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pääkirjoitus Elias Krohn
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K ansalli sfilosofim m e  J. V. Snellmanin 
ajattelua ja toimintaa on puitu hänen synty-
mänsä 200-vuotisjuhlinnan yhteydessä mones-
ta vinkkelistä. suhteellisen vähäiselle huomiolle 

on jäänyt snellmanin rooli kansalaisyhteiskunnan kehittä-
jänä. vaikka snellmania usein luonnehditaan valtiokeskei-
seksi ajattelijaksi, valtio ei ole hänen ajattelussaan mikään 
lopullinen, epähistoriallinen absoluutti, vaan se on kansa-
laisten rakentama ja palvelee heitä. snellmanilainen ihan-
nekansalainen ei ole kuuliainen alamainen, vaan yhteisöl-
lisessä toiminnassa omia ajatuksiaan eteenpäin vievä ja si-
ten omaa subjektiivista vapauttaan toteuttava yksilö.

aristotelis-hegeliläis-snellmanilainen ajattelu onkin 
jättänyt jälkensä suomalaiseen yhteiskuntaan. kansalais-
yhteiskunta ja valtio ovat suomessa olleet tiiviimmin si-
doksissa toisiinsa kuin niissä maissa, joissa anglosaksinen 
liberalismi ja individualismi ovat olleet vahvoilla.

viimeisten parinkymmenen vuoden aikana tämä sidos 
on kuitenkin höltynyt. vaikka esimerkiksi nykyiset halli-
tuspuolueet, sdP ja keskusta, ovat alkujaan olleet ruohon-
juuritason kansalaisliikkeitä konkreettisine vaatimuksineen 
ihmisten elinehtojen parantamisesta, nyt ne kannattavat ja 
toimeenpanevat markkinahenkistä politiikkaa, jonka lähtö-
kohdat tuntuvat olevan jossakin muualla kuin näiden puo-
lueiden peruskannattajien arvoissa ja tarpeissa. Poliittinen 
eliitti näyttää samaistuvan enemmän virkamiehiin, elinkei-
noelämään ja eurooppalaisiin kollegoihinsa kuin äänestä-
jiin, joille päätökset vain selitetään parhain päin.

mielipidemittaukset esimerkiksi kertovat, että ylivoi-
mainen enemmistö suomalaisista arvostaa hyviä julkisia 
palveluja ja sosiaaliturvaa enemmän kuin verojen alenta-
mista, mutta silti kaikkien puolueiden linjana niiden olles-
sa hallituksessa on viime aikoina ollut alentaa etenkin suu-
rituloisten verotusta ja vastaavasti leikata palveluja hoita-
vien kuntien rahoitusta.

Demokratia

kansalaismielipiteen vastaiset päätökset niin valtiolli-
sella kuin kunnallisellakin tasolla ovat lähes jokapäiväi-
siä: joukkoliikennettä supistetaan, suurten kaupunkien vä-
häisiä viheralueita ja vanhoja rakennuksia tuhotaan, na-
ton ovea pidetään auki… kunta- ja palvelurakenneuudis-
tuksessa ei kansalaisia ole juuri kuultu, ja euroopan unio-
nin perustuslaki aiotaan ratifioida ilman kansanäänestys-
tä, vaikka tällaista menettelyä vastustaa jopa 70 prosenttia 
suomalaisista.

mitä tehdä? Yhden kiinnostavan aloitteen esitti äsket-
täin filosofi ja kansalaisaktivisti Thomas Wallgren liitty-
essään sdP:n jäseneksi ja kehottaessaan muitakin nykyme-
noon kyllästyneitä kansalaisia liittymään puolueeseen – 
kutakin siihen, jonka itse katsoo joko parhaaksi tai vähiten 
huonoksi. Wallgrenin omaa puoluevalintaa on helppo kri-
tisoida, vastustaahan hän tunnetusti monia sdP:n ajamia 
asioita, kuten ydinvoimaa, talouskasvua ja eu:n liittoval-
tiokehitystä. tällainen kritiikki ei kuitenkaan tavoita Wall-
grenin aloitteen kunnianhimoista ydinajatusta: pyrkimys-
tä ottaa puolueet entistä laajempien kansalaispiirien hal-
tuun, kuroa umpeen kansalaisyhteiskunnan ja puoluepo-
litiikan välistä kuilua ja siten vähentää päätöksenteon de-
mokratiavajetta.

J. v. snellman näki hyvä elämän muodostuvan oikean-
laisesta vuorovaikutuksesta yksilön ja yhteisön välillä. Yksi-
löiden määrittäminen pelkästään yhteisön kautta merkit-
sisi totalitarismia. Yhtä lailla totalitarismin vaara voi vaa-
nia myös yltiöindividualismissa, kansalaisten passivoi-
tumisessa ja syrjäytymisessä yhteiskunnallisesta vallan-
käytöstä.

Demokratia vaatii toimiakseen aktiivisia kansalaisia, 
jotka tekevät muutakin kuin vain raahautuvat lakisääteisi-
nä päivinä vaaliuurnille. Älkäämme myöskään unohtako 
– tunnettua snellman-sitaattia hieman muunnellen – että 
kansalaisyhteiskunnan voima on sen sivistyksessä. 

vaatii aktiivisuutta
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200 sanaa

SuuRten 
vaStoInKäymISten 
baLettIjuhLat
Jatkuuko Savonlinnan balettijuhlien tuskien taival tänäkin vuonna?

Savonlinnan balettijuhlilla on tarkoitus esittää  
Unkarin Kansallisbaletin teos Kuinka äkäpussi kesytetään.
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Vuonna 2005  
Savonlinnan balettijuhlat jouduttiin 
perumaan, koska uhkana oli juhlien 
ajautuminen konkurssiin.

te k sti  Jarmo Rintala
kuvat  Unkarin Kansallisbaletti

S a v o n l i n n a n  k a u p u n k i  tun-
netaan erityisesti mammuttimaisista 
oopperajuhlistaan, mutta viime vuosi-
na kaupunki on saanut mainetta myös 

balettijuhlista, jotka järjestettiin ensi kerran 
vuoden 2002 touko-kesäkuun vaihteessa. idea 
lähti alkujaan liikkeelle vuonna 2000, jolloin 
olavinlinnassa vieraili Petroskoin baletti.

melko pian Petroskoin baletin vierailun jäl-
keen alettiin miettiä mahdollisuutta jatkaa ba-
letin avulla savonlinnan kulttuurikesää. aiem-
min kesän kulttuuritarjonta oli rakentunut lä-
hinnä oopperajuhlien varaan.

tiesivätkö balettijuhlien järjestäjät, mihin he 
lopulta olivat ryhtymässä? Jo alussa näytti sil-
tä, etteivät taloudelliset resurssit olleet suuris-
ta odotuksista huolimatta kunnossa. toisaalta 
juhlien intohimoisimmat vastustajat punoivat 
omia suunnitelmiaan. tästä alkoi balettijuhlien 
tuskien taival.

Rahaa säästämättä, laadusta tinkimättä
vaikka savonlinnan balettijuhlien järjestä-
jät näyttivät saavan taloudellisesti nenilleen jo 
juhlien alussa, he halusivat silti satsata laatuun. 
venäjän valtion akateemisen Bolshoi-teatterin 
kanssa syntyi sopimus, jonka oli määrä jatkua 
aina vuoteen 2007 asti. kunakin vierailuvuon-
na käytäisiin erikseen neuvotteluja ohjelmis-
tosta ja muusta asiaan liittyvästä.

Juhlat on pystytty toistaiseksi järjestämään 
vuodesta 2002 vuoteen 2004 asti. ohjelmis-
tossa ovat olleet tunnetuimmat klassisen bale-
tin teokset, kuten juhlien kestosuosikki jout-
senlampi, joka sai heti ensimmäisillä juhlilla 
ennakkoluulottoman innokkaan vastaanoton. 
Juhlilla on esitetty myös muun muassa Giselle 
ja Don Quijote (vuonna 2004).

kaikki edellä mainitut teokset olivat taiteelli-
sesti erittäin korkeatasoisia. vuonna 2003 juh-
lilla nähdyn neuvostoajan tunnetuimman bale-
tin Spartacuksen esitykset keräsivät lähes täy-
det katsomot, ja yleisö osoitti esitysten jälkeen 
suosiotaan seisten. toisena esityksenä tuona 
vuonna oli edellisen vuoden tapaan joutsen-
lampi.

