteitä.

kattaa monenmoista ilmaisukeinoa primitivismis-
tä elektroniikkaan. Musiikin perustana on useimmi-
ten kuitenkin drone. Utonin tuore albumi Echoes in 
the Wonderland tarjoaa yhden tutustumisreitin ar-
tistin tuotantoon. Kappaleiden verraten lyhyt kes-
to ja tiivistetty muoto tekevät levystä helposti lä-
hestyttävän.

Albumin yleisilme on tällä kertaa vahvasti 
elektroninen, mutta kotikutoisen lämpimällä ta-
valla. Musiikin palapelimäinen rakenne ja rytmiik-
ka tuovat mieleen Kemiallisten ystävien viimeai-
kaiset levyt ja Tsemblan Fauna-albumin. Kuitenkin 
esimerkiksi ensinmainittuun verrattuna Utonilla on 

musiikkiinsa selkeästi meditatiivi-
sempi ote. Echoes in the Wonder-
land on tasapainoinen ja onnistu-
nut albumi, joka kiteyttää paljon 
siitä, mikä Utonin musiikissa vie-
hättää ja kiinnostaa.

EriTTäin TuoTTEliAs muusikko on myös jus-
si Lehtisalo, jonka diskografia kattaa jo lähes 
sata levytystä, ellei ylikin. Hänen luotsaamansa 
 Circle-yhtye on levyttänyt jo 1990-luvun alusta, 
ja matkan varrella mies on ollut mukana lukuisis-
sa muissa kokoonpanoissa. Hänen ensimmäinen 
soololevynsä Rotta ilmestyi kuitenkin vasta vuon-
na 2010. 

Nyt tuolle omalaatuiselle albumille on ilmesty-
nyt jatkoa. Lehtisalon uusin sooloalbumi on nimel-
tään Interludes for Prepared Beast, kenties kun-
nianosoituksena john Cagelle, jonka juhlavuotta 
tänä vuonna on vietetty. 

Jäänee kuulijan pääteltäväksi, mikä tuo mai-
nittu »preparoitu peto» on. Cagen käsitellyn pia-
non sijaan levyllä soivat perinteiset rock-instru-
mentit: sähkökitara, basso, rummut. Levyn kaksi 
teosta Caterpillars ja Here March the Cranes kuu-
lostanevat tutuilta niille, jotka viime vuosina ovat 
seuranneet Circlen tuotantoa: metallimusiikista 
tuttua äänimaailmaa yhdistettynä avantgardisti-
seen äkkivääryyteen ja toisteiseen jumitukseen. 
Omanlaisensa, pääyhtyeestään irrallisen, äänimaa-
ilmankin Lehtisalo onnistuu luomaan. Verrattaessa 
Rotan bisarreihin porilaismaisemiin Interludes for 
Prepared Beast kuulostaa kuitenkin harmittavan 
sovinnaiselta. Musiikki on omalla tavallaan kekse-
liästä ja kuulostaa hyvältä, mutta ei lopulta onnis-
tu tuomaan mitään erityisen uutta Lehtisalon tai-
teilijankuvaan. �

MOHEL: The Second Temple,  

verdura Records 2012.

UTON: Echoes in the Wonderland,  

Ikuisuus/dNT Records 2012.

jUSSI LEHTISaLO:  

Interludes for Prepared Beast,  

full Contact Records/Svart Records 2012.

http://www.verdurarecords.com/

http://www.ikuisuus.net/

http://www.ektrorecords.com/
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f. W. Murnaun auringonnousu (1927) 
on saksalaisen elokuvaosaamisen ja 
Hollywoodin rahahanojen synteesi.

FriEdrich WilhElM MurnAu (oik. Plumpe) 
(1888−1931) opiskeli Berliinin ja Heidelbergin yli-
opistoissa filologiaa, taidehistoriaa ja kirjalli-
suustiedettä, kunnes teatterialan vaikuttaja Max 
Reinhardt pestasi hänet teatterikouluunsa. Ensim-
mäisessä maailmansodassa lentäjä-ässä-Murnau 
säilyi vahingoittumattomana kahdeksasta pakko-
laskusta. Perustettuaan oman elokuvastudionsa 
näyttelijä Conrad veidtin kanssa tuottelias Murnau 
kohosi nopeasti elokuvamaailman huipulle, vakiin-
nuttaen asemansa Nosferatulla (1922).

Unkarilaissyntyinen William fox oli siirtynyt 
Yhdysvalloissa vaatebisneksestä 
nickelodeon-teatterin omistajak-
si ja kohosi pian studiomoguliksi. 
Warner Brothers oli napannut tal-
liinsa United Artists -yhtiöltä sak-
salaisen Ernst Lubitschin, joten 
Foxille tuli kiire hankkia leipiin-
sä kovan tason eurooppalaisni-
mi. Hän houkutteli Hollywoodiin 
Murnaun, jonka Viimeinen mies 
(1924) oli kahminut kehuja ( jos-
kaan ei dollareita) myös Yhdys-
valloissa. 

Ohjaaja ja Fox tekivät sopimuksen neljästä elo-
kuvasta. Carl Mayer laati Berliinissä käsikirjoituk-
sen, ja Murnau toi mukanaan lavastaja Rochus 
Gliesen sekä pestasi Hollywoodin etevimmät elo-
kuvaajat Charles Rosherin ja Karl Strussin. Fox tar-

mYkkÄeLokuvAn muotovALIo
Teksti jouni avelin

josi Murnaulle rajattoman budjetin, taiteellisen va-
pauden (director’s cut) ja 200 000 taalaa vuodessa.  

Murnau ja gliese rakennuttivat Foxin studioille 
suomaiseman, huvipuiston ja suurkaupungin kes-
kustan sekä Lake Arrowheadin rannalle kokonai-
sen kylän. Kohtausten syvyysvaikutelmaa tehos-
tettiin kekseliäästi (laajakulmaobjektiivia ei vielä 
ollut): joukkokohtauksissa käytettiin pienoismalle-
ja sekä aikuisten vaatteisiin puettuja lapsia ja kää-
piöitä, sisätiloissa seiniä ja lattioita kallistettiin. 
Studion kattoon rakennettiin rata kameravaunul-
le. Taustaprojisoinnin, trikkikuvien ja animoitujen 
välitekstien mahdollisuudet hyödynnettiin. 

MAyErin käsikirjoiTus oli yksinkertainen ja nero-
kas: Suurkaupungin vamppi houkuttelee maanvil-
jelijää murhaamaan vaimonsa, myymään omaisuu-

tensa ja muuttamaan kaupunkiin. 
Kesken hukuttamisaikeidensa mies 
tulee toisiin aatoksiin. Vaimo ja 
mies lähtevät kaupunkiin, ja lopulta 
katuva mies saa anteeksi. Pari juhlii 
näyttävästi ja joutuu paluumatkal-
laan myrskyn silmään. Vaimo kato-
aa aaltoihin, mutta löydetään lo-
pulta. Aurinko nousee.

Alkupuoli on kerrottu miehen 
näkökulmasta, kaupunkimatkas-
ta lähtien taasen pariskunnan nä-

kökulmasta. Alku korostaa unelmia ja fantasiaa, 
jälkipuoli konkreettisia iloja. Koko käsikirjoitus on 
rakennettu voimakkaiden vastakohtien varaan: 
vaaleaa vaimoa vastaa tumma vamppi, maaseu-
tua kaupunki ja himoa rakkaus. Tämän vankan ra-
kenteen varaan Murnau loihti upeat kamera-ajon-

Murnau oli 
viimeiseen saakka 

intohimoinen 
mykkäelokuvan 

puolustaja. Tarina oli 
kerrottava kuvin,  

ei sanoin.

sa ja perfektionistisen kuvakerrontansa. Murnau oli 
viimeiseen saakka intohimoinen mykkäelokuvan 
puolustaja. Tarina oli kerrottava kuvin, ei sanoin. 

Auringonnousu oli ensimmäinen Movietone-
äänijärjestelmällä toteutettu pitkä elokuva. Ääni-
raidalla – tehosteita, melua ja hälinää – varustet-
tua versiota pyöritettiin Foxin elokuvateattereissa, 
kokonaan mykkää versiota puolestaan muualla. 
Fox varusti 1100 teatteriaan Movietone-järjestel-
mällä. Kallis investointi vei lopulta hänet vuonna 
1936 vararikkoon. Auringonnousustakaan ei tullut 
odotettua kassamagneettia, joten Murnau menetti 
taiteellisen vapautensa.

Auringonnousun negatiivit tuhoutuivat Foxin 
varastopalossa vuonna 1937. Uusi negatiivi tehtiin 
vuodelta 1936 peräisin olevasta Movietone-kopi-
osta ja restauroitiin 2000-luvun alussa alkuperäi-
sine ääniraitoineen. 

Auringonnousu osoittaa, kuinka korkean tason 
mykkäelokuva saavutti viimeisinä vuosinaan, en-
nen puhe-elokuvan läpimurtoa. 

aURINGONNOUSU (Sunrise, 1927).  

Ohjaus f. W. Murnau |  Käsikirjoitus Carl Mayer  

Hermann Sudermannin novelliin Die Reise nach 

Tilsit (1917) perustuen |  Lavastus Rochus Gliese 

|  Elokuvaajat Charles Rosher ja Karl Struss |   

Leikkaus Harold d. Schuster |  Musiikki Hugo 

Riesenfeld |  Pääosissa George O’Brien (mies), 

janet Gaynor (vaimo), Margaret Livingston (vamppi) 

|  Kuvaformaatti 4:3. |  Kuvasuhde 1.20:1. |   

Kesto 1 h 30 min. |  DVD future film Oy, 2012.
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Norjalainen kauhusaaga kertoo 
vangitusta metsänhengestä.

norjAlAisElokuvAn naistähdessä Silje Reinå-
mossa on jotain eläimellistä. On lumoavaa katsella 
hänen verkkaista liikkumistaan pienessä huonees-
sa, jonka sisustukseen ei kuulu oikeastaan muuta 
kuin yksinkertainen, kapea sänky. Näyttelijätär vil-
kaisee vielä kerran ympärilleen ja istahtaa sitten 
lattialle polviensa päälle. Hän kääntää selkänsä ja 
heilauttaa laiskasti karvaista häntäänsä.

Night Visions -festivaalin valkokankaalla pyörii 
tuore norjalainen kauhusaaga Thale (2012, 76min).  
Reinåmo esittää elokuvan pääosaa huldra-metsän-
henkenä.

Kulttuurivihkot tapasi näyttelijättären heti elo-
kuvan Suomen ensi-illan jälkeen. 

»Elokuvasta tuli melko  hyvä, vaikka budjet-
timme oli mitättömän pieni», Reinåmo hehkuttaa.

»alexanderin (Nordaas, ohjaaja) visuaalinen 
nerokkuus pääsee Thalessa todella oikeuksiinsa. 
Menkää katsomaan elokuva. Ellette mene, saatte 
pelätä huldraa lopun ikäänne.»

kuTEn jo Rare Exports (Suomi 2010) ja Troll Hun-
ter (Norja 2010) osoittivat, Pohjolan mytologia ve-
toaa suureen yleisöön. Suomi rakasti Rare Export-
sia muun maailman mukana ja Troll Hunter teki 
kunnarin muun maailman lisäksi myös Norjas-
sa. Thalen kohdalla ilmassa on kuitenkin jo ehkä 
turnausväsymykseksi tulkittavaa nihkeyttä, sil-
lä elokuvan vastaanotto ei ole ollut pelkästään 
positiivinen.

»Yhdysvalloissa elokuvaa rakastettiin, mutta 
esimerkiksi Norjassa se sai ristiriitaisen vastaan-
oton», Reinåmo kertoo.

Elokuva kertoo viettelevästä metsänhengestä 
(huldra). Skandinavian mytologiasta tutun olennon 
kerrotaan palkitsevan ne miehet, jotka onnistuvat 
tyydyttämään tämän seksuaalisesti ja tappavan ne, 
jotka epäonnistuvat. Elokuvan huldra on kuitenkin 
hieman toisenlainen. Se on ollut vangittuna suu-
rimman osan elämästään, ja sen ainoa yhteys ul-
komaailmaan on ollut hullu tiedemies, joka on sit-
temmin menehtynyt. 

Rikospaikkatutkijat Leo (jon Sigve Skard) ja El-
vis (Erlend Nervold) törmäävät paikalle ja löytävät 
raadellun ruumiin lisäksi irtonaisia elimiä purkeissa 
ja kylpyammeellisen maidolta näyttävää nestettä, 
jonka pinnan alla lymyilee mykkä Thale-niminen 
tyttö (Reinåmo).

»Rooli ilman vuorosanoja oli haastava, mut-
ta ei niin haastava, kuin moni kuvittelee», Reinå-
mo toteaa.
»Alastomuus oli paljon haastavampaa kuin puhu-
matta näytteleminen.»

Thale-niminen huldra saattaa sekoittaa nii-
tä katsojia, jotka eivät tunne mytologian metsän-
henkeä; huldra on olennon yleisnimi ja Thale sen 

SILje reInåmo  
heILuttAA hÄntÄÄ

erisnimi. Norjassa nimi on melko yleinen ja se tar-
koittaa yläluokkaista. Sanalla thale voidaan Reinå-
mon mukaan viitata myös puheeseen.

»Nimen on tarkoitus viitata siihen, että olento 
ei osaa puhua. Sanalla on yhteyksiä myös englan-
nin kielen sanoihin tarina (tale) ja häntä (tail). Ky-
seessä on sanaleikki, tarinan Thalella on häntä», 
Reinåmo selventää.

Reinåmo kertoo valmistau-
tuneensa rooliin lukemalla kai-
ken mahdollisen sekä huldrasta 
että siitä, mitä ihmiselle tapah-
tuu shokissa, vankeudessa ja 
perheestä eristettynä.

»Tutustuin Natascha Kam-
puschin [10-vuotiaana kellariin 
vangitun ja siellä aikuiseksi kas-
vaneen itävaltaisen] kirjaan. Tuntuu kauhealta sa-
noa näin, mutta hänen kirjastaan oli hyötyä roolin 
rakentamisessa.»

rEinåMo PääTTi vasta suhteellisen myöhäisessä 
vaiheessa uravalinnastaan. Lapsuudenhaave Dis-
neyn sarjakuvapiirtäjän urasta väistyi tanssin tieltä 
ja tanssi lopulta 19-vuotiaana näyttelemisen tieltä. 

Huldra on ollut 
vangittuna suurimman 

osan elämästään, 
ja sen ainoa yhteys 

ulkomaailmaan on ollut 
hullu tiedemies.

Reinåmo on saanut tanssijan koulutuksen Bår-
darin tanssi-instituutissa Oslossa ja näyttelijän 
koulutuksen guilfordissa, Englannin Surreyssa.

»Tanssijan koulutuksesta huolimatta en pidä 
itseäni tanssijana. Olen näyttelijä, joka osaa liik-
kua hyvin.»

Reinåmon seuraava suurempi projekti on jenk-
kiohjaaja Wayne Slatenin futu-
ristinen scifi-elokuva Patriot Act, 
jossa näyttelijätär esittää pää-
henkilön rakastettua.

»Ihanaa päästä työskente-
lemään Yhdysvaltoihin. Kaikki 
amerikkalainen viehättää mi-
nua», Reinåmo paljastaa. Erityi-
sesti 1950-luvun amerikkalais-
tyyli vetoaa häneen. Lapsena 

hän ihastui Disneyn tuotantoon, ja ihastus levisi 
amerikkalaisuuteen laajemminkin.

»Älä käsitä väärin, Suomi on myös cool.» �

Night visions -festivaalien toisen vieraan, 

espanjalaisohjaaja juan Martinez Morenon haastattelu 

verkkolehdessä, http://www.kulttuurivihkot.fi.

Teksti ja kuva Heidi Merima-Halonen

<kuvateksti leffakuvaan>

Silje Reinåmo lumoaa Thale-kauhusaagassa. Kuva: Filmikamari.

<kuvateksti haastiskuvaan>

<nosto>

Reinåmo valmistautui rooliinsa lukemalla mytologiasta 
sekä eristettyjen ihmisten kokemuksista.
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Esittelyssä kolme rikostarinaa amerikan 
yhdysvalloista: viinantrokausta, huume-
kauppaa ja alamaailman välienselvittelyä. 

kEsällä Sodankylän elokuvajuhlilla vieraillut yh-
dysvaltalainen ohjaaja ja kuvataiteilija alan Ru-
dolph valitteli nykypäivän Hollywoodissa käy-
tettävän valtavia rahasummia kuvaamaan mitä 
mielikuvituksellisimpia tapoja ottaa ihmisiä 
hengiltä. 

Tältä osin rikoselokuva – eräs perinteisimpiä 
yhdysvaltalaisia lajityyppejä – voi näyttäytyä tie-
tokonepelien parissa varttuneille sukupolville pe-
räti vanhanaikaiselta esimerkiksi fantasia- ja tie-
teiselokuvaan verrattuna. 

Poikkeuksena ovat lähinnä genresekoitukset, 
joiden tekijät antavat mielikuvituksen lentää joskus 
hyvinkin vapaasti. Esimerkistä käy science fictionia 
ja rikoselokuvaa yhdistävä syksyn kassamenestys 
Looper, jossa tulevavaisuuden ai-
kamatkailu tarjoaa järjestäyty-
neelle rikollisuudelle uusia mah-
dollisuuksia hankkiutua eroon 
epämieluisista henkilöistä. 

AihEElTAAn PErinTEisTä rikos-
elokuvaa Atlantin takaa edustaa 
australialaisen john Hillcoatin 
ohjaama ja maanmiehensä, muu-
sikko Nick Caven, käsikirjoittama Laittomat. Sen 
tapahtumat sijoittuvat Yhdysvaltojen kieltolain 
aikaan 1930-luvun alkuun, jolloin alkoholin koti-
poltto ja myynti oli monin paikoin yleisin elinkei-
no maaseudulla. 

Tosipohjaisessa elokuvassa lainsuojaton Bon-
durantin veljeskolmikko nousee vastustamaan ko-
tipaikkakunnallaan Franklin Countyssa, Virginiassa 
korruptoituneen kaupunkilaissheriffin (kulmakar-
vaton Guy Pearce) mielivaltaa. 

LAInSuojAttomIA 
jA rAAkALAISIA
Teksti Eero Hirvenoja

Hillcoatin ja Caven edellisten yhteistöiden 
Ghost... of the Civil Deadin (1988) ja The Proposi-
tionin (2005) tavoin Laittomat sisältää ajoittain 
brutaalia väkivaltaa. Tarinassa on myös nähtävissä 
pohjoisamerikkalaiseen kansanperinteeseen liitty-
vää lainsuojattomuuden ihannointia. Vähäisin syy 
tähän ei liene, että elokuva perustuu sen päähen-
kilöiden sukulaisen kirjoittamaan romaaniin. 

Laittomat on toistaiseksi harvoja digitaali-
sena kuvattuja epookkielokuvia. Päällisin puo-
lin virheettömältä näyttävä, mutta samalla epä-
todellisen vaikutelman jättävä digikuvaus tuntuu 
nakertavan historiallisen autenttisuuden tuntua. 
Elokuvaa katsoessa ei tule kertaakaan mieleen 
seuraavansa aitoa ajankuvaa 1930-luvulta. 

uudEssA-sEElAnnissA synTynEEn, mutta Aust-
raliassa lapsuudestaan saakka asuneen andrew 
dominikin ohjaama nihilistinen rikoselokuva Kil-
ling Them Softly sijoittuu Yhdysvaltojen edellisten 

presidentinvaalien aikoihin. 
groteskien tapahtumien sar-

ja käynnistyy, kun kaksi täystolloa 
pikkurikollista (Scott McNairy ja 
Ben Mandelsohn) ryöstää mafian 
omistaman peliluolan. Sattumalta 
myös hallituksen korkeilla virka-
miehillä on asiassa etuja puolus-
tettavanaan, ja miehet asetetaan 
tappolistalle. Heidän peräänsä 

lähetetään työhönsä leipääntynyt alamaailman 
palkkamurhaaja Jackie Cogan (Brad Pitt). Tulok-
sena on kasa ruumiita ja eksistentialistista pohdin-
taa kaiken turhuudesta. 

Orastava talouskriisi luo puitteet Dominkin 
mestariteoksen kyyniselle analyysille Yhdysvalto-
jen – ja viime kädessä koko ihmiskunnan – alen-
nustilasta. Elokuvan ääniraidalla soivat ikivihre-
ät klassikot muistuttavat kenties amerikkalaisen 
unelman kuolemasta. 

»Amerikka ei ole maa vaan bisnestä, jossa kaik-
ki ovat omillaan», on elämän kovettaman Coganin 
tyly vastine Obaman televisiopuheelle yhtenäises-
tä kansasta ja kaikkien tasa-arvoisuudesta. 

vETErAAniohjAAjA Oliver Stone yrittää kovasti 
olla hip ja cool kai lähinnä teini-ikäisille sekä nuo-
rille aikuisille suunnatulla uutuudellaan Raakalai-
set. Samalla hän tekee paluun rikosgenren pariin 
sitten 1990-luvun.

Kalifornian auringossa kuvattu elokuva kertoo 
kahdesta alle kolmikymppisestä kaveruksesta (aa-
ron Taylor-johnson, Taylor Kitsch), jotka myyvät 
omassa laboratoriossaan valmistettua markkinoi-
den parasta kannabista. Häikäilemätön meksiko-
lainen huumekartelli kiinnostuu miekkosten bis-
neksistä ja kaappaa kiristystarkoituksissa näiden 
yhteisen tyttöystävän (Blake Lively). Kaksikko ei 
häkelly, vaan he päättävät antaa muutaman ar-
meija- ja nörttikaverinsa avustuksella opetuksen 
roistoille. 

Silmiinpistävää Raakalaisissa on meksikolais-
ten karikatyyrinen kuvaus, joka on yhä hälyttävän 
yleistä Hollywoodissa. Tällainen suhtautuminen 
kertoo yhdysvaltalaisen elokuvateollisuuden mel-
koisen ylimielisestä isoveliasenteesta etelänaapu-
reitaan kohtaan. Kuvitellaan esimerkiksi, että mel-
kein kuka tahansa gringo pohjoisesta voi laittaa 
järjestykseen sikäläiset rikollisliigat. 

Stone on parhaissa elokuvissaan tarkastellut 
kriittiseen sävyyn maansa lähihistoriaa. Tätäkin 
taustaa vasten Raakalaiset olisi voinut toimia pa-
remmin 1970- tai 1980-luvun kuvauksena, mutta 
siinä tapauksessa olisi pitänyt luopua juonen kan-
nalta keskeisestä nykytekniikalla retostelusta. 

Ohjaaja ei onnistu pitämään kasassa poukkoi-
levan ja ylipitkän tarinan juonilankoja, ja viimeis-
tään juttu pilataan kompromissihenkisellä loppu-
ratkaisulla. � 

Tuloksena on 
kasa ruumiita ja 

eksistentialistista 
pohdintaa kaiken 

turhuudesta. 
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Chon (Taylor Kitsch) ja hänen läheisin ystävänsä Ben (aaron johnson), Raakalaisissa. joe (Bruce Wilis) Looper-elokuvassa.



elokuussa, mediassa – ja eritoten sosiaalisessa 
mediassa – on kirjoitettu aiheesta paljon. 

Aluksi keskustelua herätti Mannerheimin näyt-
telijän ihonväri, jonka katsottiin loukkaavan esi-
merkiksi suomalaisten sotaveteraanien tunteita. 
Monet pitivät elokuvaa jo tämän perusteella ta-
hallisena provokaationa. Elokuvan ensiesityksen 
jälkeen huomio kiinnitettiin toteutuksen korkein-
taan keskinkertaiseen tasoon. Juonta verrattiin 
yleisesti saippuasarjoihin ja satunäytelmiin. Suo-
men Marsalkan negatiiviset arvostelut tuskin tuli-
vat suurena järkytyksenä elokuvan suomalaiselle 
tuotantoryhmälle, sillä ilmeisesti he eivät itsekään 
olleet erityisen tyytyväisiä lopputulokseen. 

Varsin vaatimatonta näytelmäelokuvaa kiin-
nostavampi tapaus on sen tuotantovaiheessa ku-

vattu Operaatio Mannerheim, 
joka on yhdistelmä making of 
-dokumenttia ja reality-sarjaa. 
Tuoreeltaan elokuvan ensi-il-
lan jälkeen televisiossa esite-
tyn kuusiosaisen ja kolmitunti-
sen sarjan hinnaksi on arvioitu 
150 000 euroa. 

Vaikka Suomen Marsalkan 
kuvauksissa riitti vastoinkäymi-
siä, tekijät pystyivät dokumen-
tin perusteella suhtautumaan 

tapahtumiin – ainakin jälkeenpäin – pilke silmä-
kulmassa. Operaatio Mannerheimin parasta antia 
onkin tuotantoryhmään kuuluneen Emma Taulon 
ironinen kommenttiraita. 

Suomen Marsalkka, Operaatio Mannerheim ja 
koko projektin vastaanotto muodostavat yhdessä 
suuren mediatapauksen, jonka kaltaista ei ole Suo-

TAkuuvArMojA keskustelun herättäjiä ovat Suo-
messa vuosikymmenestä toiseen ja trendeistä riip-
pumatta olleet marsalkka Mannerheim ja maam-
me urheilumenestys. 

Mannerheim on eittämättä Suomen histori-
an kiistellyimpiä hahmoja. Toisille hän on kansa-
laissodan ajan »lahtarikenraali», toisten mielestä 
itsenäisyytemme ajan merkkihenkilö ellei peräti 
»suurin suomalainen». Suomalaisilla mestariurhei-
lijoilla on puolestaan ollut vuosikymmenten saa-
tossa keskeinen sija kansallisen itsetunnon ko-
hottajina. Vasta viime aikoina osan suomalaisista 
suhtautuminen huippu-urheiluun on sen lieveilmi-
öiden yleistyttyä muuttunut kriittiseksi. 

Tätä taustaa vasten ei ollut yllätys, että Keni-
assa paikallisin näyttelijävoimin kuvattu Yleisra-
dion rahoittama Mannerheim-elokuva Suomen 
Marsalkka ja suomalaisen maastohiihdon doping-
historiaa käsittelevä Sinivalkoinen valhe aiheutti-
vat kohua jo ennen ensiesityksiään. Ei liene liioitel-
tua sanoa, että kyseiset teokset ovat Rakkautta & 
Anarkiaa -festivaalin neljännesvuosisataisen his-
torian eniten keskustelua herättäneet elokuvat. 

idEA Suomen Marsalkan afrikkalaisesta Manner-
heimista syntyi tuottaja Erkko Lyytiselle pohjim-
miltaan mainiosta oivalluksesta: monet »Mars-
kia» kuvaavista muistoesineistä ratsastajapatsasta 
myöten esittävät hänet mustana. Tekijöiden mu-
kaan heidän tarkoituksenaan oli samalla tuulettaa 
Mannerheimin suurmiesmyyttiä siirtämällä tämän 
tarina vieraaseen kulttuuriin. 

Merkittävällä sijalla kuvauspaikan valinnassa 
olivat myös taloudelliset syyt. Virolaisen osatuot-
tajan Ken Saanin ehdotuksesta elokuva päätettiin 

tehdä Keniassa, missä kustannukset ovat monin 
verroin Suomea vähäisemmät. Kunnianhimoisena 
tavoitteena oli purkittaa Suomen Marsalkka yh-
teistyössä kenialaisten elokuvatekijöiden kanssa 
5 000 eurolla vajaassa viikossa. 

Elokuvan ohjaajaksi palkattiin pikakomennuk-
sella Gilbert Lukalia. Päärooliin valittiin ontuva ja 
arpikasvoinen Telley Savalas Otieno, jonka ulkoi-
set vammat kuvastavat Lyytisen mukaan Manner-
heimin henkilön sisäistä haavoittuvuutta. 

Kuvausryhmä kohtasi Keniassa lukuisia ongel-
mia, kuten vihaisia masaisotureita ja rankan sa-
dekauden. Lopulta kuvausaikataulu venyi huo-
mattavasti suunnitellusta, ja elokuvan budjetti 
nelinkertaistui.

Osasyy viivästyksistä voitaneen laittaa suoma-
laisen tuotantoryhmän omaan 
piikkiin. Ihmetellä sopii esimer-
kiksi, miksi tiettävästi pitkään 
suunniteltua projektia lähdet-
tiin kuvamaan toiselle puolelle 
maapalloa ilman valmista käsi-
kirjoitusta. 

Suomen Marsalkan tari-
nasta vastasi suurimmalta osin 
kenialainen kuvausryhmä, joil-
le oli annettu suuntaviivat Man-
nerheimin henkilöhistoriasta. 
Tuloksena oli reilun puolentunnin mittainen, af-
rikkalaiseen tarinankerrontatraditioon pohjautu-
va ihmissuhde-elokuva suuren sotapäällikön vai-
keuksista sovittaa yhteen ura ja perhe-elämä. 

siiTä lähTiEn kun ensimmäiset tarkemmat tie-
dot Suomen Marsalkasta tihkuivat julkisuuteen 

SUOMaLaISIa 
KIPUPISTEITä

Teksti: Eero Hirvenoja

jo etukäteen laajaa 
mediahuomiota synnyttäneet 

Suomen Marsalkka ja 
Sinivalkoinen valhe saivat ensi-
iltansa syyskuussa Rakkautta & 

anarkiaa-festivaaleilla.

Mannerheimin 
näyttelijän ihonvärin 

katsottiin loukkaavan 
suomalaisten 

sotaveteraanien tunteita.
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van asettavan epäilyksen varjon koko suomalaisen 
ammattiurheilun ylle. 

Elokuvaa tehdessään Halonen haastatteli Suo-
messa ja ulkomailla suuren määrän ihmisiä enti-
sistä hiihtäjistä ja valmentajista dopingtutkijoihin. 
Elokuvan lopputeksteistä voi nähdä, että vähintään 
yhtä monet kieltäytyivät haastattelupyynnöistä.

Sinivalkoisen valheen pe-
rusteella käy selväksi, että sen 
tekijöillä on ollut vastassaan 
syvään juurtunut vaikenemisen 
kulttuuri. Vain harvat urheilijat 
ja lajin taustavaikuttajat ovat 
rohjenneet kertoa kiellettyihin 
aineisiin liittyvistä tiedoistaan. 
Tällaisissa tapauksissa riskinä 
on oman maineen ryvettymi-
sen lisäksi ilmiantajan leima. 

Kuten pitkään jatkuneen 
STT-oikeudenkäynnin yhteydessä on voitu tode-
ta, asianosaiset kieltävät pitävän todistusaineis-
ton puuttuessa vaikka loputtomiin kaikki syytök-
set kiellettyjen menetelmien suunnitelmallisesta 
ja pitkään jatkuneesta käytöstä suomalaisessa 
huippuhiihdossa. 

sinivAlkoisEn vAlhEEn tekijöiden ansioksi on 
luettava, että he ovat asettaneet aiheen laajem-
paan yhteiskunnalliseen yhteyteen. Elokuvas-
sa esitetään, että ammattiurheilun kyseenalai-
nen moraali vain heijastelee voitontavoitteluun 
keskittyvän ja menestyjiä palvovan yhteiskunnan 
arvomaailmaa. 