Balettijuhlien järjestäjät tarjosivat erikseen 
konsertteja muun muassa kerimäen kirkossa, 
jossa esiintyi Bolshoi-teatterin orkesteri. eikä 

tässä vielä kaikki: balettijuhlien hengen mukai-
sesti haluttiin satsata myös koulutukseen. Juh-
lien yhteydessä järjestettiin balettikursseja.

Tummat pilvet juhlien yllä
toistaiseksi viimeiset juhlat pidettiin vuon-
na 2004. tilanne oli kuitenkin ajautunut talou-
dellisesti yhä ahtaammalle. Järjestäjät joutuivat 
turvautumaan tunnetun liikemiehen Kyösti 
Kakkosen antamaan taloudelliseen apuun, jo-
ka sillä kertaa pelasti nämä juhlat. muuten ne 
olisi jouduttu perumaan.

saman vuoden syksyllä eräs liikenainen vuo-
ti tiedon, että savonlinnan balettijuhlat olisivat 
velkaantuneet useiden satojen tuhansien euro-
jen edestä. myöhemmin tämä tieto osoittautui-
kin hyvin pitkälle oikeaksi.

vuonna 2005 savonlinnan balettijuhlat jou-
duttiin perumaan, koska uhkana oli juhlien 
ajautuminen konkurssiin. Jo aikaisempina vuo-
sina valtio ja sponsorit tuntuivat kampittavan 
järjestäjiä oikein olan takaa lupaamalla vain ni-
mellistä apua. valtion niukkaa apua voi ihme-
tellä sikäli, että juhlien suojelijana toimi tasa-
vallan presidentti Tarja Halonen. olisiko hä-
nellä ollut halutessaan ratkaisun avaimet kä-
sissään?

toisaalta voi kysyä, olivatko juhlien järjes-
täjät nuolaisseet ennen tipahtamista. ilmapii-
ri ei nimittäin ollut hankkeelle lainkaan myön-
teinen savonlinnan poliittista elämää hallin-
neiden keskustalaisten nokkamiesten parissa. 
erään tietovuodon mukaan innokkain juhlien 
vastustaja oli kaupunginhallituksen puheenjoh-
taja Heikki Pärnänen. ne tuli saada tuhotuksi 
hinnalla millä hyvänsä. Pontimena oli, että juh-
lat olivat vain »turhanpäiväistä sirkusta».

Se toimii sittenkin?
tällä hetkellä savonlinnan balettijuhlien tai-
teellisen johtajan virkaa hoitaa entinen tanssi-

ja, balettimestari Juhani Teräsvuori. markki-
noinnista vastaa hänen vaimonsa Irma Salo-
maa-Teräsvuori. edellä mainittu vuotaja ker-
too, että Juhani teräsvuori on saanut negatii-
vista mainetta muun muassa runsaasta alko-
holin käytöstään.

kaikesta huolimatta juhlat on tarkoitus jär-
jestää kesällä 2006. sopimus on tehty tällä ker-
taa unkarin kansallisbaletin kanssa. todellista 
tilannetta kuvaa se, että ohjelmistosta on jou-
duttu poistaman taloudellisiin seikkoihin vedo-
ten Romeo ja julia -baletin esitys. tilalle on so-
vittu gaalailta.

Juhlilla on tarkoitus esittää myös teos Kuin-
ka äkäpussi kesytetään. Hieman ironisesti voi-
si kysyä, onko ensimmäisten juhlien velkaan-
tuminen, juhlien vastustus tai molemmat teki-
jät yhdessä »kesyttäneet» nämä juhlat lopulli-
sesti?

savonlinnan matkailupalvelu vahvisti maa-
liskuussa, että juhlille on myyty vain 22 lippua 
ja varauksia on 126. toukokuun loppupuolella 
Irma Salomaa kertoi, että lipunmyynti olisi pi-
ristynyt selvästi ja juhlat pystyttäisiin järjestä-
mään, koska kiinnostus on alkanut pikkuhiljaa 
herätä. Hän toteaa edelleen, että kuluvan vuo-
den aikana on talouttakin pystytty huomatta-
vasti korjaamaan. Ja vaikka talous onkin tänä-
kin kesänä vedetty tiukoille, taiteellisesta laa-
dusta ei salomaan mukaan olla valmiita tinki-
mään.

Kulttuurivihkot sai tietoonsa, että ainakin 
yksi merkittävä henkilö toivoo juhlien onnis-
tuvan, koska hänellä itsellään on liossa kerto-
mansa mukaan suuret summat. Hän kuitenkin 
sanoo, että »katsotaan, miten käy, onhan mu-
kana rahapohatta kyösti kakkonen.»

summa summarum: kovin salamyhkäistä 
tuntuu toiminta olevan. moniin arkaluontoi-
siin kysymyksiin muun muassa myytyjen tai 
varattujen lippujen määrästä ei ole tullut vi-
rallista vahvistusta maaliskuun jälkeen. tätä 
kirjoitettaessa näyttää epäselvältä, miten koko 
hommassa tulee käymään. 

■ Savonlinnan balettijuhlat ovat – jos ovat – 2. – 5. 8. 
■ Balettijuhlien kotisivut:  
http://www.savonlinnaballet.net
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Lakkaavatko  
kivetkin soimasta  
kaustisella?

Kansantaiteenkeskuksen 
ulkotiloissa oleva Viulunsoittaja-
teos on kehnossa kunnossa  

– aivan kuten keskuksen talouskin.
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H e inäkuussa tule e  kuluneeksi 
yhdeksän vuotta keskipohjanmaa-
laisen kulttuuripyhätön, kaustisen 
kansantaiteenkeskuksen toimin-

nan käynnistämisestä. se perustettiin suurel-
la kohulla ja suurin odotuksin. uhottiin, että 
»kaustisella kivetkin soivat».

Parhaiten keskus on tullut tunnetuksi sen 
vuosittain järjestämästä festivaalista, jonka ni-
mi on nykyään kansainvälisesti kaustinen Folk 
music Festival. keskus on lisäksi kansanmu-
siikkialan koulutuksen ja tutkimuksen tyyssija, 
ja se myy myös muun muassa ohjelmapakette-
ja matkailijaryhmille.

toiminnallisesti menestyksekkäitä vuosia on 
sävyttänyt toimitusjohtaja Pekka Leinosen mu-
kaan jatkuva huoli kansantaiteenkeskuksen ta-
loudellisesta tilanteesta. »ongelmana on van-
hojen tappioiden aiheuttama kassa-alijäämä, 
joka vaivaa toimintaa varsinkin vuodenvaih-
teen molemmin puolin. kirjanpidollisesti ta-
lous on kuitenkin saatu kuta kuinkin tasapai-
noon.»

vuonna 2004 kansantaiteenkeskus teki eri-
tyisen hurjan tappion, joka oli Leinosen mu-
kaan noin 222 000 euroa. viime vuotta sävytti-
vätkin sitten uutiset henkilöstön lomautuksis-

Kaustisen Kansantaiteen
keskuksessa on vilkasta  
toimintaa, mutta taloudellisesti  
ei mene hyvin.

ta. Paheneva kassakriisi aiheutti koko vakinai-
sen henkilökunnan lomauttamisen kahteen ot-
teeseen, yhteensä kahdeksi kuukaudeksi.

suurin syy olivat aikaisempina vuosina ker-
tyneet tappiot. Lisäksi monien kehittämishank-
keiden viivästyneet hankeavustukset ovat rasit-
taneet Leinosen mukaan kassaa ennakoitua pa-
hemmin. Hän ei suostu tarkemmin kommen-
toimaan kysymystä, onko joku tai jotkut »säh-
länneet» oikein kunnolla.

kansantaiteenkeskuksen käyttöaste ja siellä 
järjestettävien tilaisuuksien määrä vaihtelevat 
suuresti. »oleellista muutosta ei vuosien ku-
luessa ole tapahtunut», toimitusjohtaja Leino-
nen toteaa.

»Konkurssi ei näköpiirissä»
eräiden nimettöminä pysyttelevien lähteiden 
mukaan kansantaiteenkeskuksella on vaarana 
ajautua jopa konkurssiin. Leinosen mukaan asi-
alla voidaan aina spekuloida.

»silloin kun kulttuurikeskuksen tulovirrasta 
yli 80 prosenttia koostuu keskuksen omaehtoi-
sesta tulonhankinnasta, voi kaikki olla mahdol-
lista. en kuitenkaan näe konkurssin mahdolli-
suutta näköpiirissä.»

erityisiä valmentajavaihdoksia koskevia tie-

dusteluja Leinonen ei suostu tarkemmin kom-
mentoimaan.