Dokumentissa ei syyllistetä yksittäisiä henki-
löitä, vaan ongelmien katsotaan kumpuavan am-

Sinivalkoisessa 
valheessa ongelmien 

katsotaan kumpuavan 
ammattiurheilun 

perusteista. 

messa usein koettu. Jo Suomen Marsalkan ympä-
rillä vellonut kohu kertoo, ettei kyse ole tyhjänpäi-
väisestä hankkeesta. 

Tekijöiden tarkoituksena oli alun perinkin he-
rättää elokuvallaan yhteiskunnallista keskustelua. 
Tässä mielessä odotukset täyttyivät, ja todennä-
köisesti ylittyivätkin.

sinivAlkoinEn vAlhE on helppo nimetä arto Ha-
losen toistaiseksi poleemisimmaksi ohjaustyöksi. 
Laajaan taustatyöhön pohjautuvassa ja journalis-
tisella lähestymistavalla toteutetussa dokument-
tielokuvassa esitetään, että Lahden vuoden 2001 
maailmanmestaruuskilpailujen dopingkäryt olivat 
vain jäävuoren huippu suomalaisen maastohiihdon 
historiassa. Lisäksi suomalaishiihtäjien kohtaloksi 
koituneen verenohennuslääke Hemohesin todel-
linen tarkoitus oli peitellä EPO:n eli erytropoietiini-
hormonin väärinkäyttöä. Hiihtoväen viralliset seli-
tykset yksittäisestä hairahduksesta ja »amatöörien 
puuhastelusta» kuulostavat elokuvan valossa en-
tistä epäuskottavimmilta. 

Lahden tapahtumat ja niiden jälkiselvittely kul-
kevat Sinivalkoisessa valheessa punaisena lanka-
na, minkä lisäksi siinä valotetaan arkistomateriaa-
lin ja haastattelujen kautta suomalaisen hiihdon 
enemmän ja vähemmän kunniakkaita hetkiä vii-
meisten vuosikymmenten ajalta. Elokuvan perus-
teella kielletyillä lääkeaineilla ja veritankkauk-
sella on pitkä jatkumo hiihtourheilussa meillä ja 
muualla. 

Tekijät eivät ole naiiveja sen suhteen, että do-
pingongelma olisi ohitettu suomalaisessa huippu-
urheilussa, tai että se koskisi vain maastohiihtoa. 
Tästä syystä jotkut ovat syyttäneet Halosen eloku-

mattiurheilun perusteista. Kansallisten menestys-
paineiden ohella taloudelliset houkuttimet ovat 
kasvaneet niin suuriksi, että menestystä tavoitel-
laan usein keinolla millä hyvänsä. 

Elokuvassa haastatellut asiantuntijat puhuvat 
huippu-urheilusta viihdebisneksenä, ja doping-
testausjärjestelmästä silmänlumeena. Vuosittain 

Suomessakin suoritettaviin tu-
hansiin testauksiin ja kiinni-
jääneiden vähäiseen määrään 
pohjautuvat vakuuttelut puh-
taasta urheilusta eivät tunnu 
uskottavilta, kun testausmene-
telmät ovat todistetusti vuosia 
jäljessä uusien lääkeaineiden 
kehitystyöstä. 

Pengottavaa dopingaiheen 
tiimoilta riittää varmasti vielä 
paljonkin. Elokuvassa rapor-

toitu yhteistyö Suomen Hiihtoliiton ja lääketehdas 
Orionin välillä 1990-luvun lopulla ei välttämättä ol-
lut vain yksittäistapaus. 

Sinivalkoinen valhe piirtää raadollisen, mutta 
ilmeisen realistisen kuvan nykypäivän ammattiur-
heilusta. Mullistavia uusia paljastuksia elokuva ei 
juurikaan sisällä, sillä siinä käsiteltävät vähemmän-
kin tunnetut tapaukset ovat jo aiemmin tiedossa 
olleita »julkisia salaisuuksia». 

Halonen ja kumppanit ovat joka tapauksessa 
onnistuneet koostamaan laajan materiaalin pohjal-
ta kompaktin, yleistajuisen ja viihdyttävänkin koko-
naisuuden. Sinällään vakavasta aiheesta on arkis-
tomateriaalia yhdistelemällä saatu esiin – välillä 
jälkiviisaudenkin uhalla – humoristisia puolia. �
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NäKöKULMa

Brittilehdessä järjestetty kysely 
maailman parhaista elokuvista sai 
Kulttuurivihkojen toimittajan 
pohtimaan syntyjä syviä.

olEn PiTänyT iTsEäni suhteellisen vapaamieli-
senä, mutta äskettäin käsitykseni joutui kyseen-
alaiseen valoon. Ehkä olenkin vanhoillisempi kuin 
olen halunnut myöntää. 

Sysäyksen tälle itsetutkiskelulle antoi britti-
läisen Sight & Soundin syyskuun numero, jossa 
julkaistiin perinteisen elokuvakyselyn tulokset. 
Vuodesta 1952 lähtien vuosikymmenen välein jär-
jestettävässä äänestyksessä tunnetut kriitikot ja 
tutkijat sekä ohjaajat valitsevat maailman parhaat 
elokuvat.

Kyseistä lehteä en ole tätä kirjoittaessa saanut 
käsiini. Sen sijaan olen viettänyt tuntikausia Bri-
tish Film Instituten nettisivuil-
la, missä äänestyksen tulokset 
ovat olleet nähtävissä elokuun 
lopulta lähtien. 

Tapauksen innoittamana 
päätin pitkästä aikaa päivittää 
sadan suosikkielokuvani listaa, 
jota lähemmin analysoidessa-
ni koin melkeinpä järkytyksen. 

olEn kATsonuT ainakin koko 2000-luvun ajan 
monipuolisesti elokuvia maailman eri kolkilta, ja 
mielestäni elokuvasivistykseni on varsin laaja. Sil-
ti listani on edelleen vahvasti länsimaalaisesti pai-
nottunut. Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuo-
lelta mukana on vain kuusi aasialaista elokuvaa ja 
yksi kuubalainen. 

Ainoa naisen ohjaama elokuva sadan joukos-
sa on puolestaan Marguerite durasin hypnootti-

nen India Song (1975). Muutenkin yleensä miehisik-
si mielletyt lajityypit kuten rikoselokuva ja western 
ovat vahvasti edustettuna. Tämä vain kertoo siitä, 
että näille putkiaivoille naisten ajatusmaailma on 
arvoitus. Eikä tämä päde vain elokuviin.

Sukupuolikäsityksiltään sata leff asuosikkia-
ni ovat melkein poikkeuksetta perinteisiä arvoja 
kunnioittavia – eivätkä vain siksi, että vain neljän-
nes niistä on alle neljä vuosikymmentä vanhoja. 

Uskon, että ihmisten suosikkielokuvat kertovat 
jotain oleellista heistä. Köyhän miehen kyökkipsy-
kologiaa hyödyntäen olen sovinisti, homofoobikko, 
valkoisen ylivallan kannattaja ja ties mitä muuta. 
Aika musertava analyysi.

Hieman lohtua antoi, että Sight & Soundin lis-
tat eivät ole edellä kuvatussa mielessä mitenkään 
huomattavasti monipuolisempia. 

Edellisiin äänestyskertoihin verrattuna lehden 
kyselyyn osallistui suhteellisesti enemmän aa-

sialaisia ja afrikkalaisia. Myös 
naisten osuus äänestäjistä oli 
korkeampi kuin aikaisemmin. 
Tästä huolimatta kriitikoiden 
top 250 -listalla melkein 85 
prosenttia elokuvista on länsi-
maalaisten valkoihoisten mies-
ten ohjaamia. Ohjaajien sadas-
ta suosikkielokuvasta sama 
lukema on jopa 90 prosenttia. 

Ensin mainitulla listalla naisten ohjaamia elo-
kuvia on kahdeksan. Ohjaajien listalla ainoa nais-
ohjaajan elokuva on Claire denisin Beau Travail 
(1999). Eniten ääniä saaneissa elokuvissa aihemaa-
ilma on suurelta osin maskuliininen ja etenkin he-
teroseksuaalinen.

Tällaisissa kyselyissä länsimaalaisen elokuvan 
ylivaltaa on vaikea toden teolla horjuttaa. Arvos-
tuksessa lähelle pääsevät vain Kaukoidän eloku-

epÄmIeLLYttÄvÄ totuuS?
Teksti Eero Hirvenoja

vat. Huomattavaa on, että ohjaajien suosikkilistan 
kärkeen kohosi japanilaisen yasujiro Ozun Tokyo 
Story (1953). 

Tätä kaikkea voidaan perustella esimerkiksi 
sillä, että elokuvateollisuus on edelleen miesval-
tainen ala. Tai että vaikutusvaltaisimmat elokuva-
kriitikot ja -tutkijat ovat yleensä eurooppalaisia ja 
pohjoisamerikkalaisia miehiä. Monet länsimaalai-
set puolestaan tuntevat huonosti vieraiden maan-
osien kulttuuria. 

viiME MAiniTTu pitää paikkansa omalla kohdal-
lani. Matkustelen ulkomailla vain ani harvoin, enkä 
ole koskaan käynyt Euroopan ulkopuolella. Mat-
kusteluhan avartaa, sanotaan. No, enpä ole ollut 
Yhdysvalloissakaan, ja kuitenkin melko tarkkaan 
40 prosenttia sadasta mielielokuvastani on sikä-
läistä tuotantoa. Tämä toki selittyy sillä, että olen 
altistunut pienestä saakka pohjoisamerikkalaisen 
populaarikulttuurin vaikutukselle. 

Todennäköisesti elokuvamakuni olisi erilainen, 
jos matkustaisin enemmän ja viettäisin muutenkin 
sosiaalisempaa elämää. 

Aikuisiällä olen viettänyt huomattavan paljon 
aikaa elokuvien parissa – niitä katsoen, niistä luki-
en ja kirjoittaen. Varmasti olisin voinut käyttää tuon 
ajan toisin, joidenkin mielestä hyödyllisemmin. 

Vähitellen kiinnostukseni muihin taidemuotoi-
hin on hiipunut elokuvan kustannuksella. Kauno-
kirjallisuuttakin luen nykyään hävettävän vähän, 
joten ehkä fi lmihulluudessani on kyse myös lais-
kuudesta. 

Tai kenties sisäinen konservatiivi minussa halu-
aa paeta nykytodellisuutta takavuosikymmenten 
elokuvaklassikoiden lumemaailmaan, missä kaik-
ki on mutkattomampaa eikä poliittisesta korrek-
tiudesta ole niin väliä. �

Eniten ääniä saaneissa 
elokuvissa aihemaailma 

on suurelta osin 
maskuliininen ja etenkin 

heteroseksuaalinen.
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el aboudi

Kulttuurivihkot 6 | 2012 21

Suomessa työskentelevän 
marokkolaissyntyisen Mohamed 
El aboudin tuorein dokumentti 

Häätanssi kertoo nuoren 
paperittoman marokkolaistytön 

Hindin tarinan. Hind raiskattiin teini-
ikäisenä, minkä seurauksena hän 

joutui perheensä hylkäämäksi. 

koskettavia 
tarinoita 

ihmisyyden 
tilasta

Teksti Eija Pohjansaari 
Kuvat Illume Oy



TEEMa – MONIKULTTUURISUUS

Häätanssi-dokumentin kuvauksia Marokossa.
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TEEMa – MONIKULTTUURISUUS

MohAMEd El AboudisTA ei alun perin pitänyt 
tulla filmintekijää. El Aboudi kiinnostui filmin 
ja teatterin semiotiikasta opiskellessaan kir-
jallisuutta Fesin yliopistossa Marokossa ja jat-
koi opintojaan Sorbonnessa Ranskassa, jossa 
sai tutulta professorilta kutsun tulla Suomeen. 
»Silloin oli tietysti kesä ja luonto viehättävim-
millään», naurahtaa ohjaaja.

Semiotiikan opinnot jatkuivat Helsingissä, 
josta löytyi myös aviopuoliso. Käytännön fil-
mintekoa El Aboudi kokeili ensimmäistä ker-
taa Kotkassa järjestetyllä puolen vuoden kurs-
silla, jonka jälkeen ohjaaja muutti perheineen 
Australiaan opiskelemaan filmi- ja tv-työn 
maisteriksi. Aikomuksena oli ryhtyä fiktiivis-
ten elokuvien ohjaajaksi. Palattuaan Suomeen 
El Aboudi sai kuitenkin opinnäytetyönsä pe-
rusteella työtarjouksen Yleisradiosta, jossa 
työskenteli dokumenttien ohjaajana seitse-
män vuotta ennen siirtymistään freelanceriksi. 

El Aboudin dokumenteille on tyypillistä 
huolellinen taustatyö ja epä-
tavalliset aihevalinnat. Hä-
nen päähenkilöinään on ollut 
muun muassa turvapaikan-
hakijoita, taiteilijoita, Down-
syndroomaa sairastava tyttö 
sekä suomalainen islamin-
uskoon kääntynyt nyrkkei-
lijä Umar Kymäläinen. Yksi 
uusimman tuotannon tee-
moista on se, kuinka yksilös-
tä tulee ulkopuolinen omassa 
yhteiskunnassaan. Kaikkein 
selvimmin tämä teema näkyy 
El Aboudin uusimmassa ohjaustyössä Häätans-
si, joka kertoo sukunsa hylkäämistä ja sen seu-
rauksena yhteiskunnan liepeille ajautuneista 
marokkolaisista naisista. Mikä näissä aiheissa 
kiehtoo ohjaajaa?

»Oikeastaan aihe valitsee ohjaajan. Tietyt 
asiat ja ilmiöt kiinnittävät huomioni ja saatta-
vat kypsyä sitten myöhemmin dokumenteiksi. 
Yhden dokumentin tekemiseen kuluu helpos-
ti 3–4 vuotta», El Aboudi kertoo.

»Koskettavia tarinoita voi löytyä sekä lä-
heltä että kaukaa. Minua kiinnostavat ihmis-
oikeudet, vähemmistöt ja ylipäätään ihmisyy-
den tila. Freelancer-ohjaajana toimeentulo on 
epävarmaa ja rahoituksen löytäminen voi olla 
hankalaa, mutta toisaalta saa tehdä työtä, jota 
rakastaa.» 

OHJAAJAN KADONNUT  
PIKKUSERKKU LÖYTYI

Häätanssin tekeminen kesti kolme vuotta. 
Sitä edelsi parin vuoden tutkiva taustatyö. Il-
lume Oy:n, Road Movies ja Piraya Film -yhti-
öiden tuottama dokumentti kertoo naisista, 

jotka ansaitsevat elantonsa esiintymällä tans-
sijoina häissä. Keskushenkilö on 15-vuotiaana 
raiskatuksi joutunut ja kotoa häädetty Hind, 
jonka elämää seurataan läheltä lähes vuoden 
verran. Häätanssijan ammattia ei patriarkaa-
lisessa Marokossa pidetä kunniallisena, mutta 
se on kuitenkin yhteiskunnallisessa arvostuk-
sessaan hiukan prostituution yläpuolella.

»Virallisesti näitä naisia ei ole olemassa», 
toteaa El Aboudi. »Kuitenkin jokaisessa kau-
pungissa on tuhansia heidän kaltaisiaan. Do-
kumentin naiset eivät ole marokkolaisessa 
yhteiskunnassa poikkeuksia, pelkästään jää-
vuoren huippu».

Häätanssijat ovat usein teini-ikäisinä rais-
katuksi joutuneita tyttöjä, jotka perhe on kar-
kottanut heidän suvulleen tuoman häpeän 
vuoksi. Joukossa on myös hylättyjä lapsimor-
siamia. Tytöt ovat usein köyhistä perheistä. 
Koska heidät on karkotettu perheistään ala-
ikäisinä, heillä ei ole hallussaan henkilölli-

syystodistuksen saamiseen 
tarvittavia papereita. Pape-
reiden puuttuminen estää 
avioitumisen sekä työpaikan 
ja vuokra-asunnon saamisen, 
joten käytännössä näille nai-
sille jää vaihtoehdoksi vain 
prostituutio tai häätanssijan 
ammatti.

Häätanssijat ovat nyky-
ajan lainsuojattomia. Am-
matti on vaarallinen, ja nai-
silla on jatkuva riski joutua 
väkivallan kohteiksi. Monilla 

heistä on kasvoissaan ja vartalossaan selvästi 
erottuvia arpia. Osa naisista toimii satunnai-
sesti myös prostituoituina, ja miehet ovat näi-
den naisten näkökulmasta parhaimmillaan 
potentiaalisia asiakkaita. Myös ohjaajaa ja ku-
vausryhmän miehiä pidettiin mahdollisina asi-
akkaina, jotka kenties voisivat auttaa parem-
paan elämään Euroopassa. Oli hankalaa saada 
kovia kokeneet naiset kertomaan elämästään 
avoimesti ja totuudenmukaisesti. 

Luottamuksen saavuttamisessa auttoi se, 
että ohjaajan omassa suvussa oli tapaus, jossa 
raiskatuksi joutunut pikkuserkku karkasi ko-
toaan, koska pelkäsi sukunsa kostoa. Tyttö ka-
tosi ohjaajan ja muun suvun näköpiiristä koko-
naan parikymmentä vuotta sitten, mutta löytyi 
lopulta dokumenttia varten tehdyn taustatyön 
avulla. El Aboudi tapasi naisen, nykyisen neljän 
lapsen äidin, ja kysyi, voisiko tehdä tämän hy-
väksi jotakin. Naisen mielestä oli kuitenkin jo 
liian myöhäistä yrittää enää rakentaa yhteyksiä 
perheeseen ja sukuun. Sen sijaan ohjaaja voisi 
kertoa hänen tarinansa maailmalle. »Kerro fil-
missäsi, millaista voi olla 21. vuosisadan Maro-
kossa», hän pyysi. 

Kesti vuosia saada riittävä rahoitus tarinaa 
varten. »Ranskassa tähän dokumenttiin ei oli-
si ikinä saanut rahoitusta», El Aboudi kertoo. 
»Marokko on Ranskan viimeinen jäljellä oleva 
takapiha, eivätkä rahoittajat ikinä ottaisi sen 
ärsyttämisen riskiä.» Suomessa elokuva sai 
tukea muun muassa Yleisradiolta ja Elokuva-
säätiöltä.

Tarinaa varten seurattiin usean häätanssi-
jan arkielämää Marokossa. Lopullinen doku-
mentti keskittyy yhden henkilön ympärille. 
Keskushenkilö Hindin elämää seurataan niin 
läheltä, että dokumentin katsominen on pai-
koin vaikeata. Taitava, lähikuvaa mestarillises-
ti käyttävä kameratyö lisää läheisyyden vaiku-
telmaa.

HÄÄTANSSIJOIDEN OLOT SAIVAT HUOMIOTA

Hindin kohtalon seuraaminen tempaa mu-
kaansa. Synkästä arjesta huolimatta häneen 
haaveensa ovat tavallisia nuoren naisen haa-
veita: avioliitto poikaystävän kanssa, lapsia ja 
perhe-elämä. Dokumentti ei idealisoi kohdet-
taan, vaan kertoo myös sukupolvesta toiseen 
jatkuvasta väkivallan ja rakkaudettomuuden 
kierteestä. Hind ei luota kehenkään ja hä-
nen on toisaalta myös pakko salata taustansa 
muilta, normaalia elämää viettäviltä naisilta. 
Selvimmin tämä näkyy jaksossa, jossa Hind saa 
tilapäisesti töitä oliiviöljytehtaalta. Työpaikan 
saamisesta on tullut mahdollista, koska Hind 
on kertonut perheelleen olevansa menossa 
naimisiin poikaystävänsä kanssa ja tullut käy-
mään kotikylässään kuvausryhmän kanssa. 
Perhe antaa Hindille paperin, jonka avulla hän 
saa kolme kuukautta voimassa olevan henkilöl-
lisyystodistuksen. 

Hindin vastoinkäymiset kuitenkin jatkuvat, 
kun poikaystävä joutuu vankilaan. Hänen tule-
vaisuutensa ei todennäköisesti ole kovin hyvä. 
Ilman miestä ja uskottavaa lupausta piakkoin 
solmittavasta avioliitosta Hind ei saa perheel-
tään tarvitsemiaan papereita. Normaali elämä 
on mahdotonta ilman henkilöllisyystodistus-
ta, eikä Hindillä toisaalta ole myöskään mi-
tään työmarkkinoilla hyödyllistä koulutusta. 
»Marokossa on paljon ihmisiä, joiden koulu-
tus on puutteellinen. Kaikki eivät välttämättä 
osaa edes lukea. Vallanpitäjien kannalta tietä-
mättömyys on hyvä asia, koska se tekee ihmi-
sistä helpommin hallittavia», El Aboudi tote-
aa. »Köyhyys ja huono kohtelu eivät kuitenkaan 
ole näiden ihmisten omia valintoja. Toivon voi-
vani elokuvallani auttaa näitä naisia ja kiinnit-
tää huomiota heidän asemaansa», kertoo El 
Aboudi. 

El Aboudin toive näyttää olevan toteutu-
massa. Häätanssi-dokumentti on saanut kan-
sainvälistä tunnustusta, ja se palkittiin Locar-

Häätanssijat  
ovat nykyajan 

lainsuojattomia.  
Ammatti on  
vaarallinen  

ja naisilla on  
jatkuva riski  

joutua väkivallan 
kohteiksi.
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non elokuvajuhlilla Sveitsissä. Se oli ehdolla 
myös Nordisk Panorama-kilpailun dokument-
tien sarjassa. Jotkut kansainväliset järjestöt ja 
muun muassa Suomen Marokon suurlähetys-
tö ovat kiinnostuneet häätanssijanaisten ase-
masta. Elokuva esitettiin Hel-
singissä Rakkautta ja anarkiaa 
-festivaaleilla, ja se tulee eloku-
vateatterilevitykseen Suomessa 
tammikuussa 2013. 

INTERNETYRITTÄJÄN JA 
HÄNEN ISÄNSÄ KOHTALOT

El Aboudin seuraava doku-
mentti kertoo isän ja pojan ta-
rinan. Keskiössä on nuori Yh-
distyneissä Arabiemiirikun-
nissa syntynyt yrittäjä Mohamed El-Fatatry, 
jonka perustama muslimeille suunnattu poliit-
tisesti ja uskonnollisesti riippumaton internet-
portaali muxlim.com sai aikanaan muun mu-
assa kansainvälistymispalkinnon presidentti 
Tarja Haloselta. El-Fatatrystä tuli kansain-
välinen liike-elämän julkkis, jota pidettiin yh-
tenä maailman vaikutusvaltaisimmista mus-
limeista. Myöhemmin kuitenkin ilmeni, että 
portaali oli toimintansa ajan valtaosin tappiol-

linen eivätkä sen käyttäjämäärät kehittyneet 
odotetusti. Vaikka suurin osa epäonnistunee-
seen hankkeeseen investoineista oli yksityisiä 
bisnesenkeleitä, muslimimaailman Linus Tor-
valdsina aiemmin pidetty El-Fatatry sai mai-

neen Suomen veronmaksajien 
rahojen tuhlaajana.

Pojan kohtalo peilaa kiinnos-
tavasti isän tarinaa. El-Fatatryn 
isä oli Yhdistyneissä Arabiemii-
rikunnissa suuren päivälehden 
päätoimittaja, joka joutui lähte-
mään maasta Irakin sodan aika-
na, koska häntä pidettiin pettu-
rina. Sekä isä että poika ovat siis 
menettäneet asemansa, ja mo-
lemmilla on jäljellä vain Egyptin 
passi. Tarina on samalla kerto-

mus myös arabikeväästä, joka sekin osoittau-
tui tietyllä tavalla pettymykseksi. 

Ohjaajaa kiinnostaa yhä myös fiktion teke-
minen. »Ainakin lyhytelokuvien tekeminen 
kiinnostaa edelleen. Myöhemmin voisin hyvin 
kuvitella tekeväni myös täysmittaisen eloku-
van», El Aboudi kertoo. Pari käsikirjoitustakin 
olisi jo valmiina. Rahoitus kuitenkin puuttuu 
toistaiseksi. �

»Vallanpitäjien 
kannalta 

tietämättömyys 
on hyvä asia, 

koska se tekee 
ihmisistä 

helpommin 
hallittavia.»

Ohjaaja Mohammed El aboudi ja Häätanssin 
päähenkilö Hind kuvaustauolla.
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Israel on yhä lähempänä  
apartheid-valtiota, sanoo  
taustaltaan juutalainen 

elokuvantekijä Gideon Gitai.

vaIN vaLITULLE 
KaNSaLLE

Teksti Elias Krohn 
Kuvat ari Rouvinen, Marc venezia



ElokuvAnTEkijä Gideon Gitai, 72, on 
monikulttuurinen mies: hän on syn-
tynyt Ison-Britannian tuolloin hallit-
semassa Palestiinassa juutalaiseen 

perheeseen, opiskellut Sveitsissä ja asunut 
sittemmin varhaisesta aikuisuudesta alkaen 
Suomessa. Hän puhuu kymmentä kieltä. Hä-
nen perheensä tarina kytkeytyy Euroopan ja 
Lähi-idän 1900-luvun historian traagisimpiin 
vaiheisiin.

Gitai kertoo aluksi isästään, joka opiskeli 
saksalaisessa arkkitehtuuri- ja taideteollisuus-
koulussa bauhausissa arkkitehdiksi.

»Se oli vasemmistohenkinen koulu, jossa 
opettivat Paul Klee, Vasily Kandinsky ja mo-
net muut. Hitler sulki koulun ja natsien vas-
taista propagandaa levittänyt isäni vangittiin. 
Hän istui puoli vuotta Frankfurt am Mainissa 
eristyssellissä, jonka pituus oli 1,60 metriä. Hä-
nen saksalainen, ei-juutalainen tyttöystävänsä 
pelasti hänet. Tytön isä oli tuomari, ja joillain 
keinoilla he onnistuivat korruptoimaan vangit-
sijat. Natsit kuljettivat tulevan isäni vankilas-
ta Sveitsin rajalle ja sanoivat: 
Gehe (kävele).»

Vietettyään muutaman 
kuukauden Sveitsissä hän sai 
onnekseen sertifikaatin Pales-
tiinaan.

»Siellä hän tapasi Palestii-
nassa syntyneen äitini, ja minä 
synnyin.»

Äitinsä puolelta Gitai on 
sionistista sukua. Äidinisä oli 
David Ben-Gurionin perustaman työväen-
puolue Mapain talousasiantuntija, joka perus-
ti suuren työväenpankin ja -vakuutusyhtiön. 
Kun Ben-Gurion pyysi pankilta rahaa puolu-
eelle, hän vastasi, ettei yhtiö voi rahoittaa puo-
luetta – ja sai potkut. Siionistien tapaan perhe 
vastusti brittiläistä hallintoa Palestiinassa, ja 
muun muassa Gideonin eno toimi Ben-Gurio-
nin Haganah-järjestössä.

Lapsuutensa ja nuoruutensa Gideon Gitai 
eli Haifassa. Hän muistelee olleensa 5–6-vuoti-
as, kun äiti otti hänet mukaan mielenosoituk-
seen niin sanottua valkoista paperia (White 
Paper) vastaan, jolla oli rajoitettu juutalaisten 
maahanmuuttoa Brittiläiseen Palestiinaan. Sa-
moihin aikoihin britit olivat löytäneet Haifan 
lähellä sijaitsevasta kibbutsista Ben-Gurionin 
Haganah-järjestön valtavan asekätkön ja pidät-
täneet Gideonin enon.

»Äitini otti minut mukaan kibbutsiin katso-
maan, mitä pahaa britit olivat tehneet.»

Gideonin ollessa 8-vuotias ensimmäisenä 
pääsiäispäivänä vanhemmat sanoivat lapsille, 
että Haifa on vapautettu arabeista.

»Se oli se suuri hyökkäys, jossa suurin osa 
arabiväestöstä karkotettiin ympäröiviin arabi-

valtioihin. Olin herännyt myöhään illalla, van-
hemmat olivat poissa, olin peloissani ja kuulin 
ampumisen ääniä. Äiti oli vapaaehtoinen sai-
raanhoitaja. Hän oli raskaana ja ambulanssis-
sa. Ambulanssiin ammuttiin, ja hän menetti 
tulevan lapsensa.»

»Arabit olivat kuin ilmaa. Niitä ei nähty, 
niistä ei puhuttu, paitsi muutamat kommu-
nistit, joilla oli arabiystäviä. Oli kaksi yhteis-
kuntaa, jotka eivät kohdanneet ja yrittivät hä-
vittää toisensa», Gitai muistelee ilmapiiriä, 
jossa kasvoi.

SYRJINTÄ JA VIHA KÄRJISTYVÄT

Lapsena ja nuorena Gitai oli poliittisesti lojaali 
vanhemmilleen. Muutettuaan Sveitsissä tapaa-
mansa silloisen tyttöystävänsä ja ensimmäisen 
vaimonsa mukana Suomeen hän ryhtyi tarkas-
telemaan synnyinmaansa tilannetta uudella ta-
valla. Tyttöystävä  oli suomenruotsalainen, ja 
Gitai kiinnitti huomiota suomen- ja ruotsinkie-
listen onnistuneeseen rinnakkaiseloon.

»Monet oikeistolaiset isra-
elilaiset haluaisivat karkottaa 
loputkin Israelin valtioon jää-
neet palestiinalaiset Jordani-
aan, Irakiin, mihin tahansa. Se 
ei ole rinnakkaiseloa eikä mo-
nikulttuurisuutta vaan kult-
tuurien taistelua», Gitai ver-
taa.

Israel on tässä taistelussa 
tunnetusti vahvempi osapuoli.

»Sillä on Yhdysvaltojen tuen ansiosta enem-
män aseita, ja sen sotavoimat ovat paremmin 
järjestäytyneitä kuin yhdenkään arabivaltion.»

1970-luvulta saakka Gitai on dokument-
tiohjaajana käsitellyt Israelin ja Palestiinan 
konfliktia ja tuntee alueen ja sen kansat hyvin. 
Hän on kuvannut ja haastatellut niin oikeisto-
laista pääministeriä Jitzhak Shamiria kuin 
murhattua Työväenpuolueen pääministeriä 
Jitzhak Rabiniakin. Uusimmassa dokumen-
tissaan UM-SHMUM Seitsemän tuntia kuole-
maan (2011) Gitai käsittelee muun muassa Isra-
elin iskua YK:n tarkkailuasemaan Libanonissa 
vuonna 2006. Hyökkäyksessä kuoli myös suo-
malainen YK-tarkkailija.

Ennen haastattelua Gitai on juuri palannut 
Israelista, jossa hän järjesti konsertit Nasare-
tissa, Jerusalemissa ja Betlehemissä. Konsertit 
ovat osa uutta elokuvahanketta. Esiintyjinä oli 
Juhani Aaltosen kvartetti sekä palestiinalaisia 
muusikoita, kutenAmal Murkus, Ala Azzam 
ja Terez Sliman. Omien sävellystensä lisäk-
si monikulttuurinen ryhmä improvisoi  Hen-
rik Otto Donnerin konsertteija varten sävel-
tämiä teemoja.  

Uusin Gaza-selkkaus ei ole vielä alkanut, 

»Shamir antoi 
pääministerinä 

ohjeet, että antakaa 
Hamasin polttaa 

elokuvateattereita ja 
ravintoloita.»

mutta Gitain arvio tilanteesta on silti synkkä:
»Se pahenee jatkuvasti. Käsitykseni mu-

kaan Israel on nyt lähellä apartheid-valtiota. 
Olen tehnyt kaksi elokuvaa Etelä-Afrikan rotu-
erottelusta, joten tiedän mistä puhun.» Myös 
Gitain uusimmassa dokumentissa tulee esiin 
Israelin läheinen yhteistyö Etelä-Afrikan taan-
noisen apartheid-hallinnon kanssa.

Säännöt ja lait ovat vain tiukentuneet, Gitai 
perustelee apartheid-väitettään. Esimerkiksi 
jos Israelin arabi, joka on Israelin kansalainen, 
menee naimisiin palestiinalaisen tai muun ara-
bin kanssa, hän ei voi tuoda puolisoaan asu-
maan Israeliin.

»’Menkää asumaan jonnekin muualle. Isra-
el kuuluu vain Jumalan valitulle kansalle’, on 
valtion vastaus. Tämä sääntö on tullut viralli-
seksi vasta muutama vuosi sitten.»

Viha väestöryhmien välillä kasvaa Gitain 
mukaan yhä, vaikka esimerkiksi terroriteko-
ja ei ole viime aikoina ollut.

»Oli palestiinalaisilta suuri virhe, että toi-
sen intifadan aikoihin asennettiin kahviloihin 
ja busseihin pommeja, jotka tappoivat tavalli-
sia kansalaisia sen sijaan, että olisi taisteltu so-
tavoimia vastaan.»

Israelin vallanpitäjät käyttävät kuitenkin 
terrorismin – tai nyttemmin raketti-iskujen – 
pelkoa myös hyväkseen. Vastapuolen radika-
lisoiminen on ollut jopa tietoista politiikkaa.

»Jitzhak Shamir oli auttamassa Hamasin 
perustajia. Hän antoi pääministerinä ohjeet, 
että antakaa Hamasin esimerkiksi polttaa elo-
kuvateattereita ja ravintoloita», Gitai sanoo.

Hän muistuttaa lisäksi, että Shamir oli Mos-
sadissa työskennellessään se, joka antoi ko-
mennon YK:n Palestiina-neuvottelijan Folke 
Bernadotten surmaamiseen.

VANHAN TESTAMENTIN JULMA JUMALA

Gitai ei ole koskaan ollut uskonnollinen, ku-
ten eivät vanhempansakaan. Hän näkee Van-
hasta Testamentista juontuvat opit keskeisenä 
syynä Israelin nykyiseen voimapolitiikkaan ja 
apartheidiin.

»Minä en kutsuisi Jumalaksi sellaista, joka 
antaa yhdelle heimolle, kansalle tai perheelle 
oikeuden tehdä mitä haluaa. Sellainen on pi-
kemminkin Saatana. Tämä Jumala teki Vanhan 
Testamentin mukaan liiton, joka antaa Israelin 
kansan kaikille sukupolville oikeuden pyhään 
maahan. Ja se on tämän hetken politiikkaa Is-
raelissa», Gitai päivittelee.

»Ymmärrän, että juutalaiset, jotka olivat 
kärsineet kovasti, halusivat valtion, mutta en 
sitä, että he halusivat karkottaa palestiinalai-
set», hän kommentoi natsi-Saksan ja toisen 
maailmansodan jälkeistä tilannetta.

Gitain mukaan Ben-Gurion varjeli imago-
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isrAEl Ei sAlli palestiinalaisten, jotka eivät ole 
sen kansalaisia, edes vierailla Israelissa ilman eri-
koislupaa. Gideon Gitai pyysi tällaista lupaa tekeil-
lä olevan elokuvansa kuvauksia varten kahdelle 
palestiinalaiselle kuvaajalle. Kenraalin toimistos-
ta hänelle luvattiin, että lupa järjestyy, jos voidaan 
todeta, että he eivät ole tehneet mitään Israelin 
turvallisuutta vaarantavaa. Lopulta kuitenkin vain 
yksi kuvaaja sai luvan, kymmeneksi päiväksi, mut-
ta toinen ei.

»Kiellon saanut kuvaaja tekee valtavasti työtä 
saksalaisille tv-kanaville ja toimii Ranskan AFP:n 
tv-kuvaajana. Voiko olla niin, että saksalaiset ja 
ranskalaiset antavat työtä terroristille?» gitai ih-
mettelee.

»Menemme oikeuteen Israelin valtiota vastaan. 
Olen jo maksanut lakimiehelle. En voi hyväksyä 
sitä, että ihminen ei saa lupaa tehdä työtä sillä pe-
rusteella, mistä hän on kotoisin.»

Israelilaiset ovat kieltäytyneet kertomasta, 
mitä kuvaajan tiedoista löytyi.

»Voin vihjata tuomarille, että hänestä on 50 pa-
peria, joissa mainitaan jotain, jota puolustus ei saa 
nähdä. Tämä on se tapa, jolla Israel toimii», gitai-
vertaa.

Hän aikoo dokumentoida oikeudenkäynnin 
kulkua ja lopputulosta ja asettaa sen siten suuren 
yleisön arvioitavaksi. �

ohjAAjA hAAStoI 
ISrAeLIn oIkeuteen

»En kutsuisi 
Jumalaksi sellaista, 
joka antaa yhdelle 

heimolle, kansalle tai 
perheelle oikeuden 
tehdä mitä haluaa.»

aan eikä avoimesti sanonut, 
että arabit pitää karkottaa voi-
makeinoilla.

»Jitzhak Rabinin tehtävä-
nä nuorena upseerina vuon-
na 1948 oli karkottaa palestii-
nalaiset Liddasta ja Ramlasta. 
Hän kertoo päiväkirjassaan, 
että kun hän nuorena upseeri-
na kysyi Ben-Gurionilta, mitä 
arabien kanssa tehdään, tämä 
ei sanonut sanaakaan, vaan 
heilautti vain halveksien ja vähätellen kättään. 
Suurin osa Haganahista ja Israelin ’puolustus-
voimista’ ymmärsivät sanomattakin, mitä ara-
beille piti tehdä: päästä eroon.»

Israelin toimia leimasi Gitain mukaan jo 
tuolloin kaksinaismoralismi, jonka perustana 
oli Raamattu.

»Israelin parlamentti Knesset antoi niin sa-
notut paluuoikeudet juutalaisille, jotka eivät ol-
leet ikinä asuneet maassa. Sama Knesset kielsi 
ja kieltää paluun Palestiinan pakolaisilta, joista 
suurin osa on syntynyt ja asunut siellä.»

SUUNNITTEILLA UUSI TV-KANAVA

Gitai ei tyydy vain seuraamaan synkkää nyky-
tilannetta, vaan hänellä on isoja suunnitelmia.

»Yritämme palestiinalaisten ja vasemmisto-
laisten juutalaisten ystävieni kanssa perustaa 
tv-kanavan, joka levittää viestiä rinnakkaiselon 
mahdollisuudesta. Se ajatus elää vielä jotenku-
ten Pohjois-Israelissa, vaikka sielläkin karko-
tettiin palestiinalaisia ja tuhottiin heidän ky-
liään. Palestiinalaiset, joista suurin osa on 
Israelin kansalaisia, haluavat rinnakkaiseloa 
juutalaisten kanssa. Yritämme heidän kans-
saan saada tämän viestin myös muille. Tarvi-
taan vain paljon apua ja rahaa.»

Myös elokuvantekijänä Gitai jatkaa konflik-
tin ja sen taustojen penkomista. Tekeillä ole-
vasta elokuvastaan hän paljastaa sen verran, 
että hän on perehtynyt sitä varten tarkasti Van-
haan Testamenttiin.

»Voisin väittää, että osaan sen paremmin 
kuin monet uskovaiset.» �
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taiteilija 
ja tutkija 

nationalismin 
kimpussa 

»aina palattuani Suomeen 
ulkomailta huomasin, että 
nationalistiset painotukset 

Suomessa ovat lisääntyneet», sanoo 
taiteilijaresidensseissä ulkomailla 

asunut Minna Henriksson. 
 Edes kulttuuripolitiikka ei ole  

vapaata tästä ilmiöstä, jatkaa hänen 
puolisonsa, sosiologi Sezgin Boynik.

Teksti Eija Pohjansaari 
Kuva antti auvinen  

Teoskuvat Minna Henriksson
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»Maahanmuuttajien 
ottaminen mukaan 

suomalaiseen 
yhteiskuntaan on 

unohdettu.»

vaisuutta koskeva epävarmuus, provosoi haki-
jaa ikävöimään omaa kotimaataan – mikä on 
tietenkin poliisin kannalta paras vaihtoehto.»

Henrikssonin osuus Valokuvataiteen muse-
on Polaroid-näyttelyssä käsittelee myös rasis-
min teemaa. Toinen lähtökohdista on 1970-lu-
vulla toteutettu boikotti, jonka aiheuttivat 
Polaroid-yhtiön yhteydet apartheid-politiik-
kaan ja toinen erään taideteoreetikon ajatus, 
että filmimateriaali on kehitetty valkoisen ihon 
kuvaamista varten. Henriksson testasi teori-
aa kuvaamalla valkoista mallia, jonka mukaan 
kameran asetukset säädettiin. Välittömästi tä-

män jälkeen hän kuvasi mustaa 
mallia samoilla asetuksilla. Ku-
ten odotettua, kuvasta tuli liian 
tumma. 

Kuvataideakatemiasta val-
mistunut, Britanniassakin opis-
kellut Henriksson on vuosien 
varrella osallistunut lukuisiin 
kansainvälisiin projekteihin, 
joista osa on toteutettu taiteili-

jaresidenssien aikana. »Aina palattuani Suo-
meen ulkomailta huomasin, että nationalisti-
set painotukset Suomessa ovat lisääntyneet. 
Se näkyi kaikkialla aina populaarikulttuurista 
keskusteluun Suomen brändäämisestä», ker-
too Henriksson. Lamavuosina käynnistynyttä 
kehitystä vahvisti Perussuomalaisten vaalime-
nestys, jonka myötä poliittiseen keskusteluun 
tuli avoimen rasistista retoriikkaa.

SOFISTIKOITUNUTTA NATIONALISMIA

Sosiologi Sezgin Boynik on tutkinut poliittista 
taidetta, kuten situationisteja ja muita avant-
gardistiryhmiä sekä toimittanut kirjoja va-
semmistolaisesta taiteesta Istanbulissa ja Ko-
sovossa. Tutkijanuran aikana Kosovossa syntyi 
myös kiinnostus nationalismin ilmenemis-
muotoihin taiteen kentässä. »Huomasin, että 
post-sosialististen maiden taiteessa on natio-
nalistisia piirteitä», kertoo Boynik. Yksi Hen-
rikssonin ja Boynikin teoreettisista lähtökoh-
dista on ranskalaisen filosofin Etienne Bali-
barin näkemys, jonka mukaan nationalismi on 
rasismin välttämätön ehto ja kansallisvaltiona-
tionalismiin kuuluu aina rasismin ja fasismin 
mahdollisuus.

»Usein ajatellaan, että nykytaide, musiik-
ki ja teatteri ovat vapaita nationalistisesta dis-
kurssista. Tämä ei pidä paikkaansa. Myös Poh-
joismaissa harjoitetusta kulttuuripolitiikasta 
löytyy nationalistisia piirteitä. Kulttuurin ken-
tässä oleva nationalismi on nationalismin ääri-
ilmentymiä vaarallisempaa juuri sofistikoitu-
neisuutensa takia», toteaa Boynik. 

Aviopari järjesti vuonna 2006 Kosovossa 
kansainvälisen konferenssin »Altered Identi-

KuvATAiTEilijA Minna Henriksson 
ja hänen kosovolainen tutkijapuoli-
sonsa Sezgin Boynik ovat työsken-
nelleet nationalismin ja rasismin 

teemojen parissa useiden vuosien ajan sekä yh-
dessä että erikseen. Henriksson on käsitellyt 
aihetta viimeksi valokuvagalleria Hippolytessä 
yhdessä kosovolaisen taiteilijan Fatmir Mus-
tafa-Carlon kanssa pitämässään näyttelyssä 
»Miksi et puhu suomea?» Aviopari on toimit-
tanut yhdessä teoksen Contemporary Art and 
Nationalism – a Critical Reader.

Hippolytessä esillä olevat Minna Henriks-
sonin valokuvat ovat korutto-
mia ja dokumentaarisia. Ne on 
otettu Malmin poliisin oleske-
lulupa-asioiden toimipisteessä, 
ja ne esittävät virastoympäris-
tön yksityiskohtia: sinivalkoisia 
Marimekon verhoja, julisteita 
ja kaiverruksia, joita vuoroaan 
odottavat ovat tehneet odotus-
tilan pöytiin. Fatmir Mustafa-
Carlon installaatio galleria Hippolytessä kä-
sittelee kokemusta mielivaltaisen rasistisen 
väkivallan kohteeksi joutumisesta. Tilannetta 
pahensi paikalle kutsutun poliisipartion rasis-
tinen suhtautuminen väkivallan uhriin. »Oma 
valokuvasarjani käsittelee sekin poliisin rasis-
mia henkilökohtaisen kokemuksen kautta», 
kertoo Henriksson. 

»Odotushuoneessa ei ole tarpeeksi tuoleja, 
henkilökunta on töykeää eikä luvan hakija tie-
dä, käsitelläänkö hänen asiansa edes samana 
päivänä. Seinällä on Poliisin rekrytointimai-
nos, jossa on hahmo poliisin univormussa peili 
kasvoinaan. Suurella osalla paikassa odottavis-
ta ulkomaalaisista on kuitenkin huonoja koke-
muksia poliisista, ja poliisinkin täytyy tajuta, 
että mainos voidaan kokea hyvin provosoivak-
si. Asiointitilan pöytiin tehdyissä kaiverruk-
sissa on epätavallisen paljon kansalaisuuden 
käsittelyä, joka koskee sekä Suomea että läh-
tömaita. Koko tilanne, oleskelulupaa ja tule-

Kuva poliisin oleskelulupa-asioiden toimipisteen 
pöytäkaiverruksista Minna Henrikssonin näyttelyssä 
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ties – Contemporary Art and Nationalism», jon-
ka osanottajat olivat nationalismia vastustavia 
taiteilijoita. Konferenssin teemoista koottiin 
seuraavana vuonna kirja Contemporary Art and 
Nationalism – Critical Reader. Aihepiiri ja kä-
sittelytapa herättivät kiinnostusta, joten Hen-
riksson ja Boynik ohjasivat osana Lens Politica 
-festivaalia Kuvataideakatemian opiskelijoille 
kurssin »Manifestations of Nationalism in Eve-
ryday Life», jonka yhteydessä toteutettiin myös 
näyttely galleria FaFassa. Samaa aihepiiriä kä-
sittelevä artikkeli »Antifasismin teoreettisista 
ehdoista» ilmestyi viime vuonna Niin & Näin 
-aikakauslehdessä. 

Opetustyö on jatkunut Taidekoulu Maas-
sa, jossa Henriksson ja Boynik ovat ohjan-
neet kaikille avoimia kursseja, joissa rasis-
min ja nationalismin ilmentymiä on käsitelty 
myös varsinaisen taiteen kentän ulkopuolel-
la. Ensimmäinen kurssi »Resisting Everyday 
Nationalism and Racism» sai jatkokseen tänä 
syksynä kurssin »Theory and Practise of Mul-
ticulturalism». Yksi kurssin tarkoituksista on 
luoda monikulttuurisuuskeskustelulle teoreet-
tinen pohja, jonka avulla tarkastellaan rasis-
min arkipäiväisiä ilmenemismuotoja ja sitä, 
kuinka paikallistaa suomalaisessa yhteiskun-
nassa piilevä rakenteellinen rasismi.

Kurssien osanottajista moni tekee käytän-
nön työtä maahanmuuttajien kanssa. Lisäksi 

kurssiohjelmaan kuuluu vierailuja erilaisissa 
monikulttuurisuustyötä tekevissä paikoissa.

»MAAHANMUUTTO-ONgELMIEN TAUSTAT 
ON UNOHDETTU»

Henrikssonille ja Boynikille on siis kertynyt 
runsaasti näköalaa maahanmuuttokysymyk-
siin. Miltä Suomen monikulttuurisuuspoli-
tiikka sen perusteella vaikuttaa?

»Suomen monikulttuurisuuspolitiikka on 
epäonnistunutta. Ongelmaa ei ole hahmotet-
tu, joten mitään konkreettisia ratkaisuyrityk-
siäkään ei ole tehty. Monikulttuurisuustyö on 
painotuksiltaan lähinnä sosiaali- ja terveysalan 
viranomaistyötä. Sen lisäksi on Kulttuurikes-
kus Caisan tapaisia instituutioita, joissa pro-
jektien tavoite on, että kaikilla on kivaa. Niinpä 
ongelmat lakaistaan maton alle. Maahanmuut-
tajien ottaminen mukaan suomalaiseen yhteis-
kuntaan on unohdettu.»

Pariskunnan mielestä Suomessa käytä-
vä maahanmuuttokeskustelu peittää alleen 
kaikki työnjakoon ja yhteiskuntaluokkaan liit-
tyvät kysymykset. Maahanmuuttoon ja vieras-
työläisiin liittyviä kysymyksiä käsitellään täällä 
kansallisesta näkökulmasta, vaikka ongelmien 
syyt liittyvät pikemminkin globalisaatioon ja 
uusliberalismiin. 

Henrikssonin ja Boynik pitävät monikult-

tuurisuuden suurimpana haasteena Suomessa 
Ruotsin tilanteen kaltaista segregaatiota, jos-
sa maahanmuuttajat asuvat omissa lähiöissään 
ja tekevät kaikkein matalapalkkaisimmat työt. 
Rasistinen kohtelu on arkipäivää ja sitä esiin-
tyy myös ammattiyhdistysliikkeen piirissä. 

Ruotsin tilanne tuli pariskunnalle tutuksi 
Fittjan taiteilijaresidenssissä. Suur-Tukholman 
alueeseen kuuluvassa lähiössä 95 prosenttia vä-
estöstä on maahanmuuttajia. »Fittja on ghetto, 
jossa on nähtävillä työttömyys, sosiaalinen krii-
si ja identiteettikriisi. Toisaalta siellä ei 20–30 
vuotta sitten ollut ainuttakaan julkista taide-
teosta, ja nyt siellä on kulttuurikeskus ja mu-
seo. On huomattu, että taiteen avulla voidaan 
rakentaa siltoja ihmisten välille. Toisaalta tai-
detta käytetään myös pelkkään koristeluun ja 
ongelmien piilottamiseen», kertoo Henriksson. 

Taideprojektin toteuttamisen sijaan Hen-
riksson ja Boynik haastattelivat taiteilijoita, 
tutkijoita ja muita älymystön edustajia moni-
kulttuurisuuteen liittyvistä ongelmista. Haas-
tattelut muodostavat case study -osuuden Hen-
rikssonin ja Boynikin ensi vuonna ilmestyvässä 
kirjassa Counter Constructivist Method. Eloku-
van tapaan näytöksiin jaettu kirja yhdistää teo-
reettisen viitekehyksen, asiantuntijahaastatte-
lut ja fantasiapohjaisen narratiivin runsaaseen 
kuva-aineistoon. �

Yllä: Minna Henrikssonin näyttelyn kuvat olivat poliisin 
oleskelulupa-asioiden toimipisteestä. 

Oikealla: Henrikssonin sensitometrinen koe Polaroidilla 
valokuvataiteen museon Polaroid-näyttelyssä. 
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KOTILO TUO aPUa 
LäHIöIdEN SKISMOIHIN

Teksti Heidi Merima-Halonen 
Kuvat amanda vähämäki

Suomen Pakolaisavun koTilo-projektin 
tavoitteena on asumisviihtyvyyden 

paraneminen monikulttuurisissa lähiöissä. 
vaikka resursseja ei ole kentän  

tarpeeseen nähden riittävästi, tulokset 
 ovat olleet positiivisia. 

MonikulTTuurisET lähiöT – helvetin esikar-
tanoita, joissa kaikenväriset ihmiset tappavat 
ja raiskaavat toisiaan paremman tekemisen 
puuteessa? Suomalaisten lähiöiden arki on 
kaukana tällaisista leimaavista stereotypioista.

Ongelmia kuitenkin on, ja ne johtuvat 
suurelta osin eriarvoistumisesta ja syrjäyty-
misestä, josta kärsii myös osa kantaväestöä. 
Maahanmuuttajat asuvat usein kaupungin 
vuokra-asunnoissa, jotka sijoittuvat tiettyihin 
kaupunginosiin.

»Maahanmuuttajien ryhmittyminen tietyil-
le alueille johtuu myös siitä, että monet heistä 
haluavat asua muiden samasta maasta tullei-
den lähellä», Suomen Pakolaisavun tiedottaja 
Anna-Reetta Korhonen kertoo.

Suomen Pakolaisapu auttaa pakolaisia ja 
paluumuuttajia kohti uutta alkua. KOTILO-
projektillaan järjestö pyrkii viihtyvyyden pa-
ranemiseen monikulttuurisilla asuinalueilla. 
Projekti on toiminut vuodesta 2006, ja sen tu-
lokset ovat olleet kauttaaltaan positiivisia. Pro-
jektilla on kiinteää toimintaa pääkaupunkiseu-
dulla sekä Turun ja Tampereen ympäristössä. 
Koulutuksia on järjestetty ympäri maata.

»Jotkut kantaväestön edustajat syyttävät 
meitä pakolaisten hyysäämisestä. Lähtökoh-
taisesti emme ole minkään osapuolen tai ke-
nenkään yksilön puolella. Olemme asuinyhtei-
söjen puolella», Korhonen toteaa. 

KOTILO-projektin hankejohtaja Terhi Jo-
ensuu toivoo, että termi monikulttuurinen 
asuminen häviää ja jatkossa puhutaan vain 

asumisesta, luokittelematta turhaan. Kansal-
lisuuksien tai uskontokuntien ongelmia ei hä-
nen mukaansa ole myöskään syytä erotella.

»Erottelussa, jota poliitikot harjoittavat, on 
vaaransa», Korhonen huomauttaa.

»Sellaisilla ryhmillä, jotka leimataan epä-
motivoituneiksi, saattaa olla takana esimer-
kiksi pahoja traumoja sodasta. Siinä tilantees-
sa kotoutuminen voi kestää kauemmin kuin 
muilla.»

TIETÄMÄTTÖMYYS SUURIN SYY 
RIKKOMUKSIIN

KOTILO-projekti on yksi Suomen Pakolaisavun  
viidestä kotimaan projektista. Toimintaa ra-
hoittaa Raha-automaattiyhdistys RAY.

Projekti keskittyy ongelmien ennaltaeh-
käisyyn ja niiden ratkaisuun. Ennaltaehkäisy 
tapahtuu kouluttamalla ja opastamalla maa-
hanmuuttajien lisäksi myös muun muassa 
isännöitsijöitä, asukasneuvojia ja asukasaktii-
veja. Viimeksi mainittujen koulutuksissa käy-
dään läpi niitä asioita, joita monikulttuurisessa 
asumisessa kannattaa ottaa huomioon. 

Maahanmuuttajille on oma Asumispakki-
koulutus, joka kattaa useat asumisen arjen ky-
symykset: paloturvallisuuden, pesutuvan käy-
tön, veden kulutuksen, yhteisten tilojen käytön 
ja niin edelleen.

Toinen toimivaksi osoittautunut ratkaisu 
on internetin materiaalipankki. Sivustolta saa 
kuka tahansa käydä lataamassa esimerkiksi 

sarjakuvataiteilija Hanna Koljosen piirtämiä, 
järjestyssäännöt selittäviä sarjakuvia, joissa on 
käytetty hyvin vähän kieltä. 

»Materiaalipankilla on todella paljon käyt-
täjiä. Se kertoo materiaalien hyödyllisyydestä», 
Korhonen kertoo.

Niin sanotut maahanmuuttokriitikot ovat 
arvostelleet materiaaleja. Eräs Hommaforu-
min kirjoittaja väittää, että »mistään käännös-
materiaaleista ei voi olla hyötyä, sillä maahan-
muuttajat kyllä tietävät mikä on kiellettyä ja 
mikä ei.» 

Perusteluna tälle semanttisesti virheellisel-
tä vaikuttavalle argumentille on se, että esimer-
kiksi roskaaminen tapahtuu yöllä eikä »avoi-
mesti päiväsaikaan.»

»Käsittämättömiä yleistyksiä! Kaikissa 
ryhmissä on niitä yksilöitä, jotka eivät piittaa 
säännöistä. On kiinnostavaa, että juuri maa-
hanmuuttajien roskaaminen nostetaan ongel-
maksi, kun kantaväestö tekee sitä yhtä lailla», 
Korhonen puuskahtaa.

»Olen nähnyt kehitysmaissa suurempaa yh-
teisvastuullisuutta kuin missään länsimaassa. 
En lähtisi siitä huolimatta romantisoimaan 
kumpaakaan osapuolta tai mitään ryhmää.»

Todellisuudessa materiaaleista on ollut pal-
jonkin hyötyä, sillä suuri osa maahanmuuttaji-
en tekemistä sääntörikkomuksista johtuu tie-
tämättömyydestä. 

Korhonen muistuttaa, että pakolaisista tai 
maahanmuuttajista ei voida puhua yhtenä ryh-
mänä.
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»Osa pakolaisista on joutunut pakenemaan 
koko ikänsä, eivätkä he sen vuoksi ole päässeet 
esimerkiksi kouluun. Toiset kuuluvat oman 
maansa älymystöön.»

RATKAISUJA ARKISIIN ONgELMIIN

Kuten missä tahansa lähiössä, myös moni-
kulttuurisissa lähiöissä suurimmat ongelmat 
kumpuavat yhteisten tilojen käytöstä. Pyykit 
unohtuvat pesutupaan ja kesäiltana melutaan 
pihalla. Konfliktien syyt eivät 
ole sen eksoottisempia kuin 
muuallakaan.

»Maahanmuuttajien on-
gelmia mystifioidaan. Ne ovat 
samoja, arkisia ongelmia kuin 
kantaväestölläkin», Korhonen 
huomauttaa.

»Asian ydin piilee yhteisen 
kommunikaation puutteessa. 
Kun asioita ei voi selvittää puhumalla, ongel-
mat eskaloituvat. Kärpäsistä tulee härkäsiä.»

Yhteisen kielen puute ei ole mikään pikku-
juttu. Monet suomea osaamattomat maahan-
muuttajanaiset eivät uskalla avata ovia vieraille 
ihmisille. Miten selität heille esimerkiksi sen, 
että huoltomiehen pitäisi päästä sisään?

KOTILOn tarjoama ratkaisu ongelmaan ovat 
käännöslauseet. Materiaalipankista saa lada-
ta ilmaiseksi yleisimmille maahanmuuttaja-
kielille käännettyjä lauseita, joiden avulla voi 
ilmoittaa asukkaille esimerkiksi juuri saapu-
vasta huoltomiehestä.

Korhosen mukaan yksi yllättävimmistä rii-
tojen aiheista on lasten äänet. Useissa maahan-
muuttajaperheissä on enemmän lapsia kuin 
keskimääräisessä suomalaisperheessä, joten 
ääntäkin on luonnollisesti enemmän.

»Suomalaiset rakastavat hiljaisuutta. Lap-
sia ei tietenkään saa hiljennettyä, mutta hei-
dänkin kanssaan voi sopia pelisääntöjä», Kor-
honen toteaa.

Monikulttuurisissa lähiöissä voi kyteä Kor-
hosen mukaan todella pahoja konflikteja. KOTI-

LO-projekti on perustettu vas-
taamaan kentän tarpeisiin, 
mutta resursseja ei ole lähes-
kään tarpeeksi avun tarpee-
seen nähden.

»KOTILOn toiminta on ko-
konaisuudessaan ruohon-
juuritason käytännön työtä. 
Ollaan Varissuolla, Hervan-
nassa ja Myllypurossa ihmis-

ten parissa», Korhonen kertoo.
Yksi konfliktitilanteissa käytetyistä toimin-

nan muodoista on naapuruussovittelu. Sovitte-
lijoina toimii paljon erilaisia ihmisiä, osa heistä 
maahanmuuttajia. Siitä huolimatta sovitteluti-
lanteissa käytetään aina tulkkia.

»Kokemus maahanmuutosta voi monikult-
tuurisessa sovittelutilanteessa mahdollistaa 
dialogin avaamista», Joensuu pohtii.

Sovittelun ratkaisumalli, jossa riidan osa-
puolet pääsevät keskustelemaan keskenään, 
on ollut toimiva. 

»Kohtaamisten 
puute vaivaa koko 

yhteiskuntaa, 
ei pelkästään 

monikulttuurisia 
lähiöitä.»

KOHTI UUDENLAISTA ASUMISTA

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn tuoreen 
tutkimuksen mukaan maahanmuuttokriit-
tisyyden kasvu on pysähtynyt, mutta yleinen 
asenne on edelleen torjuva. Toisen tuoreen tut-
kimuksen mukaan suomalaisnuorten asenne 
maahanmuuttajia kohtaan on kriittisin kreik-
kalaisten jälkeen.

Korhonen huomauttaa, että nurkkapatrio-
tismilla ei pitkälle selviä kansainvälistyväs-
sä maailmassa. Hankejohtaja Terhi Joensuun 
mukaan voisimme rakentaa aivan uudenlais-
ta asumisen mallia, jos vain suvaitsevaisuutta 
olisi enemmän.

»Voisimme kehittää uudenlaisia palveluja 
sekä uudenlaista tapaa toimia ihan kokonais-
valtaisesti.»

Korhonen tähdentää sitä tosiseikkaa, että 
mitä enemmän erilaisia ryhmiä on samassa 
paikassa, sitä enemmän kaikilla on yhteisasu-
misessa opettelemista. Toinen haaste on yh-
teistoiminnan ja kohtaamisen puute – ainakin 
jälkimmäisen kohdalla voidaan puhua vältte-
lemisestä.

»Kohtaamisten puute vaivaa koko yhteis-
kuntaa, ei pelkästään monikulttuurisia lähiöi-
tä», Joensuu pohtii.

Korhonen ja Joensuu näkevät monikulttuu-
risen asumisen kaikesta huolimatta suurena 
rikkautena.

»Ihmiset voisivat oppia toisiltaan paljon. 
Sääli, jos tällainen mahdollisuus jätetään käyt-
tämättä.» �
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liETTuAlAissynTyinEn Neringa Lehtonen 
muutti Suomeen 18 vuotta sitten. Hän opiskeli 
Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa sosiono-
miksi ja on työskennellyt useissa sosiaalialan 
tehtävissä, viime ajat Vuokratalosäätiön asu-
kasisännöitsijänä. Kuutisen vuotta sitten hän 
aloitti vapaaehtoisena naapuruussovittelijana 
KOTILO-projektissa sekä rikossovittelijana 
Pirkanmaan sovittelutoimistossa.