Huhtikuussa 2006 kansantaiteenkeskuksel-
la järjestetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin 
vuoden 2005 tilinpäätöksen olleen voitollinen 
44 000 euron verran. edellisen kerran toiminta 
tuotti voittoa vuonna 2002. viime vuoden voit-
to saavutettiin pääosin voimakkailla säästötoi-
menpiteillä sekä lievällä liikevaihdon kasvulla. 
erityisen myönteinen tieto on kokonaismyyn-
nin 12 prosentin kasvu.

kaustisen kansantaiteenkeskuksen tulos 
on paljolti riippuvainen kesäisin järjestettävis-
tä reilun viikon mittaisista kansanmusiikkijuh-
lista. niiden liikevaihto muodostaa yli 60 pro-
senttia koko konsernin liikevaihdosta.

syksyllä 2005 hyväksytty kansantaiteenkes-
kuksen strategia painottaa asiakkuudenhal-
linnan tärkeyttä sekä keskittämistä keskuk-
sen ydintoimintoihin, joista merkittävin lienee 
kaustinen Folk music Festival.

kivet eivät välttämättä lakkaa soimasta 
kaustisen kansantaiteenkeskuksessa, mutta 
paljon työtä toiminnan ja talouden kehittämi-
seksi on tehtävä, jotta talous saadaan pysymään 
viime vuoden tapaan voitollisena. 

Kansantaiteenkeskusta mainostetaan 
myös arkkitehtonisena nähtävyytenä.

Toimitusjohtaja Pekka Leinonen uskoo 
Kansantaiteenkeskuksen tulevaisuuteen 
vaikeuksista huolimatta.

te k sti  ja  kuvat  Jarmo Rintala
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F i sk ar sin 13 .  ke sä  tarjoaa kahdes-
sa näyttelyssään sekä abstraktioita että 
konkretiaa. näyttelyiden yhteispinta-
ala on 2 000 m² ja mukana on yli 70 tai-

teilijaa, käsityöläistä, muotoilijaa ja työryhmää. 
Remix – toisin ajateltua kerää kuparipajan ti-
loihin teoksia, joita yhdistää kierrätys. 12.5. jär-
jestetyssä tiedotustilaisuudessa näyttelytyöryh-
män puheenjohtaja Ron Nordström korosti, 
että kierrätyksen käsitettä on laajennettu esi-
neistä ja tuotteista myös ideoihin, ideologioi-
hin, käsitteisiin ja ilmiöihin. mukaan on otettu 
myös vaikeiksi koettuja taiteenlajeja, kuten vi-
deo- ja mediataidetta.

remix tasapainoileekin sekavan ja monipuo-
lisen rajamailla, kuvataiteesta käyttöesineisiin. 
sveitsiläinen Freitag lab. ag valmistaa teollisesti 
rekkojen suojapressuista, autojen turvavöistä ja 
polkupyörien sisäkumeista laukkuja, nyrkkeily-
säkkejä, jalkapalloja ja lompakoita. alkuperäi-
nen tuote näkyy ja tuoksuu: rosoiset ja tren-
dikkäät laukut hajahtavat pikantisti dieseliltä. 
Riikka Latva-Somppi kierrättää vastasyn-
tynyttä lasta kuvaavissa teoksissaan ikoneista 
lainattua kuvakieltä, Hanna Tynkkynen luo 
roskiin heitetyistä kahvikupeista ja kannuista 
kynttilänjalkoja, ja Aki Kotkas lamppuja kier-
rätysmateriaalista.

Perinteisempää kauneutta löytyy lasinpuhal-
taja Viola Karvisen suuresta ja värikkäästä la-

runo kukkii  
ja ajatus kiertää 
Fiskarsissa

te k sti  Jouni Avelin
kuvat  http://www.onoma.org

Fiskarsin ruukin tämän 
vuoden näyttelyissä 
sana kohtaa puutarhan 
ja kierrätys laajenee 
materiaalien tuolle puolen.

siryijystä, samoin Maarit Hirvosen laajasta Fi-
bonaccin spiraalista, joka uusiokäyttää hieno-
varaisesti irvien Leonardo Pisalaisen (1180–
1240) kehittämää kultaiseen leikkaukseen pe-
rustuvaa lukusarjaa. Luonnon suuri kirja, muun 
muassa kukan terälehdet, noudattavat tätä lu-
kusarjaa, jota sovelletaan myös osakekurssien 
ennustamisessa. Hirvosen spiraali koostuu hie-
man yli sadasta kardemummaputkesta, jotka 
on täytetty värikkäillä hiutaleilla.

tekstiilitaiteilija Erika Keltnerin adop-
tio pureutuu ajan henkeen ja kysyy narsismin 
ja altruismin suhteesta. teokseen on kerätty 
poisheitettyjä pehmoleluja. näyttelyvieras voi 
adoptoida lelun, mikäli sitoutuu lähettämään 
taiteilijalle valokuvan adoptoijasta ja lelusta uu-
dessa kodissaan. valokuvat lisätään teokseen. 
Yhteisöllisyyttä ilman yhteisöä?

Sanan ja puutarhan vaikea liitto
makasiinin kolmeen kerrokseen sijoitettu Sato 
– runoja ja puutarhoja on remixiä konkreet-
tisempi. »Puutarha kutsuu pohdiskeluun», to-
detaan näyttelyn nettiesittelyssä. nihil interit 
-runoyhdistys vastaa runo-osuudesta, ja muu-
tamien teosten oheen on liitetty muun muas-
sa Reetta Niemelän, Tommi Parkon, Heidi 
von Wrightin, Sanna Karlströmin, Katarii-
na Vuorisen, Anna Turusen ja Teemu Man-
nisen runoja. Sade Kahra on puolestaan käyt-

tänyt näitä runoilijoita valokuviensa malleina. 
ratkaisu on ongelmallinen, sillä kotimainen 
uusi runous sekä tapamme lukea sitä nojaavat 
edelleen vahvasti modernistiseen runoon, jos-
sa »kuva» on jo itsessään peruselementti. sanat 
syövät kuvan autonomiaa ja toisinpäin. Loppu-
tuloksena on kompromissi tai ristiriita. 

sadon vahvinta antia ovatkin käsityöläisten 
teokset: hopeaseppä Stig Nordmanin haus-
ka tuuliviiri, seppä Upi Anttilan takorautaiset 
puutarhatolpat, tekstiilitaiteilija-keraamikko 
Fujiwo Ishimoton keraamiset työt ja taiteilija 
Howard Smithin puutarhatyökaluista muoka-
tut rautapäät. Lino Garghentinon viileän rau-
hallinen ja konstailemattoman impressionisti-
nen akvarelli omenapuu kukkii avautuu kau-
niisti matkan päästä tarkasteltaessa. 

■ Remix – toisin ajateltua
Kuparipaja, Fiskars

■ Sato – runoja ja puutarhoja
Makasiini, Fiskars

■ Molemmat näyttelyt avoinna 14.5.–1.10.2006, 
ma–su klo 11–18. (23.6. klo 11–15)

■ http://www.onoma.org
■ http://www.fiskarsvillage.net

Stig Nordman

Howard Smith
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S u k u p u o l e t  t e at t e r i s s a 
oli toukokuussa Helsingissä jär-
jestetyn feministisen naisten kau-
punki -tapahtuman yhtenä tee-
mana. teatterikeskustelussa nou-
si esiin, että ruotsissa on kulttuu-
riministerin aloitteesta tehty esit-
tävien taiteiden tasa-arvosuunni-
telma, jollaisesta suomessa vasta 
uneksitaan. suunnitelma on suosi-
tus, jonka tarkoituksena on muun 
muassa lisätä naiskäsikirjoittajien 
tekstien esittämistä ja naisohjaa-
jien työllistymistä.

»enemmistö teattereissa esitet-
tävistä teksteistä on miesten kir-
joittamia ja miesten ohjaamia se-
kä suomessa että ruotsissa. teat-
teri voisi olla paljon kiinnostavam-
paa, jos naisten tarinoita esitettäi-

Tasa-arvoa teatteriin
siin enemmän. naisten olisi hel-
pompi työskennellä alalla, jos työ-
ehdot olisivat paremmat», kertoi 
dramaturgi Anna Simberg, joka 
toimii myös uutta ruotsinkielistä 
draamaa suomessa edistävän Lab-
bet ry:n toiminnanjohtajana.

vanhempien naisnäyttelijöiden 
on esimerkiksi vaikea löytää roo-
leja, nuoret taas kärsivät siitä, et-
tä työtä tehdään entistä enemmän 
freelancereina. naiskäsikirjoitta-
jien on myös vaikea saada tekste-
jään läpi. ruotsin tasa-arvosuo-
situksessa esitetään teattereille 
40/60-periaatetta, jossa toisen su-
kupuolen edustajia olisi vähintään 
40 % ohjaajista tietyn ajan sisällä. 
sama pätisi myös esitettäviin näy-
telmiin ja tanssiteoksiin. kolmen 

vuoden aikana 40 % teksteistä pi-
täisi olla naiskäsikirjoittajien ky-
nästä lähtöisin.

simberg on toteuttamassa sa-
mantyyppistä tasa-arvoselvitystä 
myös suomessa suomenruotsa-
laisen teatterin keskusliitolle Ce-
fistolle. »samanlainen selvitys tul-
laan todennäköisesti hyvin pian 
tekemään myös suomenkielisen 
teatterin piirissä.» suomalaisen 
teatterin tietoisuutta tasa-arvosta 
kuvaa se, että teatterin tiedotus-
keskus julkaisee vuonna 2007 teat-
teritilastot ensimmäisen kerran 
sukupuolittain jaoteltuina. tähän 
asti vain palkat on ilmoitettu su-
kupuolittain.

naisten kaupungissa nähtiin 
kohtauksia irti-ryhmän nainen 

palaa -menestysnäytelmästä, jo-
ka kertoo naisten uupumisesta 
naisen monien eri roolien ja pät-
kätöiden kurimuksessa. tapahtu-
massa oli myös naisten poliittis-
ta valtaa käsittelevä paneeli, jossa 
keskustelivat Eva Biaudet (rkp), 
Anni Sinnemäki (vihr), Susan-
na Rahkonen (sdp), Sole Molan-
der (kesk), Paula Risikko (kok) ja 
Katja Syvärinen (vas).

naisten kaupungin järjesti-
vät naisasialiitto unionin ryhmä 
Femmarit sekä Helsingin yliopis-
ton naistutkimuksen ainejärjestö 
Femmarit. tapahtuma järjestettiin 
Helsingin vanhalla ylioppilastalol-
la jo seitsemättä kertaa. 

Reeta Heino

■ Kulttuurivihkojen 
viime numerossa 
(2/2006) julkaistusta 
kirja-arviosta »Tuoreesti 
postmodernista» oli 
tipahtanut kirjoittajan 
nimi pois. Arvostelun 
oli kirjoittanut Tuomas 
Laine-Frigren.

Saman lehden 
Borbotemagus-yhtyettä 
käsittelevässä artikkelissa 
toisen kuvan kuvaajan 
nimi oli kirjoitettu väärin. 
Kuvaaja oli Mike Rizzi, 
ei Rizi.

Toimitus pahoittelee 
virheitä.

Oikaisuja
»Viime aikoina aktivismi 
on esitetty punavihreiden ’hyvis-
ten’ touhuna. Halusimme tuoda 
esiin, että on ollut paljon muuta-
kin aktivismia», toimittaja Mik-
ko Metsämäki kertoi hänen ja 
Petteri Nisulan aktivistit-kirjan 
tausta-ajatuksista työväenliikkeen 
kirjaston puhujaseurassa Helsin-
gissä 17.5.

aktivistit. Suomalaisten kansa-
laisliikkeiden tarina sukeltaa 16: n 
suomen historian eri vaiheissa vai-
kuttaneen kansalaisaktivistin elä-
mään ja toimintaan. samalla teki-
jät valottavat kunkin liikkeen taus-
toja ja eri aikakausien poliittista ti-
lannetta.

»Historiaa kirjoitetaan paljon 
rakenteiden kautta. me halusim-
me sen sijaan rakentaa toiminnan 
kautta tarinoita», eduskunta-avus-
tajana työskentelevä nisula sanoi.

mukana on niinkin erilaisia 
historian hahmoja kuin Miina 
Sillanpää, Elmo Kaila, Vihtori 
Kosola, Arndt Pekurinen, Ol-
li Tammilehto ja Jaana Airak-
sinen.

»Yhteistä kaikille on vahva us-

Aktivistille asia on tärkein
ko omaan asiaan ja tietty kiihkeys, 
vaikka ideologiat olisivatkin olleet 
vastakkaisia. ei ole lähdetty val-
tavirran mukana ajamaan omaa 
helppoa elämää, vaan asialle on 
uhrattu paljon, joskus jopa oma 
henki», metsämäki kuvaili.

teoksessa kaikkinainen aktivis-
mi näyttäytyy erottamattomana 
osana yhteiskunnallista kehitys-
tä. vaatimukset siitä, ettei ulko-
parlamentaarisen toiminnan sai-
si mitenkään antaa vaikuttaa po-
liittisiin päätöksiin, tuntuvat kir-
jan kertoman valossa elämälle vie-
railta. tällaista kantaahan edus-
ti esimerkiksi Helsingin Sanomat 
pääkirjoituksessaan, kun ranskas-
sa mielenilmaukset saivat sikäläi-
sen hallituksen vetämään takai-
sin lakiesityksensä nuorten työn-
tekijöiden irtisanomisten helpot-
tamisesta.

metsämäen ja nisulan mukaan 
aktivismilla on suomessa ollut 
merkittävin vaikutus kansakun-
nan syntyvaiheessa. Fennomaa-
ninen liikehdintä johti välillisesti 
yhteiskunnallisten valtasuhteiden 
laajempaankin horjumiseen: kun 

keisarin valta oli kyseenalaistettu, 
työväestönkin oli helpompi lähteä 
ajamaan oikeuksiaan.

Ympäristöliikkeellä taas on ol-
lut suuri rooli ympäristöongel-
mien nostamisessa tietoisuuteen 
ja hallinnonkin huolenaiheeksi, 
mutta suomalaisen elämäntavan 
kuormittavuus on silti vain lisään-
tynyt. 

Elias Krohn

■ Aktivistit. Suomalaisten 
kansalaisliikkeiden tarina.  
Mikko Metsämäki ja Petteri Nisula, 
363 sivua, Edita 2006.
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Kulttuurivihkot
Domirola oy
vastauslähetys
tunnus 5011437
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Kulttuurivihkot
maksaa  

postimaksun

S avannilla on riittänyt 
vilskettä, jota olen seurannut 
silmäluomieni lomasta päätäni 

juuri kääntämättä.
meillä on pieni savanni ja vielä pie-

nempi viidakko, mutta silti meillä on 
Baobab-puolue ja viidakon uusi val-
lankumouspuolue ja vielä vaikka mi-
tä. ihan kuin ei johtajanpaikkoja riit-
täisi kaikille tarpeeksi.

olen alkanut saada tarpeekseni 
kaikkien näiden houkutuksista, risti-
riidoista ja haukkumisista.

»Hätäteurastakaa se perkele», mi-
nustakin on huudettu, ja »Lahdatkaa 
se pilkukas», on kivahdettu.

en ole vähästä säikkynyt.

Vihd oin alkaa olla mahdollista, 
että joku näkisi, että minä olin oi-
keassa. se punakyntinen Vaalea 
Siili, joka käväisi viidakon vallan-
kumouspuolueen johdossa, on ol-
lut piikeistään sekaisin jo niin kauan 
kuin minä muistan.

miten sitä ei kukaan muka näh-
nyt?

vielä kaiken heitettyään vaalea 

siili jatkaa tuulimyllyjä päin. viimek-
si se huusi, että minä muka vaaran-
taisin viidakon turvallisuuden. mi-
ten minä, savannin eläin, voisin vaa-
rantaa viidakon?

Luom ie ni  l äpi  en pysty välttä-
mään tietoa, että viidakkorumpu ju-
listaa saaneensa viidakon vallanku-
mouksen uudelta johtajalta onnel-
liselta ravulta haastattelun, jossa se 
kertoo kuuluneensa aiempaan tuli-
paloa edeltäneeseen viidakon val-
lankumouspuolueeseen vain ollak-
seen mukana lakkauttamassa sitä.

kaikille on paikkansa ja hintansa.

Kun Baobab puhalsi sikaristaan 
lempeää sauhua ja nimitti minua sa-
vannin apulaisministeriksi, olin on-
nellinen. tällä virkasavannillani tur-
vaudun pahoinvoivana apinoiden ja-
kamaan huumeeseen ja annan päi-
vien kulua.

olisin voinut viettää aikani laula-
en ja tanssien iloisen Virtahevon ja 
vilkkuvahäntäisen Muumin kanssa. 
miksi minä olen täällä nyt? 