Lehtosen opinnäytetyö käsitteli inkerin-
suomalaisten ikäihmisten palvelukokemuksia 
Suomessa. Ei saa moittia -niminen tutkielma 
kartoitti paitsi kokemuksia julkisista palve-
luista myös tämän ihmisryhmän muistitietoa 
ja elämänhistoriaa, muistelutyön merkitys-
tä elämässä. Venäjältä ja Virosta muuttaneet 
ikäihmiset luonnehtivat suomalaisia palvelui-
ta pääsääntöisesti positiivisiksi.

Lehtonen jäi kuitenkin miettimään, kuinka 
paljon kulttuuritausta ja kulttuurierot vaikut-
tivat tähän palautteeseen. Moni 
ei halua moittia palvelujen laa-
tua, koska tuntee olevansa kii-
tollisuudenvelassa uutta koti-
maata kohtaan. Lisäksi ankara 
elämänhistoria, »kärsimyshis-
toria», on varmasti antanut voi-
maa kohdata vaikeuksia Suo-
messa.

Lehtonen piti omaa maahanmuuttajataus-
taansa etuna haastateltavien etsimisessä ja 
kohtaamisessa. Sujuva venäjän kielen taitokin 
auttoi toisinaan, vaikkapa tutkimuksen tarkoi-
tuksen selvittämisessä. Lisäksi Lehtosen tutki-
muksessa puhutaan laajemmin kulttuurisensi-
tiivisyydeksi nimitetystä asennoitumistavasta. 
Kulttuurisensitiivisyys ei vaadi ihmisen kult-
tuuritaustan läpikotaista tuntemista, vaan en-
nemminkin oikeanlaista asennoitumista eri-
laisten kulttuurien kohtaamisessa, toisten 
näkemysten ja arvojen kunnioittamista, vaik-
ka ne poikkeaisivatkin oman kulttuurin vastaa-
vista. Juuri kulttuurisensitiivisyyttä Lehtonen 
perää myös julkisen palvelun toimijoilta.

Omassa työssään asukasisännöitsijänä Leh-
tonen on joutunut luovimaan monenlaisissa ti-
lanteissa. Asukasisännöitsijän tehtäviin kuuluu 
huolehtia muun muassa asukasdemokratiasta, 
asumisrauhasta ja asukastiedotuksesta.

SOVITELLEN ETEENPÄIN

Lehtonen kehuu KOTILO-projektin naapuruus-
sovittelijoille järjestämää koulutusta ja pitää 
naapuruussovittelua muutenkin hyvänä pal-
veluna. »Kysymys ei ole niinkään huonosta, 
vaan epäsopivasta naapuruudesta. Väärinkä-
sityksistä.» Myös rikossovittelussa nousevat 
aika ajoin esiin erilaiset monikulttuurisuusky-
symykset sekä ongelmat naapureiden kanssa. 

Rikossovittelua Lehtonen pitää kuitenkin kaik-
kine kaavoineen ja lakipykälineen huomatta-
vasti naapuruussovittelua jäykempänä. Rikos-
sovittelussa puhutaan lisäksi paljon enemmän 
rahasta.

»Naapuruussovittelussa ei olla rahan peräs-
sä. Anteeksipyyntö, sovinto ja muunlainen hy-
vittämien ovat tärkeämpiä.»

Ratkaisukeskeisyys viehättää Lehtosta, 
vaikkei valmiita ratkaisuja olisikaan: »Yrite-
tään löytää ratkaisu. Jos se ei toimi, keksitään 
toinen. On paljon avoimia mahdollisuuksia.» 

Naapuruussovittelussa yleisimmin käsi-
teltäviä asioita ovat lasten aiheuttamat häiri-
öt sekä vaikkapa erilaiset hajuhaitat. Eräällä 
maahanmuuttaja-asukkaalla oli kuukauden 
ajan vieraana lapsia, jotka metelöivät talos-
sa. He juoksivat ulkona yöllä ja potkivat ovia. 
Taustalla oli vaikea tilanne lasten omassa per-
heessä. Asiasta päästiin jonkinlaiseen sopi-

mukseen, ja lapset olivat muu-
tenkin jo muuttamassa takaisin 
kotiinsa. Ylipäätään Lehtonen 
pitää lapsiin liittyviä valituksia 
hiukan ongelmallisina:  »Lap-
sista joku asia on yhtenä päivä-
nä hauskaa, toisena päivänä se 
ei sitten enää olekaan.»

Hajuhaitoista Lehtosen mie-
leen on jäänyt tapaus, jossa ulkomaalaistaus-
tainen asukas paistoi asunnossaan usein au-
ringonkukan siemeniä. Käry levisi suuren 
kerrostalon käytävään ja aiheutti naapureissa 
närää. Sovitteluun tuli asukkaiden edustaja ja 
hajuhaitan aiheuttaja.

»Hän oli hyvin positiivinen ja iloisella mie-
lellä, kun hänelle ilmoitettiin asiasta. Vaikka 
hän osasi huonosti suomea, hän kertoi mielel-
lään, miksi hän näitä siemeniä paistoi ja muu-
tenkin omasta kulttuuristaan.»

Asiasta sovittiin. Asukas oli tuonut sovitte-
luun auringonkukan siemeniä ja tarjosi niitä 
kaikille osallistujille. �

SopIvAA nAApuruuttA etSImÄSSÄ
Teksti Satu virtanen

»Yritetään löytää 
ratkaisu. Jos se ei 
toimi, keksitään 

toinen.»
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»MAikki on MEillE TärkEä suomenkielen 
opettaja», sanoo kulttuuritulkki Elena Kim. 
Kansainvälisen Kohtaamispaikan keittiössä 
ruokaa laittaa porilainen, porin murretta pu-
huva emäntä Maikki eli Marja-Leena Lehto-
Santavirta. Keittiössä on järjestetty Makuja 
maailmalta -keittokursseja, joilla on valmis-
tettu ja syöty muun muassa espanjalaista, ja-
panilaista, virolaista ja meksikolaista ruokaa. 
Ruoka saattaa ihmiset yhteen. 

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys on toi-
minut uusissa tiloissa Porin Isolinnankadulla 
yli vuoden, mutta avajaiset järjestettiin vasta 
4. lokakuuta. Avajaisissa esiteltiin toimintaa ja 
järjestettiin työpajoja. Uusiin tiloihin tutustu-
jia oli lähes 300. Yhdistykses-
sä on tällä hetkellä lähes 700 
jäsentä, joista 70 prosenttia 
on maahanmuuttajia ja loput 
kantasuomalaisia. Eri kansal-
lisuuksia on noin 70, ja jäsenet 
puhuvat noin viittäkymmentä 
eri kieltä. 

Kohtaamispaikan työnte-
kijät ovat työllistyneet taloon 
eri reittejä. Lastenkerhotoiminnan vastaava 
Irina Hämäläinen tuli ensin vapaaehtoiseksi 
kerhonohjaajaksi, ja nyt hän on työllistettynä 
palkkatuella. Hämäläinen ohjaa lasten piirus-
tuskerho Taikakynää ja satukerho Lempisatu-
ja. Ompelukerho Taikasakset toimii Svetlana 
Gorinenkon johdolla. »Kaikki meillä on tai-
kaa», nauraa Irina Hämäläinen. Kerhot ovat yh-
distyksen jäsenille ilmaisia lukuun ottamatta 
materiaalimaksuja.

Kohtaamispaikassa toimii myös musiik-
kileikkikoulu Iloiset nuotit, ja siellä voi opis-
kella pianonsoittoa. Lastentoiminnan ohjaaja 
suunnittelee aikataulut niin, että lapset voivat 
osallistua mahdollisimman moneen kerhoon 
samana päivänä ja niin, että vanhemmat voi-
vat osallistua esimerkiksi suomen kielen ker-
hoon sillä aikaa, kun lapsi on omissa kerhois-
saan. Yksi syksyn uutuus on englanninkielinen 
kaksikielisten perheiden klubi, jossa keskus-
tellaan ja solmitaan uusia tuttavuuksia. 

PORIIN TULLAAN MONESTA ERI SYYSTÄ

Kulttuuritulkki Elena Kim on ollut Suomessa 
13 vuotta ja 8 vuotta monikulttuuriyhdistyksen 
työntekijänä. Aluksi hän oli vapaaehtoisena ja 
sitten työllistettynä eri projektien kautta. Nyt 
hän toimii kulttuuritulkkina Katse Tulevaisuu-
teen -hankkeessa, jonka päätavoitteena on pa-
rantaa maahanmuuttajien työllisyystilannetta 
etsimällä työ-, opiskelu- ja työelämävalmen-
nuspaikkoja ja tarjoamalla kokonaisvaltaista 
tukea kotoutumisvaiheessa. Työpaikoilla tule-
vaisuudessa monet uudet työntekijät ovat to-
dennäköisesti lähtöisin eri kulttuureista.

»Teen paljon asiakastyötä, keskustelen asi-
akkaan kanssa siitä, millaiset mahdollisuudet 
hänellä on työllistyä ja millainen urapolku olisi 
hänelle mahdollinen. Yritämme auttaa kaikkia. 
Ihminen säilyttää oman identiteettinsä, mut-
ta hän voi silti olla uudessa kulttuurissa kuin 
kala vedessä. Me emme tule koskaan suoma-
laisiksi, niin kuin suomalaiset eivät voi tulla es-
panjalaisiksi», Petroskoista kotoisin oleva Ele-
na Kim sanoo.

Hanna Rantala palasi Suomeen tammi-
kuussa 2012, jolloin hän aloitti Monikulttuuri-
yhdistyksen toiminnanjohtajan sijaisena. 

»Lähdin koulun jälkeen kiertämään, ensin 
Espanjaan. Välillä kävin Helsingissä opiskele-

massa ja sen jälkeen olen asu-
nut Kanadassa, Britanniassa, 
Argentiinassa ja Chilessä.»

Hanna Rantala kertoo, että 
Suomeen muutetaan esimer-
kiksi työn, opiskelun tai rak-
kauden perässä. Mikäli työ ei 
ole maahanmuuton syy, ensi-
sijaisen tärkeää ihmisille on 
työpaikan hankkiminen. Työl-

listyminen on vaikeaa ilman sujuvaa suomen 
kielen taitoa. Työn lisäksi tärkeää on perheen 
ja lasten hyvinvointi sekä sosiaaliset verkos-
tot. Näissä kaikissa asioissa Monikulttuuriyh-
distys on tukena ja apuna. Työntekijät autta-
vat konkreettisissa asioissa, kuten lukemalla 
ja täyttämällä Kelan kirjeitä ja asiapapereita tai 
esimerkiksi selvittämällä, missä voi suorittaa 
englanninkielisen hygieniapassin, mutta jär-
jestävät myös yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia li-
sääviä yhteisiä juhlia ja tilaisuuksia.

Toiminnanjohtaja Hanna Rantalan työpäi-
vät ovat monipuolisia: »Järjestämme tapahtu-
mia, neuvon ja etsin työpaikkoja, teen työhake-
muspohjia ja tarvittaessa soitan työnantajalle. 
Paljon aikaa menee myös rahoitushakemusten 
tekemiseen ja raportointiin. Kuulumme erilai-
siin työryhmiin ja ohjausryhmiin, esimerkiksi 
työryhmään, jossa kehitetään Porin kaupungin 
maahanmuuttostrategiaa».�

kohtAAmISpAIkASSA 
on tAIkAA
Teksti Outi Lähteenlahti

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys 
on ylläpitänyt Porin keskustassa 
Kansainvälistä Kohtaamispaikkaa 
jo kuudentoista vuoden ajan. 
Eri kansallisuuksia kokoavassa 
toimintakeskuksessa kävijä voi osallistua 
monenlaisiin kerhoihin, tapahtumiin, 
illanviettoihin sekä teemapäiviin. 
yhdistys tarjoaa avoimia tapahtumia ja 
toimintaa sekä uussuomalaisille että 
kantaväestölle.

»Ihminen säilyttää 
oman identiteettinsä, 

mutta voi silti olla 
uudessa kulttuurissa 
kuin kala vedessä.»

SaTaKUNNaN MONIKULTTUURIyHdISTyKSEN 

HaNKKEITa

•	 Katse Tulevaisuuteen 2008−2012: tukea ja 

apua maahanmuuttajille työn etsinnässä, 

opiskelussa ja työmarkkinavalmiuksien 

parantamisessa. Rahoittajana ELy-keskus.

•	 Kotisatama II 2012: tavoitteena on nostaa 

esille uussuomalaisten kulttuuria ja tapoja 

esimerkiksi esittelytuokioiden, illanviettojen, 

musiikin ja ruuan merkeissä. Korostetaan 

osallisuutta ja positiivista kulttuurien 

välistä vuorovaikutusta. Rahoittaja 

Ulkoasiainministeriö.

•	 TaruTorakka Iv 2012: Hankkeen avulla 

tuetaan monikulttuurisuutta ja tehdään työtä 

rasismin vähenemiseksi. Rahoittaja Opetus- 

ja kulttuuriministeriö.

http://www.monikulttuuripori.com
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Englantia opiskellaan neutraalina 
yleiskielenä, mutta yhden vieraan kielen 

ylivalta kertoo kuitenkin ideologisista 
valinnoista, jotka saattavat johtaa 

maailmankuvan yksipuolistumiseen.

TEEMa – MONIKULTTUURISUUS

Kuinka meistä 
tehdään 

anglosakseja?
Teksti Hannu Niklander 
Kuvat Maija Keskisaari



Kuulun siihEn ikäPolvEEn, jolle ru-
vettiin 1960-luvun alkupuolen oppi-
koulussa opettamaan todennäköi-
semmin englantia kuin saksaa. Tätä 

markkinoitiin jonkinlaisena avauksena suu-
reen maailmaan, ellei koko maapalloon. Avaus 
onnistuikin niin hyvin, että se on viime vuosi-
kymmenten kouluissa tukkinut paljon muita 
kielellisiä ja kulttuurisia kanavia.

Tuohon aikaan oli jo ymmärretty, että eng-
lannin suuri vaikeus on kirjoituksen ja ääntä-
misen huomattava poikkeaminen toisistaan. 
Se on Euroopan ennätysluokkaa. Tanska, por-
tugali, hollanti ja ranska eivät ole tässä suh-
teessa aivan helppoja nekään. Tosin ranskaa 
tai nykykreikkaa lukiessa tietää aina kuinka 
sana äännetään, mutta ääntämisestä ei suin-
kaan voi tietää millä lailla kirjoitetusta sanasta 
on kysymys. Englannissa ovat molemmat suun-
nat hankalia, tässä sille ehkä vetävät Euroopas-
sa vertoja vain fäärin ja iirin kielet.

Niinpä ensin opeteltiinkin IPA -järjestel-
män kansainvälisiä foneettisia aakkosia. Näil-
lä erikoismerkeillä laadittujen tekstinpätkien, 
sananparsien ja hokemien parissa meni suurin 
osa syyslukukautta. Minulla oli vanha janakka-
lalainen hoitotäti. Hän katseli englannin kir-
jaani ja sanoi: »Kyl mää sen olen tiänny, et rys-
sällä on omat kirjaimensa, mutta en sitä, että 
enkelsmannillakin!»

Tässä täti tietysti oli kovin väärässä. Ensiksi 
siksi, että puheenahan olivat vain havainnollis-
tavat merkit. Toiseksi siksi, että juuri englan-
nin kielelle on luonteenomaista, ettei sillä ole 
mitään omaa kirjainta, semmoista, jota ei olisi 
muissakin kielissä.

Vuosia kului brittiläisissä tunnelmissa, mai-
tomiehet, teen juonti, putinkiruoat, sateenvar-
jot, vasemmanpuoleinen liikenne ja erikoiset 
kielelliset rakenteet oletettiin tutuiksi. Se oli 
erikoista, ollut eikö se? Joskus ollessaan hyvällä 
tahi laiskalla päällä opettaja raahasi luokkaan 
levysoittimen ja Linguaphonen kielikurssin. 
Sen jokainen luku oli kaksiosainen, ensin selos-
tettiin kuvan kanssa vaikkapa sataman olemus, 
sitten siitä keskusteltiin. Äänilevykurssi oli ai-
kansa kuvastaja. Hotellit, joissa majoituttiin, 
olivat erittäin hienoja, ja hyvin tärkeää oli pääs-
tä matkoilla paitsi lääkärin vastaanotolle myös 
räätälille. Kohteliaat tervehdykset olivat keskei-
siä: »Kuinka teette te tehdä, rouva Smith?» »Ja 
te, herra Wrenchester, kuinka teette te tehdä?»

ENgLANNINKIELISET SILMÄLAPUT

Suomettuneesta Suomesta on paljonkin tai-
tettu peistä, mutta ei sitä asiaa ainakaan omana 
kouluaikana huomannut. Pikemminkin se oli 
englannin ylivallan kasvuaikaa niin koulussa 
kuin nuorison vapaa-ajan viihteessä. Vielä 

opintojemme alkuvaiheessa englanti, saksa 
ja ranska olivat jokseenkin tasavahvoja, sitten 
liu’uttiin kohti yhä yksipuolisempaa englanti-
laistamista, joka jatkuu. Se, minkä oli määrä 
toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa 
edustaa jotakin raikasta, avartavaa ja vaihto-
ehtoista, onkin itse muuttunut ainoaksi to-
tuudeksi ja kielelliseksi viisastenkiveksi, jolla 
kaikki yritetään ratkaista. Päällimmäinen huo-
leni ei ole, että englanti Suomessa sinänsä uh-
kaisi suomen kieltä. Ruotsi ja saame kyllä ru-
peavat meillä olemaan uhattuja, mutta pikem-
minkin suomen taholta. Olennaista on muiden 
vieraiden kielten osaamisen väheneminen. Tä-
hän konformismin liejuiseen lätäkköön suistu-
neiden on hankala muistaa lingvidiversiteetin 
arvo. Kuta useampia kieliä ymmärrämme, sitä 
laajempi on maailmamme. Se myös takaa bib-
liodiversiteetin, pääsyn mitä erilaisimpien kir-
jallisuuksien äärelle. Ei ole tarvis suojella vain 
pienten kielten taitoja, myös ranskan, saksan, 
italian ja venäjän osaamista on lisättävä. Keski-
suuri on kaunista.

Tämä atlantistinen yksipuolisuus tietenkin 
vääristää ja kaventaa maailmankuvaa, nyky-
nuorisolla on anglosaksiset silmälaput. Tietysti 
saamme englannin avulla tietoa huipputieteen 
saavutuksista – ikään kuin ei maailmassa oli-

si muutakin kiinnostavaa. Ilman muiden kiel-
ten taitoa emme pysty seuraamaan vaikkapa 
saksankielisten, venäläisten tai skandinaavi-
en sisäistä keskustelua. Aivan kuten pelkän 
englannin avulla ulkomaalainen ei voi seurata 
suomalaista keskustelua eikä päästä osalliseksi 
esimerkiksi Kulttuurivihkojen annista.

Minun kouluni oppikirjat opettivat nimen-
omaan brittiläistä englantia. Ihanteena oli 
ehkä jopa Oxfordin yliopiston vaalima puheen-
parsi, mutta siihen eivät tainneet yltää opetta-

jatkaan. Puhumattakaan hienostuneimmasta 
kielen muodosta, joka oli King’s English-, ku-
ninkaan englanti -oppikirjan mukaista. Kyllä 
amerikanenglannin olemassaolokin myönnet-
tiin sanastossa, rautatie on Britanniassa rail-
way, mutta Amerikan Yhdysvalloissa railroad. 
Lukukappaleet sijoittuivat ennen muuta Eng-
lantiin, joskus harvoin Skotlantiin, muutamia 
kertoja Yhdysvaltoihin, kerran Kanadaan, mut-
ta Irlantiin, Walesiin, Australiaan ja Uuteen-
Seelantiin ei ikinä. Puhumattakaan nyt siirto-
maista, edes Ghanan suurta poikaa Tarzania 
ei mainittu.

VÄÄRIN VALITTUJA UHREJA

Englannin vahva esiin otto oli paitsi käytännöl-
linen, myös ideologinen ratkaisu. Saksa oli hä-
vinnyt toisen maailmansodan, ja fasismin jul-
muudet alkoivat tulla tietoon. Tästä tehtiin se 
virheellinen johtopäätös, että harjoitettu väärä 
politiikka olisi jotenkin kielen vika. Minä kyllä 
luin paitsi ruotsia ja ranskaa myös saksaa, ja se 
kieli tuli varhain hyvinkin tutuksi kolmea reit-
tiä. Ensinnäkin Gebrüder Märklin -firma val-
misti kiehtovaa pienoisjunakalustoa, ja Mär-
klinin veljesten kuvasto oli saatavilla saksaksi. 
Sillä kielellä ilmestyi myös Fallerin katalogi, 

jossa esiteltiin pienoisradan maisemaan kuu-
luvia puita ja taloja, jossain määrin myös koot-
tavia lentokoneita. Kolmas saksan kielen tuki 
lapsuudessa oli Deutsche Grammophongesell-
schaft laadukkaine klassisen musiikin äänile-
vyineen.

Saksan ja venäjän kielillä Euroopassa toteu-
tettuja vääryyksiä ei voi vähätellä. Mutta kan-
nattaa huomata tarkennus: Euroopassa. Es-
panjalla, Portugalilla, Ranskalla, Britannialla, 
Belgialla ja Alankomailla oli merentakaisia siir-

mIkSI SuomALAISen kIrkon-
kYLÄn LIIkkeen oveSSA 

SAAttAA LukeA engLAnnIkSI 
open, vAIkkA mItÄÄn 

AngLoSAkSIvYörYÄ eI oLe 
odotettAvISSA?
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tomaita paljon Saksaa ja Venäjää isommassa 
määrin. Niiden maiden siirtomaaherrat saat-
toivat purkaa valkoihoisen raivonsa jossakin 
kaukomailla, sortaa esimerkiksi englanniksi 
tai ranskaksi, eikä se tullut meidän maanosas-
samme kokemukselliseen tietoon niin kuin tu-
livat saksalaisten ja venäläisten teot. Kahdella 
viimeksi mainitulla oli ikään kuin fiksummat 
uhrit.

Tällä hetkellä tarvitsee vain vertailla viime 
vuosien uutisia väliintuloista, pommituksis-
ta ja miehityksistä huomatakseen, että tänään 
kuolema puhuu englantia.

ITSESTÄÄNSELVYYDEKSI  
JULISTAUTUNUT VALTA

Kieli on paikan mieli, kielellinen ylivalta joh-
taa ajattelun orjuuteen. Miksi suomalaisen kir-
konkylän liikkeen ovessa tai ikkunassa saattaa 
lukea englanniksi open (auki), vaikka mitään 
anglosaksivyöryä ei ole asiakasvirtaan odotet-
tavissa? Eihän se ole kansainvälisyyttä, että eri-
arvoisesti yksi kieli määrää kaikkia muita – se 
on ylikansallisuutta. Kyse ei ole yhteistyöstä 
vaan alistussuhteesta. Keitä varten siinä lukee 
juuri englanniksi? Entä keille on tarkoitettu 
englanninkieliset liikkeiden nimet? Entä jos ne 
olisivatkin vaikka saksaa, ruotsia, viroa, rans-
kaa, saamea tai venäjää?

Italialainen filosofi ja sanomalehtimies An-
tonio Gramsci (1891 – 1937) menehtyi Benito 
Amilcare Mussolinin vankilaan. Hän ehti silti 
päästä pitkälle hegemonian käsitteen määrit-
telyssä. Gramsci katsoi, että hegemoniaa on se, 
kun jotakin asiaa ei enää kyseenalaisteta, vaan 
vaikka arvosteltaisiinkin, pidetään silti järki-
syistä välttämättömänä. Tällainen hegemonia 
on tällä hetkellä anglosaksisella kulttuurilla. 
Sen ylivalta perustuu paljolti siihen, ettei sitä 
(toistaiseksi) ole kyseenalaistettu.

Anglosaksisesta hegemoniasta hyötyvät ai-
van erityisen paljon englanninkieliset maat, 
joiden on helppo saada pyyteensä, elämänta-
pansa, talousmallinsa ja politiikkansa näyttä-

mään itsestäänselvyydeltä, jota ei sen enem-
pää edes tarvitse perustella. Kaksinaismoraali 
näkyy selvästi tiedemaailmassa, jossa britti- ja 
yhdysvaltalaistutkijat saavat kielellistä etu-
matkaa, vaikka ei ole syytä olettaa, että heillä 
olisi sen tärkeämpää sanottavaa kuin vaikka 
itävaltalaisilla tai brasilialaisilla. Tieteellisiä 
julkaisuja arvioitaessa englanniksi kirjoitet-
tuja pidetään jo lähtökohtaisesti muita julkai-
suja arvokkaampina. Se on anglosaksien kan-
nalta mukavaa.

Englantia perustellaan myös jonkinlaise-
na puolueettomana vaihtoehtona. Sitähän se 
ei tietenkään ole sen enempää kuin mitkään 
muutkaan elävät kielet. Sanotaan, että suoma-
lainen ja hollantilainen voivat tasa-arvoisesti 
kommunikoida englanniksi, kun se ei ole kum-
paisenkaan äidinkieli. Mitä kieltä siis tulisi pu-
hua brittien ja yhdysvaltalaisten kanssa?

KUOLIAAKSI SYLEILYÄ, SOLUTUSTA  
JA VASTARINTAA

Joskus kuulee englantia sanottavan nykyajan 
latinaksi. Vertaus on mitä ontuvin. Kannat-
taa muistaa, että muinainen Rooma oli käy-
tännössä kaksikielinen maa: latina ja kreikka 
olivat molemmat tärkeitä, yhdellä kielellä ei 
kaikkialla pärjännyt. Myöhemmin keskiajalla 
latinaa käytettiin laajasti Euroopassa hallinto-
kielenä ja sen merkitys on edelleen tärkeä esi-
merkiksi lääketieteessä ja teologiassa. Mutta se 
ei enää ole kenenkään oma kieli, jonka avulla 
joku pääsisi jonon ohitse, niin kuin anglosak-
sit nykyään pääsevät.

Osittain tämä on tarkoituskin. Englannil-
la paitsi taisteltiin Saksan valtaa ja sen mah-
dollista uutta nousua, myös Neuvostoliittoa 
vastaan. Englannin kieli oli Troijan hevonen, 
jolla Yhdysvallat pääsi eurooppalaisten, myös 
suomalaisten mieliin. Kaikkialla, esimerkiksi 
Ranskassa, tämä ei sujunut odotetusti, rans-
kalaisilla riitti kielellistä urheutta puolustaa 
kulttuuriaan eikä yli päästää perhanaa. Aivan 
erityinen sankaruuden osoitus nähtiin rans-

kankielisessä Kanadassa, kun Québecin pro-
vinssissa englannin ylivalta kukistettiin – 
Pohjois-Amerikassa! 

Se solutus, mikä ei onnistunut Québe-
cissä, sujui meillä. Harvaan maahan syydet-
tiin Yhdysvalloista niin paljon Asla-Fulbright 
-stipendejä kuin Suomeen. Saattoi niistä olla 
tieteellemme etuakin, mutta pyyteettömästi 
niitä tuskin annettiin. Myös useimmista kou-
luista lähti vuosittain pari lukiolaista vaihto-
oppilaiksi nimenomaan Yhdysvaltoihin. Epäi-
lemättä tästä oli asianomaisille hyötyä, mutta 
niin taisi olla Yhdysvalloillekin.

KAUPAN VAPAUTTA JA PAKKOENgLANTIA

Viime vuosien keskustelu »pakkoruotsista» 
tuskin on aivan sattumalta virinnyttä sekään. 
Suuren rahan ei ole enää tarvinnut pelätä ve-
näjänkielistä Neuvostoliittoa, mutta pohjois-
maiset kansankodit ja hyvinvointivaltiot oli-
vat rapautuessaankin yhä kiusallisia. Siksi 
Suomen rahaeliitti ennemmin paistattelee 
suurimpana Baltian maana kuin näkee Suo-
men keskikokoisena pohjoismaana. Baltiassa 
kun ei ole harmillista sosiaalivaltiota senkään 
vertaa kuin meillä. Eli hyvä vain, jos kansa vie-
raantuu pohjoismaisuudesta.

Maailmassa on äärimmäisen vähän mitään 
ikuista, etenkään kieliä. Myöskään englannin 
kielen valta-asema ei ole ikuinen, vaikkei sitä 
nyt välittömästi mikään uhkaa. Mutta haastajia 
tulee riittämään sitä mukaa kuin Yhdysvaltain 
valta-asema kutistuu. Jos meillä sadan vuoden 
kuluttua yhä opiskellaan laajasti englantia, se 
ehkä onkin jo intianenglantia.

Pääomalla ei tunnetusti ole isänmaata, 
mutta eipä ole äidinkieltäkään. Englannin yli-
valta perustuu poliittisiin suhdanteisiin sekä 
kaupalliseen käytännöllisyyteen. Sinä päivä-
nä, kun suhdanteet muuttuvat, kaikelle usko-
ton suuri raha on valmis hylkäämään myös nyt 
vaalimansa englannin kielen. For pity’s sake!

Ei ole paha, että opiskelin englantia. Mutta 
aivan erityisen hyvä on, että luin myös muita 
kieliä, kuten lähiulkomaita sekä oman maan 
historiaa avaavaa ruotsia, keskieurooppalaista 
saksaa sekä läntiseen ja eteläiseen Eurooppaan 
johdattavaa ranskaa. Tämmöistä ylellisyyttä ei-
vät nykylapset enää saa. Etenkin pienillä paik-
kakunnilla opiskellaan käytännössä pakko-
englantia, valinnanvaraa kun ei kieliryhmien 
suhteen ole. �

engLAnnIn kIeLI oLI troIjAn 
hevonen, joLLA YhdYSvALLAt 

pÄÄSI eurooppALAISten,  
mYöS SuomALAISten mIeLIIn.
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kukA on SAAmeLAInen?

Statuksettomat 
saamelaiset ovat 
ottaneet kielen 

siirtämisessä 
aktiivisen roolin.

Teksti Satu virtanen 
Kuva amanda vähämäki

julkista saamelaiskeskustelua ovat ai-
emmin leimanneet kysymykset maaoike-
uksista. Uusi väitöstutkimus ja äskettäin 
perustettu saamelaisyhdistys paneutuvat 
sen sijaan saamelaisten identiteettiin ja 
statuksettomien saamelaisten asemaan.

TuTkijA ErikA sArivAArAn tuoreen väitöskir-
jan Statuksettomat saamelaiset. Paikantumisia 
saamelaisuuden reunalla keskeisiä teemoja 
ovat saamenkielisyys ja sen puolesta taistele-
minen, paikantuminen saamelaisessa yhtei-
sössä sekä identiteetti. Tutkimus lähti liik-
keelle julkisessa saamelaiskeskustelussa pit-
kään vallinneesta jaottelusta: saamelaiset ja 
saamelaisuuden ulkopuolelle määritellyt lap-
palaiset. Sarivaara halusi perehtyä lähemmin 
saamelaisuuden marginaaliin: »Millaisia ihmi-
siä marginaaliin sijoittuu? Miten he suhtautu-
vat saamelaiseen taustaansa ja nykyiseen ase-
maansa saamelaisyhteisössä?»