Kirahvi tulee vanhaksi

Tilaan Kulttuurivihkojen kolme seuraavaa numeroa  
(puolen vuoden lehdet) vain 17 eurolla.

Aloitan edullisen kestotilauksen, ja saan seuraavat kuusi numeroa 
yhteensä 34 eurolla. Kestotilaus jatkuu kunnes irtisanon sen.

Tilauskuponki

Nimi

Osoite

Postinumero ja toimipaikka

Puhelin tai sähköposti

Allekirjoitus
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elokuvanurkka

J o s  tä l l ä  s a m a i s e l l a  palstalla heh-
kutettiin lehden viime numerossa uutta yh-
teiskunnallisesti ja poliittisesti kiinnostavaa 

yhdysvaltalaista tuotantoa, on tuosta suunnasta 
tuotu suomalaiseen levitykseen nyt kesää koh-
den vain toinen toistaan yhdentekevämpiä tu-
sinatekeleitä: jatko-osia, uudelleenfilmatisoin-
teja ja suuren budjetin floppeja. tällä kertaa 
voidaankin hyvällä syyllä keskittyä muun maa-
ilman elokuviin, jotka muutenkin saavat osak-
seen vähemmän mediahuomiota. 

aluksi alamaailman ja rikosten pyörteisiin 
ranskanmaalle, missä sikäläinen rikoseloku-
va on tarjonnut vain harvoin erityisen sykäh-
dyttäviä elämyksiä sitten Jean-Pierre Melvil-
len päivien. suuren maailman tyyliin tehdys-
sä poliisijännärissä Vallan piiri on mahdutettu 
samaan elokuvaan maan suurimmat miestäh-
det Gérard Depardieu ja Daniel Auteuil. De-
pardieu on mitään keinoja kaihtamaton paha 
kyttä, ja auteuil tämän vehkeilyn seurauksena 
ongelmiin joutuva rehdimpi kollega elokuvas-
sa, jossa käsitellään keskinäisen solidaarisuu-
den teemoja hieman köyhän miehen melvillen 
tavoin. toimintakohtaukset ovat suoraviivai-
suudessaan silkkaa Hollywoodia.

atlantin tuolta puolen on saanut vaikutteita 
myös Jacques Audiard, jonka ohjaama Kun sy-
dän lakkaa lyömästä on uudelleenversio ikui-
sen lupauksen James Tobackin esikoisohjauk-
sesta murhan sävel (1978). tarinassa laitonta 

kiinteistökauppaa harjoittava nuorimies pyrkii 
irti isänsä vaikutuspiiristä aloittamalla pianon-
soiton uudelleen vuosien jälkeen. elokuvassa 
on samoja ongelma kuin audiardin edellisessä 
työssä Lue huuliltani (2001): kiinnostava aihe, 
mutta mukana on myös kokonaisuuden kan-
nalta turhia sivujuonia. Psykologisen jännitteen 
kannalta keskeisen isä-poika-suhteen käsittely-
kin jää puolitiehen.

Emmanuel Carrèren oman romaaninsa 
pohjalta ohjaama Viikset onkin sitten vähem-
män perinteinen rikoselokuva. keski-ikäinen 
mies ajaa pois tuuheat viiksensä, mutta kukaan 
ei tunnu huomaavan asiaa. onko kyseessä sala-
liitto vai onko miehen oma mielenterveys hor-
jumassa? tarinan salamyhkäisyys säilyy lop-
puun asti, eikä juonikaan ole yksi yhteen ro-
maanin kanssa. Pelkkä kirjan kuvitus elokuvan 
muotoon olisikin ollut tarpeetonta.

Sivistyksen takapihoilla
Lauluntekijä Nick Cave ja ohjaaja John Hill-
coat ovat yhdistäneet voimansa toistamiseen 
sitten vuoden 1988 kulttielokuvan Ghost…of 
the Civil Dead. tuloksena on Caven käsikir-
joittama, 1800-luvulle ja australian takamail-
le sijoittuva The Proposition, jossa lainvarti-
ja jahtaa etsintäkuulutetun veljessarjan raaka-
laismaista vanhinta vesaa. elokuva tarjoaa se-
kä runollisia kuvia että raakaa väkivaltaa, niin 
kuin vain hienon murder Ballads -levyn (1996) 

tekijältä voi odottaa.
saksalaiselokuvassa Valkoinen masai poika-

ystävänsä kera keniassa lomamatkalla oleva 
vaalea sveitsiläisnainen ihastuu päätä pahkaa 
paikalliseen masaisoturiin. nainen laittaa ko-
ko elämänsä uusiksi, ja muuttaa asumaan ka-
ruihin oloihin heimoyhteisön luo. mutta on-
ko eurooppalaistyttö uuden elämänvalinnan 
tehdessään kuunnellut enemmän sydäntään 
vai alapäätään? tositapahtumiin perustuva ro-
manttinen draama tarjoaa katsojille postikort-
timaisemia sekä stereotypioita afrikkalaisväes-
töstä. 

Hieman vanhemmasta ohjelmistosta mai-
nittakoon vielä eteläafrikkalainen tsotsi, jossa 
piittaamaton nuorisorikollinen kasvaa vastuu-
seen saadessaan hoidattavakseen varastaman-
sa auton mukana vahingossa kidnappaaman-
sa tyttövauvan. ehkä juuri tämä amerikkalais-
tyylinen kasvutarina oli se, joka erityisesti ve-
tosi oscar-akatemian jäseniin, kun nämä ke-
väällä äänestivät elokuvan viime vuoden par-
haaksi vieraskieliseksi tuotannoksi. tarinan yh-
teiskunnallisena taustana näyttäytyvät kaupun-
kislummien lohduttomat olot verrattuna uus-
rikkaan yläluokan luksuskoteihin. sinällään on 
toki mielenkiintoista nähdä vaihteeksi afrikka-
lainen elokuva, joka ei sijoitu maaseudulle. 

■ Lisää elokuva-arvosteluita luettavissa osoitteessa 
http://www.kulttuurivihkot.fi

Rikoksia, 
syytöksiä ja 
rangaistuksia
Uutuuselokuvista esittelyssä 
ranskalaista rikosdraamaa sekä 
entisten siirtomaiden oloja eilen 
ja tänään. Pääosin kuljetaan lain 
väärällä puolen.

te k sti  Eero Hirvenoja

Jacques Audiard – Kun sydän lakkaa lyömästä

Gavin Hood – Tsotsi
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ota  
meidät  
kyytiin

te k sti  Heidi Laine
kuva Helinä Kuusela

Kulttuurivihkot  
lähti kevätlauantaina 
verryttelemään 
peukkujaan tienreunaan.  
Liftaukseen liittyvät 
asenteet kertovat 
yhteiskunnan tilasta. 

P e u k ku k y y t i l ä i s e t  ovat kadon-
neet miltei kokonaan teidenvarsilta. 
kesän festivaalikaupunkien nurkilla 
näkee nykyään eniten kyytiä kaipaa-

via, mutta arkisissa miljöissä näky on harvinai-
nen. ohi ajavien ilmeet kertovat paljon: auto-
jen ikkunoista pilkistää yllättyneitä, nauravai-
sia katseita. niiden perusteella voisi luulla, et-
tä tienposkessa seisookin jongleeraava hirvi 
tavallisen suomalaisnuoren sijaan. toiset kus-
keista säikähtävät näkyä niin paljon, että kään-
tävät katseen toisaalle ja vaihtavat kaistaa aivan 
kuin liftari saattaisi pyrkiä vauhdissa kyytiin.

Liftareiden intoa seistä tien varrella on 
ihmetelty lähivuosina julkisuudessa asti. Pieni-
muotoisesta mutta äkillisestä mediajulki-
suudesta voi syyttää vuonna 2003 perustet-
tua liftarikerhoa, joka sai kerhotilakseen pian 
perustamisen jälkeen liftari.org-nimisen netti-
sivuston. aktiivisimmat liftarit kävivät lehdissä, 
radiossa ja televisiossa jakamassa liftauksen ilo-
sanomaa. He kertoivat, että liftarit ovat aivan 
tavallisia ihmisiä, joista saattaa saada mukavaa 
matkaseuraa. Lisäksi he kannustivat muitakin 
kokeilemaan onneaan teiden varsiin. Liftauk-
sen puolestapuhujat eivät usko yhteiskuntaan, 
jossa kaikkia kannattaa pelätä kaikkialla. Luot-
tamus lisääntyy muiden kanssa eläen, ei muita 
ihmisiä karttaen.