STATUKSETTOMAT SAAMELAISET 
KIELENSIIRTÄJINÄ

Sarivaara loi tutkimukseensa termin statuk-
seton saamelainen. Termillä tarkoitetaan ih-
mistä, joka polveutuu saamelaisesta suvusta, 
mutta jota ei ole merkitty saamelaiskäräjien 
vaaliluetteloon. Saamelaiskäräjät on saame-
laisten itsehallintoelin, jonka tärkein tehtävä 
on suunnitella ja totetuttaa saamelaisille pe-
rustuslaissa turvattua kulttuuri-itsehallintoa.

Statuksettomuus johtuu sukupolvia sitten 
tapahtuneesta kielenvaihdosta. Suomessa saa-
melaisuus on määritelty kielikriteerillä: henki-
lön, hänen vanhempansa tai isovanhempansa 
ensimmäisen opitun kielen on oltava saame. 
»Mikäli kielenmenetys on tapahtunut aiem-
missa sukupolvissa, sinua ei hyväksytä saa-
melaiseksi.» Sarivaara rajasi tutkimuksen-
sa koskemaan saamenkielisiä statuksettomia 
saamelaisia. Häntä kiinnosti se, mikä motivoi 
opiskelemaan saamen kielen.

Tutkimuksessa käytetty haastattelu- ja ky-
selylomakeaineisto on kerätty Suomessa vuo-
sina 2007–2011. »Tutkittavien löytäminen oli 
hidasta, koska nykytilanteessa saamensukui-
suus koetaan asiaksi, josta helposti vaietaan.» 
Sarivaara nimittää haastateltaviaan tutkimus-
kumppaneikseen. Narratiivisella menetelmällä 
toteutettu tutkimus pyrkii tuomaan kuuluviin 
tutkimuskumppaneiden äänen ja omakohtai-
set tarinat, kunnioittaen heidän identiteetti-
ään ja henkilöhistoriaansa.

Sarivaara luonnehtii statuksettomia saa-
melaisia kielensiirtäjiksi. He kantavat huolta 
saamen kielen uhanalaisuudesta ja ovat omis-
tautuneet saamen kielen sekä saamelaisuu-

den elvyttämiseen ja edistämiseen. He ovat ot-
taneet kielen siirtämisessä aktiivisen roolin, 
muun muassa puhumalla saamea lapsilleen 
ja lapsenlapsilleen. Statuksettomuus on ollut 
heille toisaalta vaikea, identi-
teettiä kyseenalaistava ja pai-
kantumisen tunnetta haavoit-
tava asia, mutta toisaalta he 
ovat kokeneet sen yhteisöä voi-
maannuttavana.

Tutkimuksensa lopputu-
loksessa Sarivaara pohtii ny-
kyisen saamelaismääritelmän 
ongelmallisuutta statukset-
toman saamelaisen näkökul-
masta. »Ratkaisumallina tarjo-
an rauhantutkija Johan Galtungin Nalle Puh 
-menetelmää, jossa kaikki osapuolet aluksi pe-
rehtyvät toistensa näkökulmiin, minkä jälkeen 
tehdään yhteistyössä kaikkia osapuolia tyydyt-
tävä ratkaisu.»

UUSI SAAMELAISYHDISTYS

Inarissa perustettiin viime kesänä uusi saa-
melaisyhdistys, johon pääsevät mukaan myös 
statuksettomat saamelaiset. Erika Sarivaara 
on yhdistyksen perustajajäseniä.  »Yhdistys 

tunnustaa kaikki Suomen saamelaisryhmät, 
myös metsäsaamelaiset, joita saamelaiskäräjät 
eivät ole tunnustaneet. Luonnollisesti yhdis-
tys ajaa kaikkien saamelaisryhmien asioita.» 

Yhdistyksen tärkeänä tavoit-
teena on kielenelvytyksen tu-
keminen nykyisellä ja histori-
allisella saamelaisalueella. Yh-
distys järjestää seminaareja ja 
yleisöluentoja ja pyrkii levittä-
mään asiallista tietoa.

Vaikka statuksettomien 
saamelaisten ratkaisematon 
asema hiertääkin saamelaisten 
aseman kehittymistä Suomes-
sa, Sarivaara toteaa keskuste-

lun kuitenkin muuttuneen positiivisempaan 
suuntaan. Hänen mielestään valtion tulisi ot-
taa entistä vahvempi ja näkyvämpi rooli kon-
fliktin ratkaisemisessa, mutta saamelaisten 
itsensäkin on rohkaistuttava näkemään saa-
melaisuus laajasti voimavarana. »Nyt puhu-
taan ihmisten identiteeteistä eikä pelkästään 
maaoikeuksista. Maaoikeudet ovat oikeudel-
lissubjektiivinen asia, jolla on merkitystä ih-
misen jokapäiväiseen elämään, mutta iden-
titeetti koskettaa ihmisen sielua ja sisäistä 
minuutta.» �



RaSISMIa 
KOULUISSa

Teksti jouko jokisalo & Raisa Simola 
Kuvat amanda vähämäki
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Koulun ja opettajien tehtävänä on kasvattaa ja 
kouluttaa nuoria kulttuurisesti monenkirjavaan 

yhteiskuntaan. Nykyinen perusopetuksen 
arvopohja tarjoaa tähän hyvän perustan: siinä ovat 

keskeisiä ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, 
luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä 

monikulttuurisuuden hyväksyminen. 
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Koulu Ei olE iMPivAArA, jonka ulko-
puolella olisi »kaukana kavala maa-
ilma». Perussuomalaisten vaalijyt-
kyn jälkeen maahanmuuttokriittiset 

puheenvuorot ovat saaneet entistä kärjek-
käämpiä muotoja ja näkyvästä maahanmuut-
tokriittisyydestä on tullut aiempaa hyväksy-
tympää. Tämä on heijastunut myös koulu-
maailmaan. Opettaja-lehden pääkirjoituksessa 
(20.9.2011) Hannu Laaksola toteaa, että »viha-
puheet piinaavat jo koulua». Hänen mukaansa 
»vihakirjoitukset ovat usein pelkkää rasismia». 
Samaa on viestittänyt Äidinkielen opettajain 
liiton puheenjohtaja Minna Harmanen, joka 
on kertonut opettajien törmäävän nykyisin 
melko usein työssään vihapuheeseen (Helsin-
gin Sanomat 2.8.2011).

Maahanmuuttajataustaiset nuoret kohtaa-
vat arjessaan rasismia yhä enemmän. Tam-
perelainen tutkija Anna Rastas on todennut 
nykyisen koululaitoksen epäonnistuneen si-
vistystehtävässä, mikäli huomattava osa pe-
ruskoululaisista ajattelee vielä 2000-luvulla 
vanhojen rotuoppien mukaan.  Tämän tote-
amuksen taustalla ovat huolestuttavat tutki-
mustulokset erityisesti teini-ikäisten poikien 
lisääntyvistä rasistisista näkemyksistä. 

RASISMI JA MONIKULTTUURISUUS KOULUSSA

Rasismi on »ruma sana», joka ei esiinny perus-
koulun opetussuunnitelmassa. Rasismia ei ole 
koulussa ja opettajankoulutuksessa juurikaan 
käsitelty. Opetushallituksen sivuilla sana esiin-
tyy vain kaksi kertaa. Asian käsittelyn tärkey-
destä kertoo kuitenkin se, että lasten ja nuor-
ten kohtaama rasismi on tutkimusten mukaan 
koulumaailmassa vahvasti läsnä. Mikäli aihetta 
tarkastellaan, sitä lähestytään mielellään posi-
tiivisesti virittyneiden käsitteiden kautta, vai-
kea ilmiö kierretään puhumalla esimerkiksi 
pelkästään suvaitsevaisuudesta ja maahan-
muuttajatyöstä. 

Ongelma on sekin, jos monikulttuurisuut-
ta lähestytään koulussa lähinnä vain maahan-
muuttajiin kohdistuvana pedagogisena ja ope-
tuksellisena ratkaisuna. On toki tärkeää, että 
opettajat paneutuvat siihen, miten maahan-
muuttajaoppilaille voidaan taata hyvää ope-
tusta. Arkipäivän rasismissa kyse on kuitenkin 
paljolti siitä, miten suomalaisnuoret suhtau-
tuvat maahanmuuttajataustaisiin oppilaisiin. 
Erilaisissa monikulttuurisuutta käsittelevissä 
seminaareissa pohditaan usein kulttuuritie-
toisuutta ja perheen kanssa toimimista. Nä-
kökulmat ovat tärkeitä, mutta kulttuurierojen 
korostamisesta tulisi mielestämme siirtää pai-
nopistettä kulttuurisen rasismin tunnistami-
seen. Olisi keskusteltava ryhmädynamiikasta ja 
suomalaisnuorten asenteisiin vaikuttamisesta.  

KOULU JA ARKIPÄIVÄN RASISMI

Kahden vuoden ajan olemme toteuttaneet Ra-
sismi, antirasismi ja monikulttuurisuus yhteis-
kunnassa ja koulussa -opintokokonaisuutta.  
Kurssin järjestämisen taustalla on kaksi pe-
rusajatusta. Ensinnäkin, koulu on keskeinen 
suomalais- ja maahanmuuttajanuorten koh-
taamisen areena. Siellä esiintyvää rasismia 
on Anne-Mari Souto käsitellyt ansiokkaasti 
väitöskirjassaan Arkipäivän rasismi koulussa 
(2011). Rasismi ja nuorten ryhmäsuhteiden jäh-
meys koulussa ilmeni muun muassa siinä, että 
suomalais- ja maahanmuuttajanuorten välit 
kääntyivät paljolti valtataisteluksi, jossa kamp-
pailtiin koulutilan hallinnasta. Tässä kamppai-
lussa kaikki joutuivat ottamaan kantaa väkival-
taan ja arkiseen rasismiin. Suomalaisnuorelle 

avoin rasismin vastustaminen saattoi merkitä 
ulossulkemista suomalaisnuorten ryhmistä ja 
pahimmillaan fyysisen väkivallan kohteeksi 
joutumista. Näkemyksensä Souto tiivistää väi-
töskirjassaan seuraavasti: »Koulu tilana ei ole 
neutraali vaan rasismin muokkaamien valta-
suhteiden merkitsemä ja jakama. Koulussa 
liikkuminen on maahanmuuttajanuorille ali-
tuista tasapainoilua rasismin synnyttämän 
uhan ja pelon kanssa.» Toinen perusajatuk-
semme kurssin järjestämiseksi oli se, että ra-
sismi koulussa on edelleenkin suurelta osin 
ohitettu tai vaiettu aihe. 

Kurssille ilmoittautuneet opiskelijat esitti-
vät erilaisia syitä, miksi he olivat kokeneet ai-
heen tärkeäksi. »Petyin huomatessani, kuinka 
vähän opettajankoulutus antaa valmiuksia eri-
laisten kulttuurien kohtaamiseen ja maahan-
muuttajalasten kanssa toimimiseen.» Näin 
tiivisti muutama opiskelija opintokokonaisuu-
den tarpeellisuutta. Monikulttuurisuus nähtiin 
erottamattomana osana opettajan nykypäivän 
arkea. Muutamat viittasivat sijaisuuksiensa ai-
kana törmäämiin ongelmiin: »Yhtäkkiä huo-
masin joutuneeni opettajaksi mamu-luokalle, 
vaikka minulla ei ollut minkäänlaista koulutus-
ta tai kokemusta.» Kouluissa ilmenevästä ra-
sismista oli etukäteen epämääräisiä mieliku-
via, eikä ilmiön moninaisuudesta ollut aluksi 

monillakaan käsitystä. »Ennen kurssia ajatte-
lin, että onkohan tästä mitään hyötyä ja että en 
jaksaisi kuunnella luentoja siitä miksi rasismi 
on huono juttu.»  Palautteensa kyseinen opis-
kelija lopetti seuraavasti: »Olisinko voinut olla 
enempää väärässä.»

Kurssimme vierailijat herättivät opiskeli-
joissa erityistä innostusta. Maahanmuutta-
jataustaisten tai ihonväriltään »poikkeavan» 
omakohtaiset kokemukset auttoivat asioiden 
tiedollis-emotionaalista omaksumista. Yksi 
vierailijoista oli vironvenäläinen Katja Niki-
tin – suomea sujuvasti puhuva, kutakuinkin 
opiskelijoiden ikäinen nuori –  joka kertoi ko-
kemastaan rasismista Pohjois-Karjalan am-
mattiopistossa. Hänen asiaansa käsiteltiin aina 
käräjäoikeudessa asti, ja syyllinen tuomittiin 
kunnianloukkauksesta korvauksiin. Nikitinin 
tapa kertoa rasismikokemuksistaan kirvoitti 
opiskelijoissa paljon ajatuksia ja kysymyksiä. 
Moni komppasi näkemystä, joka esitettiin seu-
raavasti: »Mielestäni kurssin mieleenpainuvin 
hetki oli Katja Nikitinin vierailu. Hän kertoi 
avoimesti koulukiusaamisesta.  Suurin ope-
tus mielestäni tässä vierailussa oli oppia kei-
noja tunnistamaan koulumaailmassa esiinty-
vä rasismi.» 

Nikitinin kokemukset olivat opiskelijoille 
konkreettinen esimerkki siitä, miten arkipäi-
vän rasismi toimii. Arkipäivän rasismia ovat 
vaikkapa fyysisen välimatkan ylläpitäminen 
ja puhumattomuus sekä tervehtimisen ja hy-
väksynnän osoittaminen vain »omille», oman 
ryhmän nuorille.  Rasismi jää usein näkymättö-
mäksi, Nikitin teki sen näkyväksi; hän toi esil-
le uhrien kokemukset sekä sen, että ne usein 
sivuutetaan tai torjutaan. Kun rasismin uhre-
ja estetään määrittämästä rasismia rasismiksi 
ja tuomasta sitä julki, heitä estetään saamas-
ta oikeutta.

TULEVA OPETTAJAN TYÖ JA RASISMI

»Kurssin aikana huomasin sekä luennoilla 
että luentojen ulkopuolella miettiväni entistä 
enemmän kaikkea rasismiin liittyvää. Voi-
daankin sanoa kurssin laittaneen minut ajat-
telemaan, ja se jo itsessään kertoo mielenkiin-
toisesta sekä tärkeästä kurssin sisällöstä – sekä 
oppimisesta.»

Palautteen mukaan opintokokonaisuuden 
suorittaminen herätti opiskelijat ennen kaik-
kea ajattelemaan rasismia yleisenä ilmiönä 
sekä tarkastelemaan omia ennakkoluuloja ja 
näkemyksiä. »Olen aina ajatellut olevani hyvin 
ennakkoluuloton ja avoin ihminen, mutta nyt 
tunsin pienen piston myös omassa sydämes-
säni», totesi yksikin opiskelija opintokokonai-
suuden annista. Toinen pohdiskeli seuraavas-
ti: »Tulevaa ammattiani silmällä pitäen olen 

Kun rasismin uhreja 
estetään määrittämästä 

rasismia rasismiksi ja 
tuomasta sitä julki, 

estetään heitä saamasta 
oikeutta.
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pohtinut oman maailmankuvani merkitystä; 
se tulee väkisin esille.» Omat näkemykset ase-
tettiin avoimesti kyseenalaiseksi: »Minullakin 
on negatiivisia asenteita tiettyjä kansoja koh-
taan, mutta ainakin tunnustan sen ja voin sitä 
kautta päästä niistä eroon…»  

Opiskelijoiden palaute opintokokonaisuu-
desta osoittaa kiistatta, että rasismi-teemaa 
on tarpeen käsitellä opettajankoulutukses-
sa. »Uskallan sanoa, että tällainen kurssi olisi 
hyödyllinen jokaiselle opettajaksi opiskeleval-
le, ja kasvatus rasisminvastaisuuteen olisi hyö-
dyllinen jokaiselle ihmiselle», oli useamman-
kin kurssille osallistuneen näkemys. Näinkin 
asia ilmaistiin: »Toivoisin, että tämänkaltainen 
kurssi olisi pakollisena kaikille opiskelijoille, 
sillä aihe on todella tärkeä.»

 Jokaisessa koulussa olisi hyvä esittää ky-
symys: onko meidän koulussamme rasismia? 
Aidosti esitettynä se avaa mahdollisuuden ra-
sismin tunnistamiseen ja viestittää, että rasis-
tisiin ilmiöihin suhtaudutaan niiden vaatimal-
la vakavuudella. �
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Tuore tietokirja 
äärioikeisto Suomessa 

esittelee syitä sille, miksi 
islamin vastustaminen 
ja monikulttuurisuuden 

kritisoiminen ovat 
viime aikoina saaneet 

yhteiskunnallisessa 
keskustelussa niin  

suuren jalansijan. Kirjan 
kirjoittajat Li andersson ja 
dan Koivulaakso sanovat, 

että Suomen äärioikeisto on 
onnistunut määrätietoisessa 

pyrkimyksessään 
päästä määrittelemään 
keskustelunavaukset.
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mokuttAmISeLLA pÄÄhÄn

»MAAssA MAAn TAvAllA.» »Maahanmuutosta 
on keskusteltava.»

Nämä sitaatit ovat valtionvarainministe-
ri Jutta Urpilaisen (sd) ja pääministeri Jyr-
ki Kataisen (kok) kommentteja viime vuosien 
aikana käytyyn maahanmuuttokeskusteluun. 
Maahanmuutosta ja sen ongelmista, monikult-
tuurisuudesta ja etenkin islaminuskosta on-
kin keskusteltu viime vuosina enemmän kuin 
koskaan. Suomalaista yhteiskuntaa koettelevat 
kuitenkin ensisijaisesti talouskriisi, heikenty-
vä huoltosuhde ja kasvavat tuloerot – miksi siis 
keskeisenä puheenaiheena on maahanmuut-
to? Entä kuka keskustelua johdattelee ja miksi?

Li Anderssonin, Mikael Brunilan ja Dan 
Koivulaakson marraskuun alussa julkaistu 
tietokirja Äärioikeisto Suomessa koettaa antaa 
vastauksen näihin kysymyksiin. Kirja analysoi 
rasismin historiallista muutosta ja Suomen ää-
rioikeistoa osana eurooppalaista liikehdintää 
sekä erittelee äärioikeiston vaikutusvaltaa jul-
kisessa keskustelussa ja puoluepolitiikassa.

METAPOLIITTINEN TYÖ

Se, miksi nykyisin kaikilla – ministereitä myö-
ten – on oltava painava mielipiteensä Suomen 
maahanmuuttopolitiikasta, liittyy äärioikeis-
ton määrätietoiseen toimintaan, kirjan tekijät 
esittävät. Suomen äärioikeisto on tehnyt meta-
poliittista eli virallisen poliittisen järjestelmän 
ulkopuolista työtä saadakseen viestinsä läpi. 

Mallia on haettu muualta Euroopasta. Eten-
kin Ranskassa perustettu, 1960-luvulta lähtien 
toiminut oikeistoradikaali ajatushautomo GRE-
CE (Groupement de recherche et d’études pour 
la civilisation européenne, »eurooppalaisen si-
vilisaation tutkimusryhmä») on tehnyt meta-
poliittista työtä Ranskan oikeiston uskottavuu-
den lisäämiseksi. Ajatushautomon tavoitteena 
oli saavuttaa yhteiskunnassa kulttuurinen he-
gemonia eli saada oikeiston käsiin ideologista 
valtaa, jonka avulla saatettiin määritellä ajan 
henki tai ihmisten perusarvot. Juuri kielen-
käytön manipuloiminen oli tärkeä työkalu ta-
voitteen saavuttamiseksi.

Myös Suomen äärioikeisto 
on onnistunut tekemään reto-
risen täyskäännöksen. Eten-
kin kansallismielinen Suo-
men Sisu on määrätietoisesti 
harjoittanut tietynlaista kie-
lipoliittista peliä: keskuste-
lijat ovat siirtyneet vanhan-
aikaisesta »roturealismista» 
»maahanmuuttokriittisyy-
teen», ja vaivihkaa sisulaiset ovat saaneet va-
kiinnutettua omia termejään myös julkiseen 
keskusteluun. 

Hyvä esimerkki tästä on se, että vielä muu-
tama vuosi sitten äärioikeiston kehittelemää 
termiä »maahanmuuttokriittisyys» käytettiin 
julkisissa viestimissä lainausmerkeissä, mut-
ta nykyisin toimittajat ovat omaksuneet termin 

Teksti Kukka-Maria ahokas 
Kuva Noora Ojala

Äärioikeiston 
uudissanasto on 

vakiintunut päivittäisen 
julkisen keskustelun 

vakiosanastoksi 
huomaamatta.

osaksi päivittäistä kielenkäyttöä. Äärioikeis-
ton uudissanasto on siis vakiintunut päivit-
täisen julkisen keskustelun vakiosanastoksi 
huomaamatta. Muita esimerkkejä äärioikeis-
ton keksimistä uudissanoista ovat islamofiili 
(islamin rakastaja), mokuttaminen (monikult-
tuurisuuden puolesta puhuminen) ja hyysäri 
(oletettu kaiken suvaitsija).

ENTISTÄ HIENOVARAISEMPAA RASISMIA

»Perinteinen» äärioikeisto käsitetään kan-
sallismieliseksi ja tyypillisesti antisemitis-

tiseksi liikkeeksi, joka usein 
tukeutuu biologiseen rasis-
miin ja korostaa rotujen vä-
listä eriarvoisuutta. 1990-lu-
vulla Suomen natsiskiniliik-
keet olivat avoimen rasistisia, 
melko pienimuotoisia järjes-
töjä. 2000-luvulla tämän pe-
rinteisen äärioikeiston rin-
nalla on aktivoitunut laaja 
islaminvastainen, eurooppa-

lainen liike, joka näkee islamin ja lännen yh-
teentörmäyksen vääjäämättömänä, ellei isla-
mismin leviämistä estetä. 

Vielä 1990-luvulla äärioikeistolaiset pu-
huivat kansojen välisistä biologisista eroista 
ja »roduista», mutta nykyisin käytetään hie-
novaraisempia ilmaisuja. Biologisen rasismin 
tilalle on tullut kulttuurinen rasismi. GRECE 
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kehitt i käsitt een etninen pluralismi, jonka mu-
kaan on olemassa selvästi rajatt avien kansal-
listen kultt uurien kirjo, jonka säilyminen on 
itseisarvo samalla tapaa kun luonnon moni-
muotoisuus. Sen vuoksi kultt uureja ei saisi se-
koitt aa, vaan »monikultt uurisuutt a» vastaan 
tulisi taistella kaikin tavoin. Esimerkiksi Suo-
men Sisun internetsivuilla linjataan, ett ä »kan-
soja ei saa tarkoituksellisesti sekoitt aa keske-
nään eikä tuhota historiallisesti kehitt yneitä 
kultt uureita korvaamalla ne globaalilla alakult-
tuurien kirjolla.»

Li Anderssonin mielestä muiden poliitt is-
ten tahojen tulisi vältt ää äärioikeiston ansaan 
astumista eli asioista puhumista sen määritt e-
lemien keskustelunavausten kautt a. 

»Osa vasemmistosta on koett anut moni-
kultt uurisuuskeskustelun sij asta puhua mie-
luummin vaikkapa ihmisoikeuksista ja työ-
markkinapolitiikasta», Andersson sanoo. 
Myös Dan Koivulaakso on samoilla linjoilla: 
»Siitä, mistä ei voi keskustella, on keskusteltu 
julkisuudessa jo vuosikausia – ja keskustelua 
käydään äärioikeiston asett amilla ehdoilla». 
Koivulaakson mielestä »monikultt uurisuus-
keskustelua ei tarvitsisi ylipäätään käydä, sillä 
[termi] monikultt uurisuus on jo sinänsä totea-
mus asiaintilasta. Mieluummin voitaisiin kuul-
la ihmisten kokemuksia koetusta syrjinnästä 
tai eriarvoisuudesta. On käsitt ämätöntä ajatel-
la, ett ä näin pirstaloituneessa yhteiskunnassa 
kansakunta olisi ylipäätään suurin ihmisiä se-
litt ävä tekij ä.»

Senkin uhalla, ett ä oikeisto on määritel-
lyt tämänkin keskustelunaiheen ennalta, An-
derssonilta ja Koivulaaksolta on kysytt ävä: Nä-
kevätkö he islamissa sitt en mitään ongelmia? 
Hyssytelläänkö radikaalin, poliitt isen islamin 
merkitystä länsimaissa? 

Koivulaakson mukaan radikaali poliitt i-
nen islam ja ylipäänsä islamin demonisoimi-

nen on erotett ava toisistaan. Myös Andersson 
pitää kysymystä pulmallisena: »Meillä on koko 
ajan keskustelua islamin ongelmista. Nähdäk-
seni suurempi ongelma on se, ett ä toinen puoli 
jää käsitt elemätt ä. Ongelma on siinä, ett ä islam 
esitetään koko ajan monoliitt ina», Andersson 
sanoo.

MIKSI PERUSSUOMALAISIIN?

Kansallismielinen, vuonna 1998 perustett u 
suomalaisyhdistys Suomen Sisu asett i omien 
sanojensa mukaan strategiseksi tavoitt eek-
seen tulla kansallismielisen liikkeen »markki-
najohtajaksi» eli ensisij aiseksi tahoksi, johon 
otetaan yhteytt ä silloin, kun joku haluaa liitt yä 
mukaan kansallismieliseen toimintaan tai sil-
loin, kun tiedotusvälineet haluavat »maahan-
muutt okriitikoiden» virallisen kannanoton. 
Sisu onnistuikin tässä metapoliitt isessa tavoit-
teessaan erinomaisesti, minkä jälkeen puolue-
poliitt inen toiminta aloitett iin 2000-luvun jäl-
kipuoliskolla. 

Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa Suomen 
Sisun listoilta nousivat muun muassa Jussi 
Halla-aho Helsingin kaupunginvaltuustoon 
ja James Hirvisaari Asikkalan kunnanval-
tuustoon. Nykyään molemmat vaikutt avat Pe-
russuomalaisissa ja ovat kansanedustajia. He 
valitsivat tämän puolueen Anderssonin mu-
kaan siksi, ett ä siellä heillä oli eniten toimin-
tavapautt a. Perussuomalaisia käsitt elevä osio 
kirjasta otett iin mukaan tämän takia, vaikka 
kirjan tekij ät eivät kutsukaan puoluett a ääri-
oikeistolaiseksi.

Vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen po-
litiikan toimitt ajien analyyseissä toisteltiin, 
ett ä perussuomalaiset saivat paljon »protes-
tiääniä» etenkin sellaisilta äänestäjiltä, jotka 
yleensä eivät käy vaaliuurnilla. Maahanmuut-
to ja sen vastustus oli keskeinen teema vaalien 

alla, vaikka lukuisia muitakin puheenaiheita 
olisi. Etenkin perussuomalaiset pitivät aihet-
ta esillä. Pidetäänkö maahanmuutt oa syypää-
nä sellaisiinkin ongelmiin, joihin ne eivät mil-
lään tavoin liity?

»Ajatus uhatusta kansakunnasta on osa Pe-
russuomalaisten poliitt ista ideologiaa», An-
dersson väitt ää. 

»Talous- ja sosiaalipoliitt isesti Suomessa 
tuotetaan koko ajan turhautuneisuutt a ja tyyty-
mätt ömyytt ä», Andersson sanoo ja tunnustau-
tuu samalla konsensuspolitiikan inhoajaksi: 
»Silloin kun puolueet näytt äytyvät samanlaisi-
na ja silloin kun puhutaan jargonia aina samal-
la tavalla, ihmisille tulee tunne siitä, ett ei mi-
kään muutu, vaikka vallanpitäjät vaihtuisivat.»

Anderssonin mukaan yksi syy perussuo-
malaisten suosioon on se, ett ä he onnistuvat 
puhutt elemaan poliitt iseen eliitt iin väsynytt ä 
kansanosaa. Esimerkki tästä on PerLooks-ku-
vagalleria, johon oli kerätt y perussuomalaisten 
kunnallisvaaliehdokkaiden kuvia samaan tyy-
liin kuin nuorisomuotia esitt elevissä blogeissa. 
PerLooks ei kuitenkaan ollut perussuomalais-
ten oma hanke vaan helsinkiläisen graafi kko 
Juha Leinosen hetken mielij ohteesta synty-
nyt internetsivu. Kasvogalleria herätt i suurta 
hilpeytt ä sosiaalisessa mediassa, sillä ehdok-
kaiden kasvokuvat olivat erilaisia kuin ne, joita 
vaalimainoksissa on totutt u näkemään: ehdok-
kailla ei ollut tummaa pukua tai huoliteltuja 
kampauksia, eikä kuvia ollut käsitelty ehdok-
kaiden ulkonäön parantamiseksi. Anderssonin 
mukaan merkitt ävää oli se, ett ä kuvagalleria 
teki luokkaristiriidat näkyviksi: Perussuoma-
laiset onnistuivat näytt ämään enemmän ihmi-
siltä kuin poliitt iselta eliitiltä.

Ehkä voisimme aloitt aa puhumisen uusista 
teemoista? Aiheista tuskin on pulaa. �

»on kÄSIttÄmÄtöntÄ AjAteLLA, 
ettÄ nÄIn pIrStALoItuneeSSA 

YhteISkunnASSA kAnSAkuntA oLISI 
SuurIn IhmISIÄ SeLIttÄvÄ tekIjÄ.»
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äärioikeiston ei pidä sallia määritellä sitä, miten asioista 
puhutaan, korostaa Li andersson. dan Koivulaakson 

mukaan monikulttuurisuuden sijasta voitaisiin kuulla 
ihmisten kokemuksia syrjinnästä ja eriarvoisuudesta.
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BjElAsicA-vuorisTon Musta pää, Crna 
Glava, näyttää arvoitukselliset kas-
vonsa alkuillan auringonsäteiden 
heijastuessa sävykkäinä sen kivipin-

noilta. Tara-joki syöksyy vaimeasti kohisten 
kohti Montenegroa halkovaa solaa. Joen rin-
nalla, lähellä Kolašinin kylää kävelee hoikka 
mies mustassa karvalakissa, sänkileukaisena. 
Hän astelee pitkin askelin kohti jyrkänteen 
reunalla seisovaa vaatimatonta kivitaloa.

Mies on serbialainen sotilas. Kevät on tuo-
nut sodan vuorille. Hän on pakenemassa koti-
seudulleen vyöryneitä joukkoja. Hegemonisen 
länsimaisen todellisuuskäsityksen omaksu-
nut lukija ei kaipaa miehen tarkempaa esitte-
lyä. Balkanilainen hahmo on esitelty jo. Tämä 
saapuu aina tasaisin väliajoin kansainvälisel-
le näyttämölle, jostain kaukaa nykyajan ulko-
puolelta, Balkanin ruutitynnyrin räjähdyksen 
paineen mukana. 

Kun sota syttyi Balkanilla vuonna 1991, län-
tinen valtamedia löysi vanhasta muistista tul-
kintakehikon sodan syille. Välittömästi ensim-
mäisten laukausten jälkeen Helsingin Sanomat 
kirjoitti sunnuntainumerossaan »Balkanin tilk-
kutäkin rakoilemisesta»:  »Jugoslavian kansat 
eroavat toisistaan huomattavasti ja tuntevat 
vanhaa kaunaa ja patoutunutta katkeruutta toi-
siaan kohtaan». Balkanin vuoristoissa törmää-
vien kulttuurien kohtaloa alettiin taas sitoa sen 
epävakaaksi ymmärrettyyn maahan. Seuraa-
van vuosikymmenen ajan lentokoneet kuljetti-
vat suomalaistenkin toimittajien leegiota kohti 
tätä »Pimeyden sydäntä», ottamaan selkoa sen 
kirouksesta.

Toimittajat etsivät »Pahan kosketusta» kui-
tenkin väärästä paikasta. Kerta toisensa jäl-
keen he joutuivat palaamaan sotanäyttämöltä 
yhtä ymmällään kohtaamastaan hirveydestä: 
»kierros Balkanilla päättyy ilman ymmärrystä». 
He yrittivät ymmärtää räjähdyksen olemusta 
päivittelemällä ruudinjämiä. Ruudin kemialli-
sen koostumuksen, tynnyrin rakentajan ja sy-
tyttäjän kaltaiset kysymykset kiinnostivat vain 
harvoja Susan Woodwardin kaltaisia Balka-
nin tragedian globaalin talousjärjestelmän his-
torialliseen kehitykseen sitoineita tutkijoita. 
Valtaosa toimittajista tyytyi esittämään pelk-
kiä »Välähdyksiä Jugoslavian perintösodista», 
valotuksia etnisten vastakkainasetteluiden 
pitkästä historiasta. Salaman nopean väläh-
dyksen valovoima ei riittänyt paljastamaan Bal-
kanille pimeyden laskevia historiallisia voimia.

luonnonvAlo lankeaa sisälle eteiseen 
kolašinilaisen kivitalon oven auetessa serbia-
laiselle sotilaalle. Talon lapsien mieleen tulee 
jäämään se, miten suojaa hakeva vieras terveh-
tii ja puhuttelee isäntäperheen jäseniä. Van-
husten teitittelyn ja tytärten tytöttelyn sijaan 

hän kutsuu kaikkia veljikseen ja sisarikseen.
Ehkä mitättömältä tuntuva yksityiskohta 

kääntää kuitenkin näkökulman. Balkanilais-
ta kulttuuria ja ihmisten yhteiseloa omakoh-
taisesti tuntevat eivät suostuneet jättämään 
myyttisiä esityksiä Balkanista ainoaksi kuvak-
si alueen luonteesta. Bulgarialainen histori-
oitsija Maria Todorova alkoi suunnistaa Bal-
kanin olemusta määrittävässä tekstuaalisessa 
vuoristometsässä Edward Saidin orientalis-
mi-käsite kompassinaan. Suomalaisenkin val-
tamedian rikkinäisen levyn lailla toistama Ku-
viteltu Balkan, sen halventavat stereotypiat ja 

alkeelliset teoriat aluetta leimaavista ongelmis-
ta paljastuivat esittäjilleen kiusallisiksi. Todo-
rovan näkökulmasta ne näyttäytyivät läntisen 
sivilisaation jäsenten kollektiivisen identitee-
tinrakennuksen valheellisina rakennusväli-
neinä sekä kapitalistista järjestystä ylläpitävi-
nä barthesilaisina myytteinä. 

Pian myös Slavoj Žižekin ja Emir Kustu-
rican kaltaiset balkanilaisen kulttuuriälymys-
tön supertähdet alkoivat osallistua myytin pur-
kamiseen. Vastakuva Balkanista on kuitenkin 
melkein yhtä vanha kuin Todorovan balkanis-
miksi nimittämä myytti, ja varmasti sitä tyy-
likkämpi. 1920-luvulla eteläslaavien avantgar-
de-liikkeen kärkihahmo Ljubomir Micić alkoi 
kehitellä balkanilaisen barbaarinero-desivili-
saattorin käsitettä ja hahmoa vastalääkkeek-
si eurooppalaisen kulttuurin rappion ongel-
maan. Micić vaihtoi lännen primitiivisiksi ja 
vanhentuneiksi nimeämät balkanilaiset ajat-
telu- ja toimintamallit loistamaan universaa-
lin veljeyden ja sopusuhtaisen luontosuhteen 
symboleina.

Zenitin esittämä vaihtoehto ei tietenkään 
toteutunut. Umpikujaan ajautunut läntinen 
kulttuuriperintö ja sen edustamien taloudel-
listen rakenteiden kriisi jatkoi syvenemistään. 
Joitain vuosia sitten anarkisti-sosiologi Andrej 
Grubačić jatkoi kuitenkin zenitistien näkö-
kulmasta. Hän esitti kiinnostuksen kohteek-
si Balkanin historiasta löytyvän alhaaltapäin 
nousevan sosialismin perinteen kokemukset: 
kollektiivisen maankäytön ja elämäntavan 
muodot ja paikallisten yhteisöjen keskinäi-

SoLASSA 
SovuSSA

Teksti ja kuva  
Tamas Matekovits

sen yhteistyön rakenteet. Epäonnistuneet fe-
deratiiviset pyrkimykset saivat osakseen kri-
tiikin alueellisen päätöksenteon itsehallinnon 
puutteesta. Tästä näkökulmasta Grubačić vaa-
ti »vaikeroimisen sijaan balkanisointia» koko 
Euroopalle: autonomiseen osallistumiseen pe-
rustuvien orgaanisten yhteisöjen federaatiota. 

Micićin jA GrubAčićin aikojen välissä Tara-joki 
jatkoi virtaamistaan kohti Durmitorin vuoris-
toa ja yhä kohti nykypäivän Bosnia-Hercegovi-
naa. Siellä Drinaksi muuttuneena se alitti Vi-
segradin kiviholvisillan, jota sillä seisoskeleva 
Ivo Andrić alkoi hahmottaa aluetta kuvaavan 
suurromaaninsa ydinmetaforaksi.

Samaan aikaan kolašinilaisessa talossa ser-
bialaisen sotilaan veljekseen nimittämä nuori 
poika, Milovan Djilas, kasvoi marxilaiseksi teo-
reetikoksi ja myöhemmin jugoslavialaisen sosi-
alismin demokraattiseksi kriitikoksi. Samalla 
läntisen sivilisaation sytyttämä maailmanso-
ta levisi toisenkin kerran Balkanille. Djilaskin 
joutui osallistumaan sissisotaan kotiseutunsa 
vuoristoissa. Tällä kertaa natsi-Saksan hyök-
käyksen muodostama uhka ja mahdollisuus 
toisenlaisesta tulevaisuudesta kokosi eri kult-
tuuriperinteistä, mutta samalla tavalla epäta-
sa-arvoisista sosiaalisista rakenteista laskeutu-
vat alueen asukkaat liikkumaan Montenegron 
solissa sovussa yhtenä partisaaniliikkeenä.

Lähistöllä Drinaan yhtyvän Sutjeska-joen 
rannoilla vuonna 1943 käyty suuri partisaani-
en ja natsi-Saksan välinen taistelu nousi erääk-
si jugoslavialaisen historiapolitiikan suurek-
si myytiksi. Keskelle vuoristomaisemaa nousi 
19 metriä korkea betonilaatoista koostuva dy-
naaminen ja modernistinen monumenttipari. 
Niiden solaa muistuttavasta välistä kulki kah-
den vuosikymmenen aikana miljoonia jugosla-
vialaisia kesälomillaan ja kouluretkillään vah-
vistamassa todellisesta elämästä puuttuvaa 
kollektiivista elämänhallintaa korvaavaa jugo-
slavialaiskansallista identiteettiään.

Milovan Djilaksen muistelmateoksessa 
Land without Justice korostuu maaperän mer-
kitys kulttuurisena kasvattajana. Djilaksen his-
torianfilosofia kuitenkin ylittää balkanismin 
myytin hallitseman ajattelun sudenkuopan ja 
sen vastakuvien mahdol epäanalyyttisyyden. 
Ihminen kasvaa säikeinä maaperän juuristaan, 
mutta ohjaa kasvuaan liikkumalla ympäristös-
sään. Tilanne on aina muutoksessa ja näkö-
kulma alati vaihtumassa. Sutjeskan yhdenpi-
toa kunnioittavan monumentin suunnittellut 
kuvanveistäjä Miodrag Živković tunsi tämän 
ajatuksen. Balkanin kasvoilla on monta sävyä. 
Se, mistä suunnasta niitä tarkastelee ja mistä 
kulmasta tulevassa valossa ne näkee, ei ole yh-
dentekevää. Aurinko näyttää laskeneen zenii-
tistä melkein horisonttiin. �
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EnsiMMäisEssä kokoElMAssAAn Runoja (1958) 
Pentti Saarikoski kirjoitti:

»Viisas mies, kreikkalainen, / nimeltään 
Hämärä, / oli oikeassa, nyt / sen ymmärrän: / 
en iltaan mennessä koskaan / ole pääsevä pe-
rille / ja yöllä, nukkuessa, / tulen alkuuni ta-
kaisin.»

Antiikin Kreikka, Venäjä sekä Bysantti oli-
vat 2. syyskuuta 1937 syntyneen Pentti Saari-
kosken runouden keskeisiä taustoja ja ele-
menttejä. Niistä hän lähti, niihin hän palasi, 
vaikka väliin mahtui moderneja kokeiluja ku-
ten 1964 ilmestynyt Ovat muistojemme lehdet 
kuolleet, jonka aineksina olivat sekä läsnä ole-
vat että menneet ainekset ennen näkemättö-
mällä tavalla.

Saarikosken kiinnostus antiikin Kreikkaan 
oli varhaista perua oppikouluvuosilta: kirjoi-
tettuaan 15-vuotiaana ylioppilaaksi hän hallitsi 
sekä kreikkaa että latinaa. Hän tunsi kreikka-
laisen antiikin mytologian ja sivusi joko tahto-
en tai tietämättään ortodoksisen kirkon nä-
kemyksiä. Uskonto oli vahvasti läsnä nuoren 
Pentti Saarikosken ajatusmaailmassa. Myö-
hemmin hän kiinnostui myös Kierkegaardin 
uskonnollisista pohdiskeluista.

Ortodoksinen kirkko ja oleskelu Valamon 
luostarin rauhassa merkitsivät kirjailijalle pal-
jon hänen viimeisinä vuosinaan, ja Valamon 
luostarin kalmistoon hän kuoltuaan pääsikin.

On merkillepantavaa, että alussa mainittu 
Hämärä eli  efesolainen filosofi Herakleitos 
kulkee läpi koko Pentti Saarikosken tuotan-
non aina viimeiseen teokseen, Hämärän tans-
seihin, asti. Vielä sen jälkeenkin Herakleitos on 
mukana viimeisessä runossa »Post Scriptum» 
(Parnasso 6/83, ruotsiksi Caj Westerbergin ja 
Mia Bernerin kääntämänä Dagens Nyheteris-
sä 4.8.1985).

Kirjailija kertoo Herakleitoksen rohkean ra-
tionalismin ja radikalismin vaikuttaneen hä-
neen ja hänen kehitykseensä. Hänen kääntä-
mänsä Herakleitoksen ajatusten kokoelma Yksi 
ja sama (1971) on tiettävästi ainut suomeksi il-
mestynyt yhtenäinen Herakleitoksen filosofis-
ten näkemysten kokoelma. Saarikosken Runo-
ja-kokoelmassa on lisäksi viitteitä ja aineksia 
Herakleitoksen lisäksi antiikin mytologiaan: 
Zeukseen, Prometheukseen ja Artemiihin.

LAAJAA KLASSISTA SIVISTYSTÄ

Kirjailijassa oli kaksi puolta: Schein und Sein, 
ulkokuori ja todellisuus. Ulkokuorta oli julki-
suussirkus, joka päättyi muuttoon Keravalta 
Ruotsiin, Göteborgin kupeeseen Tjörnin saa-
relle. Pentti Saarikoski halusi pois eli kuten 
hän itse kirjoittaa teoksessaan Asiaa tai ei 
(1980):

»Kaipasin pois, maalle, sillä maalainen 

Teksti Eino Kaikkonen 

aNTIIKIN TUNTIja 
ja NEUvOSTOLIITON 

PUOLUSTaja

Huolimatta maineestaan 
viinanhuuruista elämää 

viettävänä kulttuuriradikaalina 
Pentti Saarikoski oli ennen 

kaikkea hyvin oppinut ja 
sivistynyt kirjailija. Saarikosken 

syntymästä tuli syyskuussa 
kuluneeksi 75 vuotta.
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minä olen enkä ymmärrä mahonkia, minä olen 
aina vain sillä samalla polulla, menossa onki-
maan särkiä Virojoesta, puhkikuluneet virsut 
jalassa.»

Pentti Saarikosken sivistyneisyyden filoso-
finen pohja oli kreikkalaisessa humanismis-
sa sanan klassisessa mieles-
sä. Asiaa tai ei -teoksessa hän 
kirjoittaa:

»Historialliset paralleelit 
ovat vaarallisia, ja tunteenva-
raisia, mutta houkuttaa sa-
noa, että USA on muinaisen 
Rooman perillinen, kun taas 
Neuvostoliiton juuret ovat 
kreikkalaisessa Konstantino-
polissa. Minä olen koko ole-
mukseltani kreikkalainen, ja 
siksi minun sympatiani ovat 
olleet ja ovat Neuvostoliiton puolella, sen vir-
heet ja synnit tekevät kipeämpää kuin Ameri-
kan.»

Saarikoski eli niin kuin opetti. Viimeises-
sä haastattelussaan (Ydin 5/83) hän sanoo suo-
rasukaisesti:

»Mutta sitten on toinen asia, että mä pidän 
niin kuin kaikki suomalaiset hyvin paljon Ve-
näjän kansasta, siitä joka on kansaa, mutta en 
Kremlin porukasta. Suljetusta kaupungista 
mä en pidä. Se on labyrintti, josta ei ole ulos-
pääsyä.»

Runoutensa teoreettista perustaa Saarikos-
ki tarkastelee Asiaa tai ei -teoksessaan Aris-
toteleen kautta: siinä missä tämä sanoo, että 
»Ilias on lause», Saarikoski kertoo piirtävänsä 
iltaisin paperille eläimiä, joita ei muuten olisi 
olemassa. »Nekin ovat lauseita», hän kirjoittaa.

Voi tuntua paradoksilta, että modernin ru-
noutemme 1960-luvun jul-
kisimman ja itseään sääs-
tämättömimmän edustajan 
sivistyneisyys on laajaa ja sy-
vää, perustanaan antiikin fi-
losofia. Saarikosken oman 
persoonan esilläolo hämäsi 
ja sokaisi monia: kaiken ta-
kana oli viinanhuuruisesta 
elämästä ja radikaaliudesta 
huolimatta herkkä, haavoittuva ja oppinut ih-
minen. Se, että hän helposti aikoinaan ylitti jul-
kisuuskynnyksen omilla elintavoillaan, on ko-
konaan toinen asia, kuin hänen kirjoittamansa 
ja kääntämänsä sekä se, mihin hän aina palasi: 
antiikin Kreikkaan.

TYÖTELIÄS JA LAHJAKAS MIES

Helsingin Ylioppilaslehden pakinoitsijana »Ne-
nänä» Saarikoski kirjoitti muun muassa:

»Säihkyvä äly, jota on verrattu miekkaan, 

muuttuu varsin nopeasti narrin tiukuseksi el-
lei sitä silloin tällöin pistetä ylvään vaikenemi-
sen tuppeen.»

Tämä terävä ajatus ei ollut vierasta niille, 
jotka näkivät työteliään ja lahjakkaan kirjaili-
jan silloin, kun tämä oli parhaassa vireessä. Ul-

konaisen boheemisuuden alle 
kätkeytyi filosofi,  joka etsi, 
tutki ja kyseenalaisti maail-
maa. Hän kyseli niin kuin roo-
malainen Catullus:

»Quid est Catulle / quid 
morari emori? Miten on Ca-
tullus / miksi et jo kuole / 
mikä sinua pitää kiinni elä-
mässä?»

Virolaisen kirjailijan Uno 
Lahden todistuksen mukaan 
Pentti Saarikoski oli ahkera 

esimerkiksi Tallinnassa Viron Kirjailijaliiton 
vieraana ollessaan. Elämästä Pentti Saarikos-
ken kanssa teoksen Kilpikonna ja olkimarsalk-
ka (1994) kirjoittanut Tuula-Liina Varis kertoo 
samaa. Kun Pentillä oli kirjoitusvire meneil-
lään, häntä ei saanut häiritä ja hän ärsyyntyi 
helposti, jos jokin ulkopuolinen ärsyke katkai-
si kirjoitustyön.

Osuvan lauseen Pentti Saarikosken persoo-
nasta esitti virolainen kirjailija Ülo Tuulik Vi-
rojoen Saarikoski-seminaarissa 1992:

»Monimutkainen luonnonilmiö nimeltä 
Pentti Saarikoski.»

Saarikoski yhdisti monimutkaiset raken-
teet toisaalta kaukaa historiasta, toisaalta 
omasta elämästään ja yhteiskunnasta. Loppua 
kohti levottomasta etsijästä kasvoi luonnon-
ympäristönsä kanssa sovussa elävä ihminen: 
eläimet ja kasvit ovat suuri osa hänen kolmea 

viimeistä kokoelmaansa eli 
Tiarnia-sarjaa. Viimeises-
sä kokoelmassaan Hämärän 
tanssit Saarikoski ikään kuin 
aavisti itse pian liittyvän-
sä osaksi luonnon loputonta 
kiertokulkua, kosmista maa-
ilmaa.

Sekä Pentti Saarikosken 
oma tuotanto että hänen 

kääntämänsä teokset kertovat, ettei hänen saa-
vutuksiinsa kykenisi ilman lahjakkuutta, tuot-
teliaisuutta ja oppineisuutta. Saarikosken tuo-
tanto on verrattavissa eräällä tavalla Andrei 
Tarkovskin elokuvaan Andrej Rublov, joka oli 
pitkään hyllytettynä Neuvostoliitossa muka vä-
kivaltaisuuden takia. Pentti Saarikosken mie-
lestä elokuva oli miltei »hurjistunut luovan 
työn vapauden puolustus». Hänen mukaansa 
ilmaisun vapaus on kaikkina aikoina kaikissa 
järjestelmissä kaikkialla maailmassa uhattuna.

»Hyvä taide», sanoo Pentti Saarikoski, »ei 

voi olla muuta kuin vallanpitäjiä ärsyttävää, sil-
lä se merkitsee uutta tapaa nähdä asiat.»

SAARIKOSKEN PERINTÖ ELÄÄ

Tuula-Liina Varis on piirtänyt sisäistyneim-
män kuvan entisestä miehestään Kilpikon-
nassa ja olkimarsalkassa, joka sai valtion tie-
donjulkistamispalkinnonkin. Teos on yhdessä 
Pekka Tarkan massiivisen, kaksiosaisen Saa-
rikoski-elämäkerran kanssa varsin tyhjen-
tävä ja realistinen kuva Pentti Saarikoskesta, 
joka oli, kuten Tarkka osuvasti ja kauniisti kir-
joitti Helsingin Sanomien nekrologin otsikossa 
25.8.1983, »kotiin kaipaava Odysseus».

Saarikoski on 75 vuotta syntymänsä jälkeen 
ajankohtainen modernisti, kuten toinenkin 
edesmennyt kirjailija, Paavo Haavikko. Mo-
lemmat olivat näkijöitä, historialle kumarta-
via ja sitä kunnioittavia.

Saarikosken suhde antiikkiin on ajankoh-
tainen näinä levottomina aikoina, kun koko 
maailman niskaan huohottaa globaali Mi-
notauros tuhon entein eikä labyrintista näytä 
olevan ulospääsyä.

»Alku ja loppu, ympyrän kehällä, yksi ja 
sama», kirjoitti Pentti Saarikosken mielifilo-
sofi Herakleitos.

Kirjoittaja teki Pentti Saarikosken viimeiseksi jääneen 

haastattelun Kuhmon Kamarimusiikissa 30.7.1983 ja se 

julkaistiin Ydin-lehdessä 5/1983.

arvio Saska Saarikosken kirjasta Sanojen alamainen 

sivulla 63.

»Säihkyvä äly, jota on 
verrattu miekkaan, 

muuttuu varsin 
nopeasti narrin 

tiukuseksi ellei sitä 
silloin tällöin pistetä 
ylvään vaikenemisen 

tuppeen. »

»Hyvä taide ei voi olla 
muuta kuin vallanpitäjiä 

ärsyttävää, sillä se 
merkitsee uutta tapaa 

nähdä asiat.» 
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Tarja Okkonen on lappeenrantalainen 

kirjailija, jonka neljäs teos Kirpaisuja  

ilmestyy tammikuussa 2013.

Tarja Okkonen

KIRPaISUja

KaUNOKIRjaLLISUUS



En minä halua lukea kirjoja köyhistä. Eivät köyhien mielenterveys- tai 
ihmissuhdeongelmat kosketa minua. Kyllä kyllä, rikkaillakin voi olla 
mielenterveysongelmia ja ihmissuhdeongelmia, mutta varakkuus tuo 
ongelmiin ihan eri tason kuin jos joku köyhä kävelee kädet taskussa ma-
sentuneena ja potkii lunta edestään. Ei siinä näköalattomuudessa ole 
mitään kiinnostavaa. Liian kutistuneet ympyrät. Tietysti eksoottinen 
köyhä saattaa olla kiinnostava, siinä voi tulla uusia ulottuvuuksia tari-
naan lukijan kannalta, mutta suomalaiset yksinhuoltajat ja syrjäyty-
neet, ne on käsitelty. Ja kuka kirjoja ostaa, ei köyhä niitä osta? Varakkaat 
ostavat, kirjoita menestyneiden maailmasta niitä kirjojasi. Tai kirjoita 
vaikka riihitontusta, mutta suomalainen nykyköyhä ei ole kiinnostava.

LUKIjaPaLaUTE

Omakustantaja vetää kahden muun omakustantajan ja yhden oikean 
kirjailijan kanssa kirjoittajayhdistyksen kirjallisen illan kirjastossa. 
Kirjaston housupukuinen pomo käy kääntymässä, toteaa porukkaa 
olevan mukavasti. Omakustantaja tarjoaa kirjaansa kirjaston ostetta-
vaksi. Meillä taitaa olla jo toi, tarkistan asian, pomo sanoo. Pomoa ei 
enää näy. Tilaisuuden päätyttyä omakustantaja menee lainaustiskille 
ja toistaa asiansa kirjastovirkailijalle.

»Johtaja sanoi, että ei osteta»,  
virkailija piipittää.
Omakustantaja lahjoittaa kirjan. Virkailija teippaa kirjaan keltaisen 
lapun, jossa lukee lahjoitus. Omakustantaja näkee tiskillä kaksi euroa 
maksavan kirjaston kangaskassin.

»Tehdäänkö vaihtokauppa», hän kysyy hy-
myillen ja tarttuu kassiin. 

»Minä en kyllä uskalla antaa sitä ilmaiseksi», 
virkailija vastaa.

KIRjaSTOvIRKaILIja HäKISSä

Pakastutat koko ruumiisi, halvemmalla pelkän pään, siitä sitten pa-
ratiisi koittaa tulevaisuudessa. Ei, kyllä siinä käy niin, että tulevaisuu-
den tyyppi tajuaa, ei pojat, ei me näitä aleta herättelee, kipatkaa noi 
päät kaatopaikalle tai jonnekin. Jos nyt kuitenkin aiot pakastuttaa it-
sesi, maksa lisää siitä, että et ole ensimmäisten herätettävien joukossa  
–  siinä saattaa monta tapausta alkuun epäonnistua. Ja toisaalta ei ko-
vin viimeistenkään,  tulevaisuuden tyypit saattavat parin muumion jäl-
keen huomata, ettei näitä ole mitään järkeä herätellä: joo, pojat, heite-
täänpäs noi 300 000 jäädytettyä raatoa polttouuniin tosta, kato, vitut-
taa sen verran noi rikkaat paskat, jotka tuhosivat tän maapallon, ettei 
me aleta, kato, niitä herättelee. Goodbye.

LääKETIEdE KEHITTyy
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ballerina on ajatus, joka uhmaa painovoimaa. 
Tanssij atar on yliluonnollinen, kauneuden ja 
viatt omuuden, viatt oman pahuuden ruumiil-
listuma. Karhulla on pääosa, ja se on tahto-
matt aan jossain määrin pelott ava ja arvaama-
ton vieras. Ballerina on rakastunut karhuun 
eikä osaa pelätä.

Sirkuksesta tilatt u karhu on iso lapsi uudes-
sa ympäristössä, mutt a Grisha Maiofi s aavis-
telee pahinta; karhu voisi seitsemän miehen 
voimalla riehaantua ja aiheutt aa kohtalok-
kaan tragedian. Mutt a kohtaus päätt yy yllä-
tyksitt ä. Utelias näytt elyvieras voi tutustua 

näytt elykuvien dramaturgian 
valmisteluun käynnistämällä 
läppäristä videofi lmin, taus-
tana gallerian ikkuna ja katu-
näkymä.                    

MAioFis on TAiTEilijA, joka 
maalaa valokuvilla. Kuvat on 
toteutettu bromiöljyvedok-
sina paperille ja pellavakan-

kaalle. Kyseessä on 1900-luvun alkupuolella 
kehitett y valokuvan vedostusmenetelmä, jossa 
valmiiksi prosessoidun valokuvan hopea val-
kaistaan lähes näkymätt ömiin ja korvataan li-
tografi an painovärillä, tässä öljyllä. Väri kiinni-
tetään kuvaan siveltimellä tai telalla.

Pietarissa 1970 syntynyt Grisha Maiofi s 
aloitt i valokuvaajana 1991 keskitt yen digitaali-
kuvaukseen ja videoon, mutt a siirtyi kymme-
nen vuott a myöhemmin mustavalkokuviin ja 
ryhtyi pian sen jälkeen kokeilemaan valoku-
van tekoa vaihtoehtoisilla tekniikoilla. Maiofi s 
pitäisi mielellään näytt elyn Suomessa, mutt a 
seuraava yksityisnäytt ely on ensi vuonna Ka-
liforniassa. Helsingin ja Pietarin risteysasema 
on nyt Berliini. Eräänä päivänä Pietarin ja Ka-
lifornian Santa Barbaran risteysasema voisi-
kin olla Helsinki.

MATkA vEnäjälTä Saksaan ei ole pitkä. Eikä 
yksinkertainen. Berliinissä Mommsen Stras-
sella on tunnett u galleria Schultz, jossa hel-
sinkiläinen taiteilij a Jarmo Mäkilä avasi 3.11. 
näytt elynsä. Vain seinä erott aa tämän tilan ai-
van toisesta maailmasta: vasta perustetusta ve-
näläisestä Pop Up Art -galleriasta, jossa pieta-
rilaisen taiteilij an Grisha Maiofi sin näytt ely 
avatt iin samana iltana. Seinä yhdistää nuo mo-
lemmat, symbolismiin viitt aavat ja nojaavat, 
myytistä elinvoimaansa imevät kokonaisuudet.

Mäkilän seepian sävyiset, tarkkaan maa-
latut interiöörit ja maisemat raott avat alita-
junnan verhoa ja välittävät 
myytt ien tenhoa. Sisätiloissa 
kaksoset, tai kääpiöt (keski-
ikäiset päät lastenvartalossa) 
pallott elevat itseään suurem-
milla pääkalloilla. Niiden rin-
nalla myöhäisen ruskan mai-
semat, kuin kuvan päälle 
maalatut postikortit, etään-
nytt ävät nykyajan myytt ejä toi-
saalle, toiseen aikaan, meitä lähemmäksi.                                                                                                                  

Venäläinen galleria aloitt i tuomalla nimek-
käiden itäeurooppalaisten valokuvaajien töi-
tä Berliiniin yhteisellä, taidehistorioitsij a Ser-
gei Popovin kokoamalla teemanäytt elyllä »Der 
Klare Blick» (Kirkas katse). Näytt elysarjan ta-
voite on laajuus, syvyys ja kaikinpuolisuus, eikä 
se syö samasta pöydästä postmodernin seuras-
sa, vaan tarkoitus on kuvata ihmistä post-neu-
vostoliitt olaisissa oloissa, mutt a mahdollisim-
man laajalla kirjolla ja samalla tutkia ihmistä 
kaikissa eri yhteiskuntaluokissa. Sarjan seu-
raavissa näytt elyissä Natasha Schulte kuvaa 
ukrainalaisen lastenkodin lapsentoivonsa me-
nett äneitä pikkuolentoja ja Anna Skladmann 
sen sij aan rikkaan yläluokan lapsia, joilta aito 
lapsena oleminen on kiellett y. 

MAioFis PuolEsTAAn sukeltaa alitajuntaan, 
vuosituhantisen sivistyksen kerroksiin. Kuvien 
kirjallinen kosketuspinta on ennen muuta sa-
nanlaskujen maailma, jossa kiteytyy jokin kie-
len keinoin lausumaton. Aiheena on karhu ja 
tanssi, tanssij a, ballerina; näiden kahden ark-
kityyppisen parin oleskelu samassa huoneessa, 
samalla vuoteella, fl yygelin ääressä, yhteistä 
eleiden kieltä etsimässä… Ballerina opett aa 
karhua tanssimaan, karhun luonnollisuus jäy-
kistyy lumoutuneena valkean, tytyyn (tutuun) 
sonnustautuneen olennon edessä, ja otus ter-
vehtii tanssivaa ihmett ä karhunkämmenellä 
kuin nuortunut, ujouden uudelleen löytänyt 
jätt iläinen.

Karhu, salaperäisen metsän jumalolento, 
on ihmisen alter ego, oikukas ja leikkisä, ar-
vaamaton ja ahmatt i, herkkä ja vaarallinen, 
laiska ja vaeltelij a, älykäs ja lapsellinen. Mutt a 

Karhu ja ballerina

Venäläisen gallerian 
näyttelysarjan 

tarkoitus on kuvata 
ihmistä post-

neuvostoliittolaisissa 
oloissa.

Martti Berger on helsinkiläinen kustantaja, 
kääntäjä ja kulttuurin monitoimimies. Hän kirjoittaa 

tällä palstalla Venäjään liittyvistä aiheista.
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PäIvä 
ELäIMESTä

Matti Paasio

Kuvat Taru Happonen



M-kylä, ETElä-suoMEn lääni, jota 
ei ole enää.

Hän olisi ansainnut mitalin. 
Hän rajasi turmapaikan, kartoitt i 

vahingot, esti uhkaavan suuronnett omuuden. 
Kun äiti kirkui syytöksiään seksuaalisesta hy-
väksikäytöstä, jonka uhriksi hänen poikansa 
oli näköjään päiväkodissa joutunut, johtaja ei 
jäänyt taivastelemaan. Hän pyysi äidin puheil-
leen.