Liftarit ovat yleensä 18–30-vuotiaita nuoria, 
jotka valitsevat matkustustavan rahanpuut-
teessa, ekologisista syistä tai seikkailunhalus-
ta. Liftaaminen on esimerkiksi vähävaraiselle 
opiskelijalle hyvä tapa säästää suhteellisen kal-

Henri tankkaa 
lapsuuden 
kotikulmillaan 
Martinlaaksossa.
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liin junalipun hinta. Yhä useammin on kuiten-
kin kyse toisenlaisesta valinnasta: miltei tyhji-
nä kaupunkien väliä seilaaviin henkilöautoihin 
mahtuisi nykyistä liftarikantaa suurempi mää-
rä matkustajia. matkaa taittaessa tapaa ihmi-
siä, joiden kanssa ei olisi muuten koskaan tul-
lut vaihtaneeksi ajatuksia.

Kuka ottaa kyytiin?
tienreunalla ei tarvitse seistä kauaakaan tode-
takseen, että suurimmalle osalle yksityisautoi-
lijoista ei tule mieleenkään ottaa ventovieraita 
kyytiin. ohitushetkellä valloilla olevista asen-
teista saisi takuulla tutkittavaa vaikkapa väitös-
kirjaan. ohittajien joukkoon mahtuu kuitenkin 
myös muita kuin »mun oma auto» -henkisiä 
kuskeja. toisten autot ovat niin täynnä, että pa-
hoitteleva olankohautus kertoo kaiken. Jotkut 
näyttävät eleillään olevansa kääntymässä juuri 
päätieltä pois. Joillekin tilanne tulee niin äkkiä, 
että he eivät kykene tekemään päätöstä. 

useimmiten joku kuitenkin pysähtyy. olem-
me liftarien kesken jakaneet kyytiinottajat 
leikkimielisesti neljään kategoriaan. ensim-
mäiseen ryhmään kuuluvat entiset liftarit, jot-
ka kokevat sympatiaa liftareita kohtaan ja ot-
tavat heidät aina kyytiin. toinen tuiki tyypil-
linen ryhmä ovat työmatkailijat, jotka sahaa-
vat samaa väliä kyllästymiseen asti ja kaipaavat 
matkoilleen vaihtelua. kolmas ryhmä ovat pe-
lastajat, jotka poimivat liftarin pois »ikävästä 
tilanteesta». Pelastajien huipentuma on keski-
ikäinen nainen, joka vaatii saada viedä liftarin 
kotiovelleen saakka ja saa liftarin vannomaan, 
ettei tämä enää ikinä liftaa, koska se on ääret-
tömän vaarallista puuhaa. neljänteen eli jämä-
ryhmään mahtuvat kaikenlaiset rentoilijat, jot-
ka ottavat tienvarren väripilkkuja kyytiin hu-
vin vuoksi. nuoret mieskuskit saattavat ottaa 
nimenomaan tyttöjä kyydittäviksi. Joku toinen 
haluaa vain esitellä uutta autoaan: mikäpä on 
kyytiläisen dvd-elokuvaa katsellessa.

Päätimme lähteä toukokuun lämpimänä lau-
antaina kyselemään kuskeilta, miksi he ottavat 
ventovieraita kyytiin. ajatuksena oli liftata Hel-
singistä tampereelle syömään ja palata samoin 
keinoin takaisin pääkaupunkiin. Liikkeellä oli 
siis kaksi suhteellisen siististi pukeutunutta 
nuorta naista. kyydit tulivat nopeasti. emme 
ehtineet odottaa Helsingin »vaarallisessa ris-
teyksessä» kymmentäkään minuuttia.

Nuorten miesten matkassa
Henri pysäytti toyotansa empimättä eteemme. 
mies oli matkalla tampereelle tyttöystävänsä 
luokse. samainen itse liftaava tyttöystävä on 
opettanut Henrille, että liftarit on otettava 
kyytiin. mies ei muista itse juurikaan liftan-
neensa.

Pysähdyimme Henrin kotikonnuilla mar-
tinlaaksossa tankkaamassa. Henri on varttu-
nut kahtaalla: hän on asunut martinlaaksossa, 

mutta käynyt koulunsa Helsingissä. nyt kallio-
lainen Henri käyttää autoa niin satunnaisesti, 
että alla jurnuttivat vielä talvirenkaat. Lähti-
essään huoltoasemalta Henri kurvasi vanhas-
ta tottumuksesta Helsinkiin palaavaa liittymää 
alas. Jouduimme tekemään pienen lenkin, jotta 
pääsimme suuntaamaan pohjoiseen.

mukava kyyti olisi vienyt meidät tampe-
reelle saakka, mutta koska reissumme tarkoi-
tus ei tällä kertaa ollut joutuisa eteneminen, 
pyysimme päästä Hämeenlinnassa pois kyy-
distä. vahvistauduimme automarketin jääte-
löillä ja palasimme epätoivoiselta vaikuttavaan 
risteykseen. Liftauspaikoissa on eroja, ja koke-
nut liftari valitsee peukutuspysäkkinsä huolel-
la. esimerkiksi Hollannissa parhaat paikat on 
merkitty virallisilla liftauskylteillä.

Pälkäneelle ajava rouva pysähtyi pian ky-
symään määränpäätämme, mutta koska hän 
oli jatkamassa suoraan ja me halusimme alas 
rampille ja tampereelle, kiitimme kauniisti ja 
jäimme paikoillemme. Liian kauan ei tarvinnut 
odottaa, kun kaksi vaasalaispoikaa volvoineen 
jo noukki meidät mukaan. 

»aina otan tytöt kyytiin», kuski hymyili. sa-
ma syy kelpasi paluumatkallamme klaukkalas-
ta vantaalle ajaville kyyditsijöille, joiden kars-
kia huulenheittoa lupasin siteerata artikkelissa. 
en tule pitämään lupaustani, mutta kiitos myös 
Juhalle ja Jukille kyydistä.

vaasalaispoikien kyydissä matka taittui tek-
noa kuunnellen ja sinne tänne autoon ripustel-
tuja pehmoeläimiä ihaillen. erityisesti ruotsa-
laiseen nuttuun puettu Wunderbaum-hirvi sai 
huomiomme. Pojat olivat olleet Hämeenlin-
nassa ahveniston moottoriradalla seuraamas-
sa X-treme-tapahtumaa. sekä meno- että pa-
luumatka tehtiin samana päivänä, eli yhteen-
sä pojat saivat istua autossa seitsemisen tun-
tia. samanlainen reissu oli suunnitteilla myös 
alastaroon.

»Eikö se ole vaarallista?»
tampereelta lähtiessä kävi säkä. saimme kyy-
ditsijäksi edellisen sukupolven ex-liftarin Jar-
kon. nykyään ammatikseen valokuvaava mies 
liikkuu autolla paljon ja ottaa liftareita kyytiin 
aina kun mahdollista. Hänen mielestään liftarit 
ovat vähentyneet vuosien saatossa. Liftaami-
sesta tuli Jarkolle tapa nuorena maalla, kun lin-
ja-auto jätti silloin tällöin myöhästelijän. »mi-
nusta se on hauska tapa liikkua», Jarkko sum-
maa.

Jarkko kertoi tapaamistaan liftareista. Joskus 
pääsiäislomalla hän otti kyytiinsä pari ranska-
laistyttöä, jotka vastavuoroisesti majoittivat hä-
nen perheensä Pariisiissa, kun nämä olivat siel-
lä käymässä. Juttu keskeytyi kuitenkin ennen 
aikojaan, koska Lempäälän risteys tuli eteen. 
Hyppäsimme ulos ja toivotimme hyvät jatkot.

tarkkailtuamme hetken olematonta liiken-
nettä totesimme, että kukaan ei käänny Helsin-

kiin päin. Päätimme palata tampereelle parem-
mille liftausapajille ja saimme heti kyydin. ma-
rianne on ikäisemme nuori nainen, ja hänen 
autossaan haisi koira. syypää hajuun oli taka-
penkin läähättävä uimaretkeläinen Zen. 

marianne otti meidät kyytiin, koska häntä 
kiehtoo ajatus liftaamisesta. Hän ei ole juuri-
kaan liftannut, mutta haluaisi lähteä reissuun 
peukkuperiaatteella. »mutta haluaisin lähteä 
koiran kanssa, enkä tiedä onnistuuko se. ot-
tavatko ihmiset koiria kyytiin?» vakuutin, et-
tä ottavat. olen kuullut lukuisia menestysta-
rinoita eläinten kanssa liftaavilta. Jopa kuskit 
ovat silloin tällöin myöntäneet, että koira saat-
taa olla jopa plussaa. seikkaa ei ole vaikea ym-
märtää. sekä kyytiin ottavat että eläinrakkaat 
ovat usein avarakatseista porukkaa.

marianne halusi tietää kaikenlaista liftauk-
sesta. Hän esitti tutun kysymyksen: »onko lif-
taaminen vaarallista?» Heti seuraavassa lukio-
laisikäisten autossa meiltä kysyttiin sama, var-
sin yleinen kysymys. kysyjät tarkoittavat har-
voin liikennevaaroja. Heille ventovieraan koh-
taaminen on kynnyskysymys. onkin nurinku-
rista, että kysyjä on usein juuri liftarin kyytiin-
sä poiminut henkilö. kysymykseen on siis help-
po vastata vastakysymyksellä: »miltä näyttää?» 
nytkin saatoimme hyvällä omallatunnolla va-
kuuttaa, että kaikista läähättäjistä Zen-koira oli 
reissun pahin. omalla kohdalla pahimmat pe-
lot ovat heränneet keski- ja itä-euroopassa yli-
nopeutta kaahaavien vauhdikkaassa kyydissä.