Hän kehott i istumaan ja sulki toimiston-
sa oven.

»Kaupungilla on tiett y protokolla miten 
näissä asioissa menetellään», johtaja sanoi. 
Tärkeintä oli, ett ä toimitt iin ohjekirjan mu-
kaan. Ei sanaakaan tiedotusvälineille tässä 
vaiheessa. Muuten koko jutulta putoaa poh-
ja. Äidin ei pitänyt käsitt ää väärin. Johtaja ym-
märsi äitiä. Hän oli tämän puolella. Hän halu-
si syyllisen edesvastuuseen yhtä kovasti kuin 
äiti, ellei vieläkin enemmän. Mutt a ehdoton, 
aivan vältt ämätön edellytys oikeuden toteutu-

miselle oli, ett ä äiti pysyisi toistaiseksi hissun 
kissun asiasta. Viranomaisille oli taatt ava työ-
rauha. Jos jutt ua alett aisiin käsitellä tuolla kau-
pan kassajonoissa, selvitystyö vaarantuisi. Ja 
pahimmassa tapauksessa rikollinen selviäisi 
kuin koira veräjästä, ja sitähän me emme ha-
lunneet, emmehän?

»Meidän pitää luott aa yhteiskunnan raken-
teisiin», johtaja vetosi. »Muutenhan me elett äi-
siin ihan villissä lännessä.»

Hän lähett i äidin matkoihinsa, taputt i olal-
le ja toivott i voimia. Kun äiti oli marssinut pää 
painuksissa toimiston ikkunan ohi, johta-
ja säntäsi ylös ja harppoi alakertaan. Ei aikaa 
odotella hissiä: äiti saatt aisi yritt ää ulkokautt a.

Johtaja vaati koolle kaikki aikuiset, jotka 
olivat saatt aneet kuulla epäilyistä, heti. Hän 
tunki suukapulan heihin niin syvälle, ett ä sel-
käranka tuli vastaan ja napsahti kuin suola-
tikku. He eivät saaneet puhua asiasta kenel-
lekään. Edes kotona. Jos joku rikkoisi kieltoa, 
hän saisi potkut. »Älkää minua uskoko. Soitt a-
kaa Jaanalle, jos haluatt e varmistua. Päivähoi-
toalueen päällikkö oli ilmaissut kantansa. Voit-
tehan te koett aa», johtaja ehdott i.

»Jos joku ei kestä painett a», hän kevensi, 
»mä ymmärrän oikein hyvin. Voi hakea muu-
alle. Voi vaihtaa alaa. Tämä ei ole suojatyö-
paikka.»

Johtaja hellitt i otett aan auton ratista. Hän 
katseli taivaasta killuvaa aurinkoa – siinä oli 
varmasti vieteri – ja ajatt eli ex-miestään Rai-
moa. Tämä olisi ollut ylpeä hänestä, jos olisi 
kuullut kuinka kylmäpäisesti hän toimi.

Ja sitt en, kun hän kyllin uskoi, Raimo olikin 
siinä, ravisti häntä olkapäästä.

»Hyvä jätkä», Raimo sanoi. Johtaja sulki sil-
mänsä ja hymyili.

koTonA johTAjA kuoriuTui eurooppalaisen 
uranaisen asustaan ja vaihtoi vähän muka-
vampaa ylle. Hän kutsui sitä »mummolookik-
seen». Raimo hymyili ja sanoi, ett ä sinusta ei 
saa mummoa tekemälläkään. Johtaja kallisti 
päätään peilikuvalleen. »Voit olla oikeassa.» 
Hän kävi pissalla ja veti kumisaappaat jalkaan. 
Hän muisti ett ä juominen oli tärkeää. Hän kä-
veli keitt iöön, viett i hetken lavuaarin edessä, 
nappasi korin käteensä ja palasi ulko-ovelle. 
Oli ehditt ävä ajoissa ennen kuin tuli pimeä.

Johtaja huomasi, ett ä häntä jännitt i. Aivan 
kuin olisi ollut treff eille lähdössä. Siitähän ei 
ollut kyse. He sienestivät yhdessä. Ja erikseen. 
Siinä ei ollut sen enempää, piste.

Vai oliko? Johtaja oli tavannut Auteurin 
kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla hänen 
polvensa pett ivät, kun hän tajusi, ett ä varvi-
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messa, mutt a lupaa tulla, kun johtaja pyytää 
syömään viikonloppuna. Jos ei ilmene muuta.

Johtaja sulkee puhelimen, hänen polven-
sa notkahtavat. Hän painaa otsansa peiliä vas-
ten, yritt ää kunnioitt aa jälkikasvun aivoituk-
sia, vaikka vaikeata on.

»Mähän tappaisin itt eni», Sami sanoi ker-
ran, »jos mä oisin läski.»

Johtaja naurahtaa, avaa silmänsä ja katsoo 
itseään. »Niin mäkin, Sami-kulta. Tappaisin 
jonkun ainakin.»

Syyllisyys aukoo suutaan. Se on hänen oma-
kuvansa, mudassa viihtyvä lahna. Hän vääntää 
siltä niskat nurin.

»Mä hoidan näitä hauraita egoja», hän sa-
noo, »joiden olemassaolo on kuin jotain hä-
mähäkinseitt iä. Mä teen sitä joka päivä. Mä 
teen sitä työkseni. Saisinko mä joskus pitää 
vapaata?»

Tähän on tultu. Hän pitää puheita peilin 
edessä.

»Hämähäkinseitissä», ääni sanoo, ja nyt pu-
huu itse piru. »Hämähäkinseitissä on yksi hyvä 
puoli. Se punotaan joka aamu uudestaan.»

Matti Paasio on vammaistyöhön suuntautunut lähihoi-

taja. Hän on työskennellyt pääkaupunkiseudun päivä-

kodeissa toistakymmentä vuotta. Hän haluaa kiittää 

entisiä työtovereitaan mukavista ajoista ja aineistosta.

kossa reitt iään tikkaava maahinen oli Suomen 
kansainvälisesti tunnetuin elokuva-arvosteli-
ja – kotimaassaan kunniatohtori. Johtaja ajat-
teli vetäytyä hiljaa, niin kuin neuvotaan toimi-
maan, kun kohtaa karhun. Hitot, hän ajatt eli 
ja rohkaisi mielensä. Hän oli vieraillut päivä-
kodeissa ympäri maailman, marssinut vain si-
sään, missä olikin, kuten hän kaikkialla jaksoi 
muistutt aa itselleen ja muille. Kerrankin Es-
panjan aurinkorannikolla. »Saako tulla tutus-
tumaan», hän sanoi ja astui sisään. Tämä nyt ei 
ollut mitään, verratt una.

Hän tervehti Auteuria. Tämä murahti jotain 
ja pysähtyi. Hän kohott i katseensa jaloistaan, 
mulkaisi johtajaa ja pyllähti pöpelikköön. Au-
teur nousi istumaan, kaivoi housuntaskustaan 
tupakat ja pani palamaan.

»Ei kai satt unut», johtaja hymyili. 
Ei vastausta.

»Mitä akateemikko tekee metsässä, jos saa 
kysyä?»

»Sieniä», Auteur sanoi savupatsaan 
keskeltä.

»Missä akateemikon kori on?»
Auteur tihrusti johtajaa toistamiseen. 

»Rohkenett eko vitt uilla? En ole akateemikko, 
Haavikko oli akateemikko, rauha hänen sie-
lulleen. Ei hetkenkään rauhaa nilviäisille, Suo-
men valtiolle, hyeenoille, siipeilij öille, haaska-
linnuille jotka hänet tappoivat.»

Johtaja tarkasteli miestä. 
»Teillä ei ole koria.»

Auteur teki savukkeellaan vaakasuoran 
kaaren. »Minä en kerää sieniä. Minä ihailen 
niitä. Ennen kuin imperialisti tulee ja vie nämä 
pienimmätkin.»

»Hukkasitt e korinne.»
»Voi olla. Tai sitt en minä syön sen minkä 

pyydän enkä kerää varastoon niin kuin kapi-
talisti. Ihminen on syntyessään ahne kapita-
listi. Ihminen on Luojan erehdys.»

»Te olett e Linkolan ajatusten kannalla?»
Auteur nousi yllätt ävän kett erästi seiso-

maan. »Enkä ole. Minä olen vain hiukkasen 
Guevarasta vasempaan. Onnea teille.»

Seuraavalla kerralla he puhuivat pidem-
pään, politiikasta, Yhdysvalloista, Afganista-
nista, elokuvista ja kirjallisuudesta. Auteur ei 
viihtynyt yhdessäkään aiheessa kovin pitkään, 
vaan johti keskustelun umpikujaan profeetal-
lisilla heitoillaan, joihin ei ollut vastaan sano-
mista. »Toivott avasti tapaamme vielä», hän 
kuitenkin sanoi tuokion päätt eeksi. »Sano-
taanko tiistaina?»

Johtaja oli etsinyt kirjastosta ajatt elij oi-
ta, joista Auteur oli puhunut. Mikä kiehtova 
mies, hän huokaili. Niin sivistynyt ja samaan 

aikaan maanläheinen, nöyrä – ei missään ni-
messä nöyristelevä –ett ei sanoisi kansanomai-
nen. Ei. Hän ei ollut mikään perusjuntt i niin 
kuin useimmat suomalaiset miehet olivat. An-
teeksi nyt, Raimo. Mutt a et voi rehellisesti väit-
tää, ett ä olisit ollut mikään fi losofi .

Johtaja vaelsi hyllyjen välejä ja toivoi, ett ä 
olisi pyytänyt Auteurilta muistilistan.

METsässä Ei olE kETään. Koivut havisutt avat 
lehtiään hykerrellen. Ääni jatkuu ja jatkuu, hän 
haluaa huutaa. Oljenkorret taitt avat selkänsä, 
aurinko nauraa päin naamaa. Hiljaa. Lopett a-
kaa, olkaa niin kiltit.

Mitä hän oikein odott i? Hän on kohta vii-
denkymmenen. Hän ei ole saanut elämässään 
mitään aikaan. Hänestä ei ikinä tule päivähoi-
toalueen päällikköä. Aika kuluu, hän ei ehdi. 
Hän hytisee, hän on kuollut.

Metsä ei halua häntä, kukaan ei halua 
häntä. 

Äkkiä johtaja on varma, ett ä häntä tark-
kaillaan. Avohuollon potilas kytt ää puskissa. 
Johtaja asuu paikkakunnalla, joista iltapäivä-
lehtien toimitukset elävät. Täällä tapahtuvat 
silmitt ömät väkivallanteot, joille ei löydy jär-
keenkäypää selitystä. Kaupungissa ei esiin-
ny kuin mielett ömyyksiä. Hänen on päästävä 
pois, heti.

Hän kääntyy kannoillaan, lähtee kävele-
mään kotiinpäin. Hän ei katso taakseen, ei 
osoita ett ä pelkää. Ne innostuvat siitä, lähtevät 
perään. Hän ei kuule kuin omat askeleensa, sy-
dämenlyöntinsä. Ehkä hullut liikkuvat äänett ö-
mästi, pudott autuvat puusta uhrinsa niskaan 
kuin leopardit. Kännykkä lepää eteisen peili-
pöydällä – hän ei voi soitt aa apua. Tavallaan se 
on hyvä, muuten hän soitt aisi Raimolle ja in-
hoaisi itseään jälkeenpäin. Hän selviää tästä 
yksin. Hän on rakkauden sotilas, joka suorit-
ti tiedusteluretken. Hän oppii tästä. Hän iskee 
takaisin.

johTAjA PoTkii. Saappaat saavat jäädä eteisen 
latt ialle niin kuin kaatuvat. Kori putoaa kä-
destä. Johtaja marssii keitt iöön, lataa espres-
sokeitt imen ja painaa kahta nappia. Jumalaton 
pörinä täytt ää asunnon. Johtaja hymyilee ää-
nelle. Jos hän olisi henkilö missä tahansa Au-
teurin ylistämässä elokuvassa, hän olisi suun-
nannut suoraan baarikaapille, saappaat ja-
lassa.

Johtaja katsoo kun musta litku noruu kup-
piin ja saa ajatuksen. Hän katkaisee virran keit-
timestä ja kävelee kuppi kädessä eteiseen. Hän 
soitt aa pojalleen Samille. Tämä käytt ää enin-
tään kaksitavuisia sanoja kuten aina puheli-
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vAlTAvirTAElokuvAT hivElEväT omahyväi-
syyttämme. Mitään ei tarvitse ottaa vakavasti, 
ei edes itseään. Mitä enemmän unohdusta, sitä 
vähemmän identiteettiä. Mitä vähemmän iden-
titeettiä, sitä vähemmän historiaa. Ja mitä vä-
hemmän historiaa, sitä vähemmän vaatimuk-
sia. Saamme olla hölmöjä ja lapsellisia ole-
matta hölmöjä ja lapsellisia. Ymmärrämme 
kaiken, eikä sitä tarvitse edes todistaa.

Kun britit menettivät imperiuminsa, heil-
le jäi populaarimusiikki. Kun britit menetti-
vät populaarimusiikin, heille jäi vain historia 
– BBC:n historialliset televisiosarjat. Niiden 
väkivalta on kuitenkin pikemminkin henkistä 
kuin fyysistä, sankareita ja yksilöitä vailla, jo-
ten tarvitsemme vähän muutakin, jotakin, jos-
sa kulutuksen fetissi kohtaa arkkityypin – jota-
kin, joka tuhoaa historian puolestamme, mutta 
tarjoaa tämän tuhon pelkkänä kuvana, jolloin 
mikään ei muutu, ei edes itse kuva. 

Tuhon kuvAn kEskEllä on siis hahmo, jonka 
on toisaalta muututtava ja toisaalta oltava 
muuttumaton. Nyt historia tulee avuksemme, 
ilman että sitä kutsumme. Maailmanlaajuista 
James Bond -päivää juhlittiin lokakuussa. En-
simmäisestä Bond-leffasta (Tohtori No) on ku-
lunut jo miehen eli Bondin ikä, viisikymmentä 
vuotta. Uusimman Bondin kontekstiksi kelpaa 
siis historioista helpoin, henki-
löhistoria. Sillä voidaan peitellä 
monenmoista, jotta tuo monen-
moinen voidaan sitten paljas-
taa. Sam Mendesin 007 Skyfal-
lin (2012) Top Secret -tehtävänä 
on historian tuhoaminen, sillä 
vain se, jolla on historia, voi tu-
hota historiansa. Tätä on mahti.

Skyfallissa James Bondista tehdään tois-
tamiseen orpo. Bondin vanhemmat kuolivat 
romantiikan aikakauden tyyliin vuoristokii-
peilyonnettomuudessa Jamesin ollessa yksi-
toistavuotias. »Kruunun» adoptoitua Jamesin 
hänen isäkseen tuli MI6:n johtaja, isä M, joka 
vaihdettiin äitiin kylmän sodan loputtua. Juh-
lavuoden kunniaksi onkin sitten aika päästä 

eroon äidistä ja palauttaa isän laki ja valta. On 
palattava alkuun palaamatta alkuun. 007 Sky-
fall on siis pohjimmiltaan kertomus patriarkan 
paluusta. Tähän tarvitaan James Bondia, ketä-
pä muutakaan. 

Äidillä (M, Judith Dench) on kaksi poikaa: 
007 (Daniel Craig) ja 00? (Javier Bardem). 
007 on alkoholisti ja 00? hullu. Molemmat ovat 
tuhlaajapoikia, jotka kamppailevat äitinsä huo-
miosta. Pojat ottavat äkäisesti yhteen, 007 tap-
paa 00?:n ja M kuolee 007:n käsivarsille – vel-
jesmurhan hintana.

Kun Bond on suorittanut tehtävänsä, sen to-
dellinen luonne paljastuu. Esiin astuu »kruu-
nu», konkreettinen abstraktio, patriarkan laki, 
uusi M (Ralph Fiennes), jolloin Bondille käy 
selväksi, että näin on päästy eroon matriarkan 
vallasta eli tunteista. Juoni on täydellinen, ja 
muut ovat tehneet työn. Jäljelle jää vain tuntei-
den tunne eli uskollisuus. Kyseessä on todella-
kin ylösnousemus (resurrection), toinen elämä, 
uudelleensyntyminen – joskaan ei Bondin vaan 
»kruunun»…

siinä sivussA ja ohessa kirkastetaan kuvista 
kirkkainta, vandaalin eli kuluttajan näkökul-
maa: ohimennen tuhotaan erinäisiä moottori-
pyöriä, metrojuna, Aston Martin, helikopteri, 
MI6:n päämaja, aseita, basaari, ihmisiä sekä 

ikiaikainen skottikartano, Ja-
mesin lapsuudenkoti Skyfall 
– jota Bond onkin aina inhon-
nut.

Oikein luitte. Tämä oli puh-
dasta ja likaista Joseph Camp-
bellia (1904–1987). Campbel-
lin mukaan tarinoissa toistuu 

monomyytti, jota voimme arkisemmin sanoa 
kaavaksi. Monomyytissä historia kutistuu san-
karin matkaksi, ja siipien peitto on varsin kat-
tava: Homeroksesta suomalaiseen nykykirjal-
lisuuteen, Buddhasta Matti Nykäseen. 

Ja juuri kaava on se »jokin», joka asettuu 
historian ja historiattomuuden väliin, ylittäen 
molemmat. Taivas ei siis putoa Skyfallissakaan. 
Kaikki hyvin.

Historiaa ilman historiaa, kiitos

Kirjoittaja on Kulttuurivihkojen  
toimittaja, uusturkulainen ilonpilaaja ja 

museoelokuvien ystävä.

ALEKSI JALO
N

EN

Monomyytissä 
historia kutistuu 

sankarin matkaksi.
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unkArilAinEn István örkény (1912–1979) on sii-
tä harvinainen kirjailija, että hänen sanotaan luo-
neen oman genrensä. Nämä lyhyet ja ytimekkäät 
tarinat tunnetaan minuuttinovelleina. Kysymys on 
siis tarkoin tiivistetyistä teksteistä, joita voi kirjaili-
jan humoristisen luonnehdinnan mukaan lueskel-
la odottaessaan vastausta puhelimeen tai keittä-
essään kananmunia.

PaRHaaT aSIaT 
PIENESSä PaKETISSa

ISTváN öRKéNy (2012): 100 
minuuttinovellia. Suom. Juhani 
Huotari. atena kustannus. 242 s.

EUROKRIISIN 
LäPIvaLaISUa

Esko sEPPäsEn uusin kirjan Emumunaus jatkaa 
hänen EU-kriittisten ja samalla finanssikapitalis-
mia arvostelevien kirjojensa sarjaa. Näissä asi-
oissa Seppäsen ei tarvitse olla takinkääntäjä, sil-
lä hän arvosteli kasinokapitalismia jo 1980-luvulla 
ja oli 1990-luvun lopulla Emu-hankkeen ja euro-
rahaan liittymisen keskeisiä kriitikoita Suomessa. 
Hän on niitä melko harvoja poliitikkoja ja talous-
toimittajia, jotka korostivat eurohankkeen heikko-
uksia jo ennen siihen liittymistä eikä vasta nyt krii-
sin puhjettua.

Seppäsen kirjoissa on aina paljon asiaa ja fak-
tatietoa, mutta helppolukuiseen ja osittain varsin 
värikkääseen muotoon puettuna. Tämä kirja ei tuo-
ta pettymystä.

sEPPänEn AloiTTAA kirjan teks-
tin melko kaukaa, hyvin tunte-
mastaan Suomen 1990-luvun 
kriisistä ja siihen liittyneistä kään-
teistä, ja siirtyy sitten viime vuosi-
en globaaliin finanssikriisiin.

Hän muistuttaa, että 1990-lu-
vulla Suomen talous pelastettiin 
ulkoisella devalvaatiolla. Palkkojen alentamista 
merkinnyt sisäinen devalvaatio torjuttiin. Nyt krii-
simailla on valittavanaan vain niin sanottu sisäinen 
devalvaatio, mikä on Emu-järjestelmän vääjäämät-
tömiä seurauksia.

Seppänen yhdistää eurokriisin vuonna 2007 al-
kaneeseen finanssikriisiin: »Emun kriisi ei ole vain 
EU-maiden omaa tekoa vaan se on osa Yhdysval-
loissa innovoitua finanssikapitalismin tuoteke-
hittelyä, jonka seurauksena pääomamarkkinoilla 
(virtuaali)raha on ollut löysää ja halpaa. Siitä ra-
hapolitiikasta sikisivät epäsuorasti tiettyjen emu-
maiden ylisuuret velat. Finanssitalous irtaantui ja 
erkaantui reaalitaloudesta.»

Seppänen valottaa kansantajuisesti arvopa-
peristamisen ja erilaisten johdannaisten sisältöä. 
Tavalliselle ihmiselle, joka ei käytännössä kohtaa 
tällaisia »finanssituotteita», niiden ominaisuuksi-
en ja käyttöönoton seurauksien ymmärtäminen 

Esko Seppänen (2012): Emumunaus 
INTO KUSTANNUS. 216 sivua

voi olla vaikeaa. Seppänen käyttää tiedon perille 
viemiseen hauskoja vertauskuvia seuraavaan ta-
paan: »Käytännössä arvopaperistaminen tapahtui 
niin kuin olisi kääritty sekä tuoretta että mätää ka-
laa läpinäkymättömään ja tiivisiin pakettiin pitäen 
huolta siitä, ettei ostohetkellä paketin sisältöä nä-
kynyt tai haissut.»

Finanssikriisin leviämistä selostaessaan Seppä-
nen muistuttaa, että monilla rahamaailman kes-
keisillä vaikuttajilla on kytkentöjä Yhdysvaltojen 
finanssimaailman suureen ja monille tahoille lon-
keroistuneeseen keskukseen, goldman Sachs -yh-
tiöön. Esimerkiksi Euroopan keskuspankin nykyi-
nen pääjohtaja Mario draghi, Italian pääministeri 
Mario Monti ja Yhdysvaltojen valtiovarainministe-
ri Timothy Geithner ovat olleet goldman Sachsin 
leivissä.

kirjAn loPPuosAssA Seppänen keskittyy itse 
eurokriisiin aloittaen Kreikasta ja jatkaen kriisira-
hoituksen eri vaiheisiin ja kriisirahastoihin sekä 
muihin kriisimaihin: Irlantiin, Espanjaan, Portu-
galiin. Osansa tietovyörystä saavat muutamat 
muutkin kriisipyörrytykseen joutuneet Euroo-
pan maat, kuten Islanti ja Latvia. Hän avaa tässä 
yhteydessä käytettyä sievistelevää kieltä ja suo-
mentaa »rakenteiden uudistamisen» hyvinvointi-
valtion purkamiseksi. Aivan oikein hän korostaa 
myös työelämän joustoja työntekijöiden tappiok-
si ja työttömyyttä tämän kriisipolitiikan sisältönä. 
Kun hallitukset kuvaavat kriisipaketteja kriisimai-
den »auttamiseksi», ne jättävät usein kertomatta 

tai pelkästään sivulauseisiin sen, 
mikä on tämän »sisäisen deval-
vaation» todellinen sisältö.

Seppänen ei tässä yhtey dessä 
kovin laajasti esittele omia näke-
myksiään siitä, miten eurokriisiä 
on ratkaistava. Yksi hänen huo-
mautuksensa liittyy ajatuksiin, 
että Kreikan tulisi erota eurosta. 

Se ei ole hänen mielestään järkevä vaatimus.
Hän toteaa, että vallitsevan taloustieteen kä-

sitteistä ei ole apua: »Tieteessä ei ole otettu huo-
mioon koko systeemin kattavan kriisin mahdolli-
suutta.» Seppänen arvelee, että jäljellä ei pian ole 
muuta vaihtoehtoa kuin se, että ruvetaan hoita-
maan velkaongelmaa samalla menetelmällä kuin 
ennen maksettiin sotakulut: inflaatiolla.»

Seppänen voi olla tässä oikeassa. Itse sanoisin, 
että inflaatio voi olla enemmänkin seuraus käytet-
tävistä keinoista kuin itse keino. Jos Euroopan ta-
louden kehittämisessä ja kriisipolitiikassa halutaan 
painottaa työllisyyttä ja sosiaalisia tavoitteita, Eu-
roopan keskuspankin yksipuolisesta hintavakaus-
tavoitteesta on luovuttava ja muita tavoitteita on 
asetettava etusijalle. Tässä haastetaan myös uus-
liberalistisen politiikan ydintä: »Ylisuurten velkojen 
maksattaminen tai valtioiden velkaannuttaminen 
deflaation koventamalla rahalla merkitsee vielä ra-

»Tieteessä ei ole 
otettu huomioon 
koko systeemin 
kattavan kriisin 

mahdollisuutta.»

jumpaa köyhien kyykyttämistä kuin rahan kohtuul-
linen ja mahdollisimman hallittu pehmentäminen 
huonontamalla sen arvoa.»

kirjAn viiMEisEssä luvussA Seppänen käsitte-
lee niin sanottua budjettikurisopimusta, joka ilmei-
sesti tämän syksyn kuluessa tulee Suomen edus-
kunnan ratkaistavaksi. Merkel ja Sarkozy ideoivat 
sen vuoden 2011 lopulla ja sittemmin kaikki EU-
maat Iso-Britanniaa ja Tšekkiä lukuun ottamatta 
allekirjoittivat sen. Seppänen katsoo, että sopi-
mus on pisin askel kohti liittovaltiota sitten eu-
ron käyttöönoton. Sopimus on myös keynesiläis-
ten ja vasemmistolaisten talousoppien vastainen 
sekä suuri ongelma demokraattisen päätöksente-
on kannalta. Käytännössä suhdanteita tasoittava ja 
työllisyyttä edistävä budjettipolitiikka kiellettäisiin. 
Suomessa vasemmisto on ollut merkillisen hiljaa 
tästä sopimuksesta.

Vaikka Seppäsen joistakin painotuksista tai kär-
jistyksistä voi olla eri mieltä, hänen viestinsä on 
aina terävä ja selkeä ja samalla uutta tietoa välittä-
vä.. Se ei ole puolivillaista tasapaksua mössöä, jota 
tusinapoliitikkojen tai pinnallisesti asioita seuraa-
vien toimittajien kynästä usein tulee.

PeRtti honkanen 
tutkija, valtiotieteiDen tohtoRi
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Tekijän 100-vuotisjuhlan kunniaksi kirjoituk-
sista on julkaistu suomeksi uudistettu laitos, 100 
minuuttinovellia. Se sisältää juhani Huotarin jo 
aiemmin napakasti suomentamien novellien lisäk-
si 14 uutta kertomusta. Ne on jaettu kirjassa yh-
deksäksi osioksi. Mukana ovat Örkény’in virnuile-
va tervehdys lukijoille, novellien käyttöohje sekä 
luonnehdinta groteskista tyylistä. Kokonaisuuden 
täydentävät kirjailija György Konrádin alustus ja 
suomentajan jälkisanat.

Vähemmän taitavissa kä-
sissä näiden novellien idea 
muuttuisi kirjallisuudesta kas-
kuiksi. Örkény on kuitenkin 
kulttimaineensa ansainnut. Mi-
nuuttinovellit ovat vuoroin ti-
kahduttavan hauskoja, vuoroin 
traagisia silmäyksiä ihmiselä-
mään. Kirjailija koki elinaika-
naan muun muassa sotia, vankeutta, pakkotyölei-
rin ja melkein teloituksenkin. Tämä totta kai näkyy 
teoksen mustassa huumorissa ja aihepiireissä. Ryp-
pyotsainen lukukokemus ei missään nimessä ole.

Örkény saa lukijan katsomaan maailmaa kans-
saan hiukan vinosta vinkkelistä. Samaan aikaan 
hän osoittaa kerta toisensa jälkeen, miten lyhyt 
tuokio voi heijastella elämää monipuolisesti kuin 
kaleidoskooppi. Esimerkiksi kertomuksessa Lu-
misessa maisemassa kaksi sipulikupolia kuva-
taan äidin teloitus lapsen näkökulmasta. Teoksen 
päättävässä novellissa Budapest lukijan eteen taas 
avautuu kuva kaupungista atomipommin jälkeen. 
Tässä lopussa on onneksi mukana kirjailijalle omi-
naista toivoa ja naurua:

»Hiiri on kova lisääntymään: se poikii jopa vii-
si kertaa vuodessa. Jonkin ajan kuluttua ne täyt-
tivät kadut kuin jokin samettinen, mudan tavoin 
aaltoileva kiveys. Ne valtasivat asunnot, asunnois-
sa sängyt ja teattereissa permannot. Ne tunkeutui-
vat myös Oopperaan, jossa oli viimeksi esitetty ’La 
Traviataa’. Kun viimeisen viulun viimeinen kieli na-
kerrettiin poikki, oli sen helähdys  jäähyväinen Bu-
dapestille. Mutta jo seuraavana päivänä, suoraan 
Oopperaa vastapäätä, ilmestyi erään rauniotalon 
kivijalkaan lappu: »Hiirten hävitystä suorittaa asi-
akkaan tuomalla silavalla tohtorinna Varsányi.» 
(Örkény 2012, 237–238.)

Toisaalla huumori äityy groteskin puolelle. Näin 
vaikkapa novellissa Voinnistani. Vuoropuheluksi 
rakennettu teksti, joka kannattaa lainata kokonai-
suudessaan, löytyy kirjan osiosta »Informaatio»:
»– Päivää.
– Päivää.
– Kuinka hurisee?
– Kiitos kysymästä.
– Miten on terveyden laita?
– Ei valittamista.
– Mihin raahaatte tuota köyttä?
– Mitä ihmeen köyttä? vilkaisen taakseni. 
– Nehän ovat minun suoleni.»  (Örkény 2012, 148.)

Örkény saa  
lukijan katsomaan 

maailmaa kanssaan 
hiukan vinosta 

vinkkelistä.

sAskA sAArikoski päätti vajaan 50 vuoden iässä 
vihdoin tutustua isänsä Pentti Saarikosken koko 
tuotantoon – kaunokirjallisten teosten ja julkais-
tujen päiväkirjojen lisäksi myös Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran arkistossa säilytettävään päi-
väkirjamateriaaliin. Tuloksena on 200-sivuinen 
kokoelma kirjoista poimittuja, aforismeja muistut-
tavia katkelmia sekä Saska Saarikosken pohdintaa 
isänsä ajatusmaailmasta. Toimitus- ja kirjoitustyö-
hön ryhtymisestä Saska Saarikoski kirjoittaa: »En 
taida suoraan sanottuna enää kauheasti välittää, 
miten ventovieraat isäsuhdettani tulkitsevat. Us-

SITaaTTEja, 
TWIITTEjä ja 

RUNOILIjaN POjaN 
POHdINTaa

SaSKa SaaRIKOSKI (toim.) (2012): 
Sanojen alamainen. OTAVA. 200 sivua.

koisin myös olevani Pentin vaikutteilta jo melko 
turvassa.»

Sanojen alamainen -teoksessa käsitellään 
Pentti Saarikosken suhdetta muun muassa uskon-
toon, taiteeseen, alkoholiin, naisiin ja politiikkaan. 
Esimerkiksi muutoksia Saarikosken uskonnolli-
sessa ajattelussa voi verrata teokseen valittujen 
sitaattien avulla. Nuoruuden päiväkirjoissa Pentti 
Saarikoski kirjoitti vuonna 1956: »Kristityt sanovat 
synniksi sitä, mikä erottaa meidät Jumalasta – tuo 
ei ole totta, sillä syntihän juuri yhdistää meidät 
Jumalaan, Jeesukseen, jolla on asiaa vain syntisil-
le.» Vuonna 1983 Saarikoski kirjoitti päiväkirjaan-
sa: »Sitä minä en ole koskaan ymmärtänyt, että jos 
Jumala on olemassa, niin miksi ihmisten pitäisi us-
koa hänen olemassaoloonsa? Onko hän niin avu-
ton että tarvitsee itseensä uskovia?».

sAskA sAArikoski esittää kirjassa myös kiinnos-
tavia pohdintoja Pentti Saarikosken kommunis-
mista. Hän luonnehtii isänsä tuotantoa osuvasti 
tarinaksi »60-luvun vasemmistoradikalismin syn-
nystä, uhosta, hiipumisesta ja konkurssista». Ky-
seessä on tietysti Saska Saarikosken termiä käyt-
täen vain tuotannon yksi »juonne».

Saska Saarikosken mukaan yksi syy Pentti Saa-
rikosken kommunismiin oli, että tämä uskoi niin 
demokratian kuin markkinataloudenkin alistavan 
»hänen kaltaisensa lahjakkuudet». Tämä on oman 
näkemykseni mukaan kuitenkin ristiriidassa sen 
kanssa, mitä Pentti Saarikoski osassa runoistaan 
kirjoitti. Teoksen Mitä tapahtuu todella? (1962) ru-
nossa puhuja esimerkiksi tunnustaa: »minä haluan 
/ lakata olemasta / ja minä haluan / elää kommu-
nistisessa maailmassa joka on yhtä eläintä». Tässä 
Pentti Saarikoski ei mielestäni korosta omaa lah-
jakkuuttaan, vaan pikemminkin päinvastoin halu-
aa »lakata olemasta» ja sulautua osaksi kommu-
nistista maailmaa, »yhtä eläintä». Saska Saarikoski 
toki tulkitsee runoa omasta näkökulmastaan: hän 
luonnehtii kommunismia runossa »yhdeksi eläi-
meksi – absoluutiksi, jonka syliin eksynyt individi 
saa laskea poltteisen otsansa».

Yhdessä teoksen luvuista Pentti Saarikosken 
tunteneet henkilöt, kuten M. a. Numminen, Han-
nu Salama ja Matti Klinge, esittävät twiitin mittai-
set tervehdykset runoilijaystävälleen. Mukana on 
myös tervehdys tasavallan presidentti Sauli Nii-
nistöltä ja hänen puolisoltaan. Saska Saarikos-
ki kirjoittaa nimittäin: »Kyllähän runoilija ihmisis-
täkin piti, mutta ehkä enemmän, jos he sattuivat 
olemaan presidenttejä.» Urho Kekkosta Saska 
Saarikoski nimittää isänsä »poliittiseksi johtotäh-
deksi» ja »isän korvikkeeksi». Myös Mauno Koivis-
to oli Pentti Saarikoskelle tärkeä, mutta »etäisem-
pi» hahmo.

koskA TEoksEssA MAiniTAAn tervehdysten ole-
van juuri twiittien mittaisia, monet Pentti Saarikos-
ken pidemmästä tekstistä irrotetut mietelmätkin 

Tässä yhteydessä olisi tietysti houkutteleva 
pohtia myös unkarilaisen ja suomalaisen huumorin 
mahdollista sukulaisuutta. Suhteellisen pieneen 
kansaan kuuluvana juutalaisena, jonka arki oli ta-
rinoita absurdimpaa, kirjailijassa kieltämättä oli ai-
nakin sisua. Örkény’in ote on kuitenkin universaali.

Minuuttinovelleja todella voi lukea – käyttö-
ohjeen kera tai ilman – yhtä hyvin kotonaan no-
jatuolissa kuin ääneen työpaikan kahvitauolla. Si-

vun loppuun päästyään lukija ei 
pysty aina ennustamaan omia tai 
ympäristönsä reaktioita. Nauru ja 
itku kulkevat käsi kädessä, niin 
kirjallisuudessa kuin todellisuu-
dessa, jonka teos meille armot-
ta paljastaa.

sanni PuRhonen
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alkavat lukiessa muistuttaa twiittejä tai Facebook-
statuksia. Saska Saarikosken mukaan Facebook-
statuksille tyypillinen »nokkeloiva narsismi» olisi 
sopinutkin Pentti Saarikoskelle. Myös kirjassa esiin 
tuotu Pentti Saarikosken tapa ajatella asioista eri 
päivinä eri tavalla – riippuen esimerkiksi humala-
tilasta tai mielialasta – on nähdäkseni usein omi-
naista Facebook-päivityksille.

Olisin toivonut, että kirjassa olisi ollut enem-
män Saska Saarikosken omaa pohdintaa. Teos on 
sävyltään ja toteutustavaltaan myös hieman odot-
tamaani kevyempi, mutta totuttuani tähän asia ei 
enää juuri haitannut. Sanojen alamainen sopii mie-
lestäni parhaiten luettavaksi niille, jotka eivät vie-
lä tunne Pentti Saarikosken tuotantoa kovin hyvin. 
Saska Saarikosken poiminnat isänsä tuotannosta 
ovat onnistuneesti valittuja ja kasvattanevat Pent-
ti Saarikosken jo ennestään suurta ihailijajoukkoa.

Riikka Ylitalo

arvostelun kirjoittaja tekee väitöskirjaa Pentti 

Saarikosken 1960-luvun poliittisesta lyriikasta.

Eino Kaikkosen essee Pentti Saarikoskesta  

sivuilla 52-53.

»ihMisET olivAT loPulTA käsiTTänEET, että 
jatkuvat veronalennukset eivät vain tuoneet lisää 
rahaa palkkakuoreen, vaan Ruotsi oli myös muut-
tumassa tunnistamattomaksi. Kasvaneita kuiluja. 
Karkeampaa rikollisuutta. Halpatyömarkkinat. Ga-
ted Communities. Mellakoita tietyissä esikaupun-
geissa. – – Piikoja keskiluokalle. – – Rasismia. – – 
Korotettu eläkeikä. Jatkuvia leikkauksia.» Tuotanto 
kasvaa, mutta ihmisten hyvinvointi ei.

Tällaisista oloista nousee uudenlainen edistyk-
sellinen kansanliike john Lapiduksen romaanissa 

Sverige 2017. Saksassa Liike (Rörelsen) on jo saanut 
aikaan merkittäviä reformeja, ja Ruotsissakin yhä 
laajenevat mielenosoitukset koettelevat poliitik-
kojen, erityisesti valtapuolue sosi-
aalidemokraattien, hermoja.

Romaanin päähenkilö on pää-
ministeri-puoluejohtajan kakkos-
mies Anders Bergman, vast´ikään 
vaimostaan eronnut viisikymp-
pinen mies, jolla on teini-ikäinen 
poika ja tytär – jälkimmäinen pa-
lavasieluinen Liikkeen aktivisti. 
Anders on saanut erityiseksi teh-
täväkseen tarkkailla Liikettä ja miettiä demaripuo-
lueen strategiaa uuden poliittisen ilmiön edessä. 
Hän käy jaakobinpainia suhteessaan toisaalta puo-
lueeseen ja toisaalta Liikkeeseen. Asetelmaa mut-
kistaa se, että yksi Liikkeen johtohahmoista on hä-
nen nuoruudenrakastettunsa Mia Lundström, jonka 
seurasta hän alkaa uudelleen kiinnostua.

Liike vaatii muun muassa työn jakamista työai-
kaa lyhentämällä, tasa-arvoisia julkisia peruspalve-
luita sekä taloudellisen päätösvallan hajauttamista 
markkinoilta ja valtiolta työntekijöiden ja kuluttaji-
en ruohonjuuritason yhteenliittymille. Mieleen tu-
levat esimerkiksi yhdysvaltalaisen taloustieteen 
emeritusprofessorin Robin Hahnelin mallit, joita 
hän esittelee vast’ikään suomeksi ilmestyneessä 
kirjassaan Kilpailusta yhteistyöhön (Like ja Rau-
hanpuolustajat 2012).

Liike kokoaa edistyksellisiä voimia laajalla rin-
tamalla. Ristiriitojakin sen sisällä on, mutta tasa-
arvoisen yhteiskunnan tavoite yhdistää. Liikkeessä 
vallitseva into ja unelmat paremmasta maailmas-
ta korostavat demaripuolueen jähmeyttä ja tule-
vaisuusvisioiden puutetta.

lAPiduksEn PiirTäMä kuvA Ruotsista ja Euroo-
pasta viiden vuoden päästä tuntuu optimistiselta 
nyt, kun ilmassa on merkkejä äärioikeiston nou-
susta yhtä paljon tai enemmän kuin laajasta va-
semmistolaisesta muutosliikkeestä. Utopistinen 
Lapiduksen visio ei kuitenkaan ole. Se muistuttaa 
läheisesti jo olemassa olevaa Occupy-liikettä tori-
kokouksineen ja tuo mieleen myös vuosituhannen 
alun globalisaatiokriittisen liikkeen vaikuttavine 
mielenosoituksineen sekä viime aikojen protestit 
Euroopan kriisimaissa.

Lapidus on kirjoittanut aiemmin kaksi vastaa-
vaa poliittista romaania Zimbabwesta ja Nicaragu-
asta, joissa hän on toiminut kehitysyhteistyöteh-
tävissä, journalistina ja tohtoriopiskelijana. Sverige 
2017 ei ole romaanitaiteena arvioiden järin merkit-
tävä teos, käypää lukuviihdettä kylläkin. Todenmu-
kaisuutta tavoitellessaan romaania vaivaa paikoin 
liiallinenkin varovaisuus. Miksi ihmeessä Lapidus 
esimerkiksi on antanut kuvaamalleen liikkeelle 
niin tylsän nimen kuin Liike? Tosielämän aktivistit 
käyttävät enemmän mielikuvitusta.

Kirjan suurimmat ansiot ovat muita kuin kau-

nokirjallisia. Teos on muutakin kuin viihdettä, jos 
se saa entistä useamman ajattelemaan vakavasti 
toisenlaisen yhteiskunnan mahdollisuutta ja vält-

tämättömyyttä. Jo aktiivisille pa-
remman maailman rakentajille se 
voi antaa aiheellista toivoa siitä, 
että suuretkin muutokset ovat ko-
van työn ja tekemisen innon avulla 
mahdollisia.

elias kRohn

TOISENLaINEN 
RUOTSI

SaaMELaISUUdEN 
ULOTTUvUUKSIa

jOHN LaPIdUS (2012): Sverige 2017, 
laPiDus FöRlag, 221 sivua.

IRja SEURUjäRvI-KaRI, PETRI 
HaLINEN ja RISTO PULKKINEN (toim.) 
(2011): Saamentutkimus tänään.  
449 sivua. sks.

Liikkeessä on 
ristiriitoja, mutta 

tasa-arvoisen 
yhteiskunnan 

tavoite yhdistää.

EnsiMMäinEn sAAMElAisiA koskeva tutkiel-
ma, johannes Schefferuksen Lapponia eli Lapin 
maan ja kansan todenmukainen kuvaus ilmestyi 
vuonna 1673. Tämän yleisesityksen jälkeen on jul-
kaistu paljonkin erilaisiin osa-alueisiin jakautunut-
ta, yksityiskohtaista tutkimuskirjallisuutta, pääosin 
muiden kuin saamelaisten tekemää. Saamelaisten 
itsensä harjoittama saamentutkimus pääsi vauh-
tiin vasta 1970-luvulla. Lappologia, saamelaisuuden 
ulkokohtainen tutkimus, on saanut osakseen run-
saasti kritiikkiä, osin ehkä ansiottomastikin.

Suomalais-saamelainen tutkija veli-Pekka 
Lehtola on pohdiskellut, voiko saamelaisia tut-
kia ulkopuolisen silmin vai saako näin väistämät-
tä vain arveluttavan rotututkijan maineen. Hänen 
mukaansa ulkopuoliset tutkijat voivat olla myös 
erittäin varovaisia ja niin etnosensitiivisiä, etteivät 
rohkene kajota saamelaisuuteen, vaikka tärkeiden 
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vaIKUTTava TEOS 
TaITEESTa ja 

TOdELLISUUdESTa

TaMaS MaTEKOvITS (2012): 
Budapest metro – kaupunki ja 
vallankumous pinnan alta. suoMen 
RauhanPuolustajat & like. 260 sivua.

asioiden käsittelemisestä voisi olla hyötyä saame-
laisillekin. Tutkimustuloksia on usein myös tulkittu 
ja käytetty väärin.

sAAMEnTuTkiMus Tänään -teos on uudistet-
tu ja laajennettu laitos viitisentoista vuotta aiem-
min ilmestyneestä teoksesta Joh-
datus saamentutkimukseen. Osin 
sama toimituskunta julkaisi myös 
2005 saamelaiskulttuurin tietosa-
nakirjan The Saami. A Cultural En-
cyclopaedia. Kirjoittajat ovat sekä 
saamelaisia että suomalaisia ak-
tiivitutkijoita. Irja Seurujärvi-Kari 
on saamelaissyntyinen englannin-
opettaja, joka muutti 1980-luvulla 
Helsinkiin opettamaan saamen kieltä. Hän väitteli 
tänä vuonna alkuperäiskansaliikkeen ja saamelai-
suuden merkityksestä saamelaisten identiteeteille. 

Saamentutkimus tänään -kirjan artikkeleissa 
Seurujärvi-Kari käsittelee alkuperäiskansatutki-
musta ja alkuperäiskansaliikettä sekä saamelais-
ta kirjallisuutta ja taidetta. Hänen mielestään saa-
melaistaiteeseen kohdistetut vaatimukset voivat 
olla varsin ongelmallisia, jos taiteen tulee kuvata 
vain saamelaisia ja heidän elämäänsä. Taiteilijat ja 
kirjalijat haluavat kuitenkin tulla tasavertaisiksi te-
kijöiksi muiden alan ihmisten kanssa.

Alkuperäiskansatutkimukseksi kutsuttu suun-
taus nousi voimakkaasti 1990-luvun viimeisen 
neljänneksen aikana. Seurujärvi-Karin mukaan 
tutkimuksessa on havaittavissa muutos kohti jälki-
kolonialistista ja tasa-arvoista ajattelua. Silti myös 
romantisoidut käsitykset saamelaiskulttuurista 
elävät edelleen. Tuomas Heikkilä ja antero järvi-
nen ilmaisevat saamelaisalueen luontoa tarkaste-
levassa artikkelissaan melko jyrkästikin, että alku-
peräskansojen tekemisiin on suhtauduttava yhtä 
kriittisesti kuin muidenkin kansojen tekemisiin.

nykyPäivän sAAMEnTuTkiMus on erittäin mo-
nitieteistä ja edennyt merkittävästi kaikilla kes-
keisillä osa-alueillaan. Tämä näkyy Saamentutki-
mus tänään -kirjan artikkeleissa. Niissä sivutaan 
paitsi tärkeitä ja ajankohtaisia ihmisoikeus- ja 
maaoikeusasioita, myös esihistoriaa, kieltä ja ge-
netiikkaa sekä henkisen ja aineellisen kulttuurin 
piirteitä kansanuskosta ja folkloresta käsitöihin ja 
poronhoitoon.

Arkeologi Petri Halinen toteaa tekstissään 
etnisyyden olevan osa ihmisen identiteettiä eikä 
näiden kysymysten pohtimisen ja julkituomisen 
tarvitse väistämättä johtaa rotuopilliseen ja rasis-
tissävyiseen asennoitumiseen. Arkeologia tutkii 
laajasti koko saamelaisuuden kenttää ja sitä voi-
daan käyttää myös varsin nuorien ilmiöiden tarkas-
teluun. Lars Ivar Hansenin artikkeli saamelaisten 
historiankirjoituksesta tukee ajatusta saamelaisten 
etnisen identiteetin vahvistamisesta, vaiennettu-
jen historian esiintuomisesta. Uskontotieteilijä Ris-

to Pulkkinen arvelee, että saamelaisten etninen 
uskoto on parhaillaan siirtymässä jälkimoderniin 
tilanteeseen, jossa vanhat etnisen kulttuurin piir-
teet, kuten saamenpuku ja uskomusolennot las-
ten leikkikulttuurissa, muodostuvat julkisiksi iden-
titeettitekijöiksi.  

Kielentutkija janne Saarikivi 
käsittelee saamelaisten esihistori-
aa kielitieteen näkökulmasta. Ar-
tikkelissa kerrotaan myös kielten 
revitalisaatiosta, eli vähemmistö-
kielen palauttamisesta puhekie-
leksi. Tähän on pyritty esimerkiksi 
kielipesäkokeilulla, vähemistökie-
lisellä lastentarhalla. Marjut Huus-
kosen mukaan folkloristinen tut-

kimus voi saada kuuluviin yksilöiden ja yhteisöjen 
oman äänen. 

kAikEn kAikkiAAn Saamentutkimus tänään on 
erittäin monipuolinen ja moniääninen yleisesitys 
aiheestaan. Artikkelit sekä täydentävät että haas-
tavat mielenkiintoisesti toisiaan. Joitakin tekstejä 
vaivaa liiallinen ja ehkä väsyttäväkin perusteelli-
suus, joskin yksityiskohtaisuus ja havainnollisuus 
tuovat aina elävyyttä ja väriä tieteelliseen tekstiin. 
Eräs nuori nainen opetteli solmimaan hääpukun-
sa hapsuja purkamalla vanhojen huivien hapsuja, 
ja 1930-luvun saamelaislapsen piirustuksessa pi-
runsarviset Stallu-uskomusolennot keittävät elä-
vältä pieniä lapsia.

satu viRtanen

artikkeli "Kuka on saamelainen?" sivulla 41.

Saamelaisten 
itsensä harjoittama 

saamentutkimus 
pääsi vauhtiin vasta 

1970-luvulla.

TäMä Ei olE Mikään Lonely Planet: teos kyllä 
esittelee meille Unkarin pääkaupunkia, mutta oh-
jaa katsomaan kaupunkitilaa pinnan alta. Budapest 
metro on tekijänsä Tamas Matekovitsin mukaan 
»todellisista tapahtumista, ihmisten kohtaamisis-
ta ja historiallisista kehityskuluista rakentuva fik-
tiivinen metromatka». 

Budapestin kartalta löytyvien paikkojen kaut-
ta Matekovits esittää dialogia menneisyyden ja ny-
kyisyyden välillä. Huvittelu- ja yöelämänkeskus on 
aikojen saatossa muuttunut holokaustin teloitus-
paikaksi ja myöhemmin jälleen juhlien areenaksi. 
Lukija jää miettimään: Mitä seuraavaksi? Toistaako 
todellisuus itseään?

Budapest metro kulkee punaisena, mustana ja 
ripauksen myös sinisenä. Värit ja kuvitus synnyttä-
vät kiivasta mutta elämänmakuista rytmiä teoksen 
paksujen tekstimuurien välille. Koko kirja on järjes-
tynyt saman metroverkkologiikan mukaisesti. Ko-
konaisuus on laitettu kuriin, mutta sen annetaan 
myös olla tottelematon, rikkoa rytmiä.  

Kirja ei tyydy vain kertomaan sirpaleita, vaan se 
pyrkii avaamaan kokonaisuutta. Merkitykset syn-
tyvät pitkälti myös muodosta. Esipuhe perustelee 
kirjan asun: »Yksittäisten vääryyksien esiinnosto 
fetisoi ne, ja saa ne tuntumaan asioilta joita voi ai-
noastaan moraalisesti tyrmistellä. Todellisuuden 
prosessiluonne katoaa. Tähän on vastalääke: muo-
don antaminen todellisuuden rakenteelle ja sen 
prosessiluonteelle.» Taustalla ovat muun muas-
sa Peter Szigetin, György Lukácsin ja Karl Marxin 
teoriat. 

METroMATkAllA lähdETään etsimään vasta-
uksia siihen, »miksi kaikki tuntuu menevän huo-
nompaan suuntaan ja mitä asialle voidaan tehdä». 
Vastauksia haetan tavallisten ihmisten arkitodel-
lisuudesta ja eri aikojen toisinajattelijoilta. Teok-
sessa esiintyvät muun muassa vallankumouksel-
linen Ilona duczynska, avantgardetaiteilija Lajos 
Kassák ja filosofi györgy Lukács. Muusikot, anarkis-
tit, elokuvaohjaajat, runoilijat, valokuvaajat, kansa-
laisjärjestöjen edustajat, opiskelijat, professorit ja 
rap-artistit ovat myös Budapest metron aktivisteja.

Metro on oivallinen turvasatama kysymysten 
esittämiseen. Sitä ei markkinatalous syö. Metro-
mies Tibor Pálffyn kertoo kirjassa ironisesti: »Met-
roa ei yksityistetä, sillä tuottolaskelmat ovat mel-
ko huonot. Itse asiassa tällä taitaa olla mahdotonta 
tehdä voittoa.» Metro jatkaa matkaa läpi pääoman 
vallan, markkinatalouden, marxismin, kommunis-
tisen liikkeen ja ihan tavallisten ihmisten elämän.

Teksti kuljettaa 1800-luvulta meidän päiviin 
– teolliseen vallankumoukseen, maailmansotiin, 
holokaustiin – ja välillä paljon kauemmas. Teos 
liikkuu edestakaisin menneisyyden ja nykyisyy-
den välillä, jättämättä tulevaisuutta. Se käsittelee 
monitasoisisa kysymyksiä: Millaisessa maailmassa 
opettajien ja lääkäreiden työtä ei arvosteta säädyl-
lisellä palkalla? Miten yritys voi tehdä voittoa kiin-
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PÄIVÄT

Teatteri Unda, Tampere
EDITH-YÖPERHONEN
 
Teatteri Nimettömät, Turku
NENÄLIINATEHDAS
 
Teatteri Kultsa, Helsinki
OPTIMISTI
 
Uudenkaupungin teatteri
NAINEN ISOLLA M:LLÄ
 
Mikkelin Tyttöteatteri
BANG BANG  YOU´RE DEAD

Tampereen Ylioppilasteatteri
SAMURAIN RAKKAUS
 
Jyväskylän Ylioppilasteatteri
HYVÄT HERRAT, JUOKAA ETIKKAA!

Kajaanin Harrastajateatteri
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Festivaalilla esiintymässä 

teistö- ja maakaupoilla ja nostaa samalla tavallis-
ten ihmisten kotien hinnat tavoittamattomiin tai 
jättää kodit ilman lämmitystä? Tai miksi arkkiteh-
tien upeat suunnitelmat kaatuvat markkinarealis-
miin? Miten jalkapallosta – tehdastyöläisten mie-
lenylentäjästä – on kehittynyt teollisuuden haara, 
jossa upporikkaat sijoittajat melskaavat mielensä 
mukaan rakentaen unelmatiimejään ja hyläten ne 
halutessaan. 

Lukijalle käy selväksi, että Budapestissa asuk-
kaat joutuvat kamppailemaan jopa elämän perus-
edellytyksistä. Yhden työn palkka ei elätä, joten 
moni joutuu tekemään kahta. Budapest on ollut ja 
on paikka, josta lähdetään – eri syistä: jotkut vää-
rien mielipiteiden vuoksi pakotettuna, toiset edes 
hieman helpomman elämän perässä. 

Esseet tutkivat ja alleviivaavat budapestilaisten 
todellisuutta, mutta samalla laajentavat sen mui-
denkin eurooppalaisten ja laajemmin maailman 
kansalaisten todellisuuteen. Lukijalle nousee teok-
sesta ajan ja paikan ylittävä kysymys: Mitä ihminen 
tarvitsee elääkseen täysivaltaisesti?

budAPEsT METro pursuaa ärsykkeitä. Se on täyn-
nä kuvia, tarinaa, runoja, arkkitehtuurisia muoto-

ja, laulunsanoja, historiaa, oivaltavaa pohdintaa, 
itseironiaa ja painavaa asiaa, mutta sen keskeisin 
anti on kutsu sukeltaa yhdessä pinnan alle. Teos 
laittaa lukijan miettimään: »Jos meillä on nälkä ja 
kylmä, niin miksemme tee työtä täyttääksemme 
juuri nämä tarpeemme?» Tekstit viitoittavat reit-
tiä unkarilaiseen taiteeseen ja kulttuuriin. Lukija 
voi huomata aivan kuin vahingossa etsivänsä You-
Tubesta musiikkivideoita Syrius-yhtyeeltä tai Ak-
kezdet Phiain räppäreiltä. Musiikin lisäksi myös un-
karilainen runous, kirjallisuus ja elokuva nostavat 
esirippuaan.

Tamas Matekovits on rakentanut vaikuttavan 
teoksen: tätä pakettia et nielaise yhdessä illas-
sa. Budapest metro läkähdyttää, mutta samalla 
houkuttelee penkomaan, oivaltamaan ja ymmär-
tämään. Varaa koko joululoma, tai maistele pala 
kerrallaan viikkojen ja kuukausien valuessa arjen 
helminauhassa. Teos on ladattu täyteen.

kiRsi vanhaMaa
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David Foster Wallace  
ja post-post-moderni

Markku Soikkeli on tamperelainen 
kriitikko ja kirjailija.

SOIKKELI

nyT kun David Foster Wallacelta on viimein-
kin saatu ensimmäinen suomennettu teos 
(2012, Siltala), sitä voi käyttää kuin palapelin 
ratkaisevaa palaa. Wallacen kirja on luokiteltu 
esseiksi, mutta se kelpaa myös yleistyksiin 
siitä, mitä on tekeillä siinä postmodernin jäl-
keisessä proosassa, joka tunnistaa paikkansa 
post-post-modernina.

Post-post-modernin keskeiseksi edustajak-
si Wallacen on nimennyt muun muassa Ste-
phen Burn vuonna 2008 ilmestyneessä tutki-
muksessaan. Samassa yhteydessä kirjallisen 
virtauksen edustajiksi Burn 
nimeää erityisesti Jonathan 
Franzenin ja Richard Power-
sin. Kaltaisuus on toki monien 
muidenkin toteama.

Franzenilta ja Powersilta 
on saatu aiemmin muutamia 
suomennoksia, mutta Wallace 
on ilmeisesti koettu vaikeam-
maksi ja vähemmän populaa-
riksi tapaukseksi. 

Kuitenkin ne esseet, joilla 
Wallace viimein valloittaa suomalaiset luku-
piirit, ovat paljon maanläheisempiä ja luetta-
vampia kuin mikään millä kotimaiset esseistit 
tapaavat päteä älykkökirjallisuuden kahvipöy-
tälajissa. 

Itse kutsuisin Wallacen harjoittamaa tyyliä 
reportaasiproosaksi. Etäisyys muuhun fakta-
fiktioon on ilmeinen. 

Wallace kommentoi aktiivisesti makset-
tua tehtäväänsä ja toimeksiantajaansa. Rapor-
toidessaan hummerifestivaaleilta Gourmet-leh-
delle Wallace on kiinnostuneempi moraalisen 
ristiriidan kanssa elämisestä kuin sen ratkaise-
misesta, millä julmuuden asteikolla pitäisi arvi-
oida hummerien keittäminen elävältä.

jo EssEEkokoElMAn niMi, Hauskaa mutta ei 
koskaan enää, kertoo olennaisen kirjoittajan 
asenteesta: postmodernin leikin ja shokeeraa-
misen aika on ohitse ja post-tunnelmista ker-
toillaan ihmettelevän aikalaiskokijan äänellä.

Kirjan nimiessee on yli sata sivua pitkä me-
riselitys Wallacen matkasta Karibian viihde-
risteilyllä. Mistään gonzoilusta ei ole kysymys, 
vaikka Wallace onkin samanlainen osallistuva 
tarkkailija kuin oli Hunter S. Thompson. Re-
portterina Wallace kuvailee paitsi viihtymis-
tään myös järkytystään siitä, miten helposti 
ihminen tottuu risteilyelämään. Turistille jär-

jestetään selitykset siitä, miten ja miksi hänellä 
täytyy olla poikkeuksellisen mukavaa.

Post-post-kirjoittajan eetos on kuin antro-
pologilla, joka maailmanlopun pyörteissä tark-
kailee sitä, mihin ihmiset näyttävät tarrautu-
van – ja nimeää sen todellisuudeksi. Kuolema 
ja orgiat eivät ole koskaan kaukana. Kun Walla-
ce käsittele tuoreeltaan 9/11-kriisiä, hän ei ana-
lysoi tapahtuman maailmanpoliittista kehystä. 
Pornoteollisuuden festivaaleista hän kirjoittaa 
puolestaan äärimmäisen perehtyneesti niin 
kuin orgastisen leikin myyminen olisi syvin 

totuus yhteiskunnasta.
Wallacen esseissä eniten 

pidän siitä, että akateeminen 
sivistys ei ole hänelle uhka 
esseistin omaäänisyydelle. 
Asiantuntijuuteen post-post-
kirjoittajat siis suhtautuvat 
pikemminkin uteliaan sovel-
tavasti.

Vastaava asenne havain-
nollistuu Richard Powersin 
romaanissa Suopeus (2009), 

jossa päähenkilö ”tuomitsee itsensä”, kun ei 
tyydykään täydelliseen romanssiin, vaan kään-
tyy asiantuntijan puoleen ymmärtääkseen ti-
lanteensa ja maailmansa. Näin parisuhteesta 
tulee, kaiken muun lisäksi, mielekäs älyllinen 
harjoite.

PosT-PosT-ModErnin tunnusmerkkejä on se, 
että kirjailijat arvioivat suhdettaan postmoder-
nismiin. Wallacen reportaasiproosassa tämä 
onkin yksi hämmentävimpiä piirteitä. Anihar-
voin näkee kenenkään puhuvan näkemästään 
tapahtumasta arkisesti postmodernina niin 
kuin kyse olisi vain spektrin värialueesta tai 
käyttävän loputtomia alaviiteketjuja keksin-
nöstään innostuneena.

Analyyttisen asenteen voisi määritellä tais-
televaksi optimismiksi, siitäkin huolimatta, 
että  Wallace oli erittäin ahdistunut ihminen 
ja päätti elämänsä, Thompsonin tavoin, itse-
murhaan. 

Wallacen esseissä paistaa kuitenkin asen-
ne, että hajonneeksi uskottu todellisuus syn-
tyy aina uudelleen risteilylaivojen ja pornofes-
tivaalien kaltaisissa keinotekoisissa tiloissa, 
joissa ihmiskunta on irrotettu kaikesta luon-
nolliseksi katsottavasta. Raskaan ironian alta 
paistaa usko ihmisten samankaltaisuuteen.

Wallace kuvailee paitsi 
viihtymistään Karibian 

viihderisteilyllä 
myös järkytystään 

siitä, miten helposti 
ihminen tottuu 
risteilyelämään.
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