Liftari.orgissa käydään silti keskustelua tur-
vallisesta liftaamisesta. varkauksilta välttyy, jos 
kaikkia tavaroitaan ei sullo auton takakonttiin. 
Humalassa ei kannata lähteä peukkuaan esit-
telemään. Pimeässä on paras pukeutua heijas-
timiin ja tumman asun sijasta vaaleaan. Jot-
kut matkaajat poimivat emmityttävistä autois-
ta ennen kyytiin nousemistaan rekisterinume-
rot tekstiviestiin, joka lähtee kaverille. toden-
näköisimmin hankalista paikoista kuitenkin 
pääsee ilmaisemalla itseään selkeästi. toden-
näköisintä kuitenkin on, että liftarin matka su-
juu jouhevasti ja murheitta. toisinaan odotta-
van aika on pitkä, mutta tampereen ekskur-
siomme ei ainakaan tällä kertaa tukenut tätä-
kään väitettä. kuuban kyytiinottotiheyksissä ei 
sentään olla – saarella on laitonta ohittaa liftari, 
mikäli autossa on tilaa.

nopean reissumme perusteella on mahdo-
tonta sanoa, kuka suomessa ottaa peukkukyy-
tiläisen kyytiin. kokemus kuitenkin kertoo, et-
tä kyseessä on joukko hyvin erilaisia, eri elä-
mäntilanteissa olevia ihmisiä, joita yhdistää 
jonkinasteinen avoimuus tai solidaarisuus. ta-
pasimme muutaman tunnin aikana kymmenen 
ihmistä ja saimme tietää heidän kaikkien elä-
mästään jotakin. muutama tunti baarissa tai ju-
nassa olisi tuskin tuottanut samaa tulosta. 

■ Lisätietoja: http://liftari.org

Suurimmalle osalle yksityisautoilijoista  
ei tule mieleenkään ottaa ventovieraita kyytiin.
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Täällä Pohjantähden alla.  
Räätäli Halme ja pentinkulmalaisia

Kuva: Riikka Palonen.

teatteria 

te k sti  Saara Oranen 
kuvat Riikka Palonen & Essi Hurme

Kesäteatterille 
kuuluu hyvää. 
Korkeatasoisuus on 
nyt päivän sana.

A idon ke säte at terin  voi kokea 
ainoastaan suomen suvessa. 

»ruotsalaiset ovat viime vuosina 
ottaneet meistä mallia, siellä on nyt 

nousussa vankka kesäteatteri-trendi. mutta ei 
tällaista perinnettä muualla ole samanlaisessa 
järisyttävässä mittakaavassa», suomen Har-
rastajateatteriliiton toiminnanjohtaja Merja 
Laaksovirta sanoo.

ensimmäisiä kesäteatterinäytöksiä alettiin 
tiettävästi järjestää 1950-luvulla. siitä asti toi-
minta kentällä on ollut aktiivista, ja tänäkin 
vuonna maastamme löytyy runsaasti yli sata 
estradia, joilla innokkaat teatterintekijät esittä-
vät kaikkea Aleksis Kivestä Shakespeareen.

Kaiken takana on tiimityö
suurin osa kesäteatteria tekevistä ryhmistä toi-
mii harrastelijapohjalta. talkoovoimin syntyvä 
esitys kokoaa teatterista kiinnostuneet paikka-
kuntalaiset yhteen, ja mukana voi olla kaiken-
ikäisiä tekijöitä vauvasta vaariin.

»ehkä nykyään on enemmän eriytyneitä ryh-
miä, esimerkiksi nuorilla ja lapsilla on omia esi-
tyksiä. mutta kyllä kirkas enemmistö on edel-
leen tällaisia sekaporukoita.»

Laaksovirran mukaan suomessa tuetaan ai-

nutlaatuisella tavalla kansalaisten mahdolli-
suutta tehdä teatteria. ammattiteattereiden li-
säksi huomioidaan myös vapaat ryhmät ja har-
rastajat, mikä mahdollistaa harvinaisen moni-
puolisen teatterikentän.

alalle mahtuvat monentasoiset tekijät ilman 
sen kummempia ristiriitoja. 

»suomessa on hienossa tasapainossa ja kunni-
oittavassa suhteessa yhteistyö ammattilaisten ja 
harrastajien välillä», Laaksovirta huomauttaa.

valtaosa kesällä nähtävistä esityksistä onkin 
tiimityön tulosta: useimmiten lavalla esiinty-
vät näyttelijät ovat harrastajia, mutta ammat-
tilaisilta haetaan vetoapua esimerkiksi puvus-
tukseen ja lavastukseen tai palkkaamalla am-
mattiohjaaja.

Harrastajaryhmät myös hankkivat yhä use-
ammin itse koulutusta muun muassa näyttele-
miseen, valaistukseen ja musiikkiin. osaami-
sen taso on vahvassa nousussa, ja parhaimmas-
sa tapauksessa harrastajateatteri toimii paikka-
kuntansa tärkeänä kulttuurintuottajana ja työl-
listäjänä. kunnianhimo välittyy myös esityksiin. 
»enää ei kesäteatteria voi esittää kovin heppoi-
sin keinoin. Puolivillaisesti tehty ei kelpaa, ylei-
sökin on koulutettu vaativaksi.» 

kansan  
syvistä 
riveistä
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Pipsa Lonka — Aava.

Kuva: Essi Hurme.

■ Ylioppilasteatterin tämän kesän 
produktio tarttuu rohkeasti ajankoh-
taiseen aiheeseen: Pipsa Longan kir-
joittama Aava on luonnonsuojelunäy-
telmä, jossa on vahva ekologinen ee-
tos. »Ei se komedia suoranaisesti ole», 
näytelmän ohjaaja ja teatterin taiteel-
linen vastaava Salla Taskinen myön-
tää. »Mutta kyllä siinä on huumoria, 
koska ilman huumoria ei ole olemas-
sa hyvää tragediaa. Ne eivät voi sulkea 
toisiaan pois. 

»Mustikkamaan lavalla tullaan nä-
kemään muun muassa kuolleita me-
renneitoja, paatoksellisia murrosikäisiä 
ja idealistisia insinöörejä. Taskisen mu-
kaan näytelmässä on kyse tosiasioiden 
väistämisestä ja kohtaamisesta, ihmi-
sen voimattomuudesta ja toisaalta 
kaikkialla läsnä olevasta toivosta. Tär-
keässä osassa on Anna E. Karvosen 
säveltämä ja harjoituttama musiikki. 
»Esitys ottaa kantaa ilman että syyl-
listää. En usko, että siitä seuraa hyvää, 
jos osoittelee ihmisille totuuksia. Asi-
oiden äärelle voi kuitenkin hiljentyä, 
niitä voi miettiä ja muistella.» 

Aava on Ylioppilasteatterin 80-
vuotisjuhlanäytelmä ja toimii Teatteri-
korkeakoulussa dramaturgiaa opiske-
levan Longan lopputyönä. Produktio 
on kirjoitettu nimenomaan Ylioppilas-

teatteria ja esittämispaikkaansa var-
ten. Katsojia ympäröivä luonto ja ke-
säinen ajankohta on otettu huomioon 
meren rannalle sijoittuvassa näytel-
mässä: »Esitys elää ja hengittää luon-
non kanssa. Kesään kuuluu merenran-
nalla horisonttiin katsominen ja rau-
hoittuminen.» 

Ylioppilasteatterin tavoitteena on 
luoda taiteellisesti kunnianhimoinen 
vaihtoehto perinteiselle kesäteatte-
rille. Taskisen mielestä teatterissa on 
tärkeää tutkia uusia ilmaisumuotoja, 
hakea uutta esityskieltä ja totutusta 
poikkeavaa näkökulmaa. Aava on osa 
Ylioppilasteatterin juhlavuoden nuor-
ten kirjailijoiden kantaesitysten sarjaa.

»Ei mulla ole mitään klassikoita 
vastaan. Jotenkin on vaan hyvin vah-
vasti sellainen olo, että meidän täytyy 
löytää oma ääni ja muotoilla omin sa-
noin asioita.»

Taskinen ei kuitenkaan halua luon-
nehtia kesän näytelmää kokeelliseksi 
tai vaikeaksi. Tarkoituksena on tarjota 
katsojalle syvyyttä ja tasoja, jotka au-
keavat ilman kiristelyä. 

»Aava puhuu synkistä asioista, 
mutta ei ole raskas tai saarnaava. Ke-
säteatterista kuuluu nauttia, mutta sa-
malla se voi toimia vahvana taide-elä-
myksenä.» 

Kesällä painottuu kotimainen komedia
ohjelmistovalintojen kannalta harrastaja- ja 
ammattiteatterien välillä ei ole suuria eroja: 
kesällä halutaan esittää kestosuosikkeja, joi-
den tiedetään vetävän yleisöä. raskaampi draa-
ma jätetään suosiolla talveen. esimerkiksi kom-
teatteri tekee suomenlinnassa Väinö Linnan 
täällä Pohjantähden alla -teoksesta dramati-
soidun version.

»tekstivalinnat ovat aina jollain tapaa viih-
teellisiä, vaikka siellä olisi asiaa ja vakaviakin 
sävyjä mukana. näytelmien pitää olla nokkelia 
ja saada nauru aikaiseksi.»

Laaksovirta ei löydä suuria yllättäjiä tule-
van kesän tarjonnasta. vuodesta toiseen esite-
tyt rakastetut klassikot, kuten Hilja Valtosen 
Vaimoke tai aleksis kiven ja Hella Wuolijoen 
teokset, toistuvat ensi kesän näytöslistassa. eh-
dottomasti näkyvin kirjailija on Heikki Luo-
ma, jonka karjala-aiheisia evakkonäytelmiä 
pyörii eri teatterien lavoilla kymmenittäin. 

myös lapsille suunnatut näytelmät ovat hy-
vin edustettuina. kesäteatterille on luonteen-
omaista kaikenikäisen yleisön viihtyvyyden 
huomioiminen: esitykset ajoitetaan useimmi-
ten sunnuntai-iltapäivään, jotta paikalle voi-
taisiin saapua koko perheen voimin. Lapsille 
tarkoitetuista esityksistä kannattaa mainita ai-
nakin teatteri Puutaivaan Pessi ja Illusia sekä 
kokkolassa pyörivä Pikku Prinssi.

kotimainen on selkeästi kesällä valttia. kui-
tenkin ohjelmistosta löytyy joka vuosi myös vä-
hintään yksi shakespeare tai Molière. klassik-
kojen lisäksi ulkomaisista näytelmistä suosittu-
ja ovat erilaiset farssit, joita tänä vuonna edus-
taa tampereen komediateatterin esittämä Ray 
Cooneyn Kuumat linjat.

»ulkomaisissakin näytelmissä pitää olla lii-
kettä, toimintaa, jännitettä ja hauskuutta. nä-
mä elementit ovat aina vaadittuna tavalla tai 
toisella.»

riskinottajiksi Laaksovirta mainitsee nuor-
ten kellariteatterin ja Ylioppilasteatterin, jotka 
pyrkivät rikkomaan kesäteatterin rajoja tarjoa-
malla myös vakavampaa draamaa ja kokeelli-
sia produktioita. 

»Jos katsotaan muutaman kymmenen vuo-
den taakse, niin ehkä silloin vielä uskollisem-
min painottui viihdyttävä linja. nykyään nuo-
rilla on tapana tehdä jotain sellaista, mikä kos-
kettaa heitä enemmän. siinä voi sitten olla ras-
kaampiakin elämäntuntoja mukana.» 

Hieman synkempiä tunnelmia voi halutes-
saan hakea myös pohjoisesta, jossa sotkamon 
nuorisoseura esittää Kaisa Korhosen ohjaa-
mana Kullervon laulunäytelmän. Lisäksi tai-
valkoskelta löytyy Sisko Istanmäen Liian pak-
su perhoseksi, ja oulun läänissä teatteri 1902 
ry esittää Timo K. Mukan klassikon maa on 
syntinen laulu. 

säätäkään ei kannata liikaa pelätä; useim-
missa teattereissa sateen riski on otettu etukä-
teen huomioon, ja yleisö voi nauttia esitykses-
tä katetussa katsomossa. 

YliOppilasteatteri haastaa 
Ottamaan kantaa
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Sisäkuva Villa Urposta.

villa urpon taide

te k sti  Jarmo Rintala
kuvat  Villa Urpo

Urpo Lahtinen on ollut viime aikoina otsikoissa perintöriitojen 
vuoksi. Legendaarinen lehtikustantaja oli myös innokas kuvataiteen 
harrastaja. Kulttuurivihkot kävi tutustumassa Villa Urpoon,  
jonka erottamaton osa ovat sen sadat taideteokset.

kertoo kerääjänsä persoonasta
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Urpo Lahtinen ei ollut vain se 
räväkkä, »alapääkustantajaksikin» 
kutsuttu persoona.

Joan Miró — Pää.

L ehtike isari  Urpo Lahtisen (1931–
1994) rakennuttama villa urpo toimi 
sekä hänen kotinaan että Lehtimiehet 
oy:n edustiloina. Ylöjärvellä, näsijär-

ven rannalla sijaitseva paikka on nykyään mu-
seo villa urpo, jossa yleisö voi tutustua Lahti-
sen keräämään arvotaiteeseen. 

»taideteokset ovat Lahtisen persoonan ku-
via», sanoo taideasiantuntija Tapani Penna-
nen tampereen taidemuseosta.

museon kävijämäärä on vakiintunut 3 500 
henkilön paikkeille, kiinnostus ajoittuu pää-
osin kesäkaudelle.

»enempään ei ole tarvetta, koska paikka ku-
luu, jos vierailijoita on liikaa», Pennanen sanoo.

alati jatkuvat urpo Lahtisen kuolinpesään 
liittyvät perintöriidat ovat mielessäni, kun saa-
vun villa urpon parkkipaikalle. mutta ne on 
melkeinpä helppo karistaa ajatuksista, kun läh-
den kävelemään kohti museo villa urpoa, jo-
ka avattiin yleisölle toukokuussa 1995. matkal-
la huomaan, että vartiointi- ja hälytysjärjestel-
mät on suunniteltu perin tarkasti. Paikka on 
tunnettu Pablo Picasson ja monien muiden 
huipputaiteilijoiden töistä, joita urpo Lahti-
nen keräsi elinaikanaan, ja vartiointi on sen 
mukaista.

Esillä satoja teoksia
Heti ulko-oven vasemmalla puolella olevasta 
Joan Mirón Pää-teoksesta voi aavistaa, mitä 
sisäpuolella on odotettavissa. Pää on yksi ar-
vokkaimmista villa urpon teoksista. oven oi-
kealla puolella on Kimmo Pyykön haukka-
mies, josta on käytetty myös epävirallista ni-
meä suuri yksinäinen. Lieneekö nimi perua sii-
tä, kun urpo asui murheineen pitkän aikaa yk-
sin villa urpossa? sisäpuolella avautuukin sit-
ten satojen taideteosten maailma.

urpo Lahtisen suurena intohimona oli taide 
sen tunnetumman intohimon eli lehtikustanta-
misen rinnalla. Hän pystyi bisneksensä tuotta-
milla miljoonilla keräämään juuri haluamaan-
sa taidetta, joka kertoo oleellisella tavalla hänen 
omasta persoonastaan. on kuitenkin tavatto-
man vaikeaa nimetä mitään yksittäistä teosta, 
joka kertoisi Lahtisen persoonasta. siksi pitää-
kin katsoa kokonaisuutta.

Lähdemme tapani Pennasen kanssa kier-
rokselle villa urpon tiloihin. 795,5 neliömetrin 
tilat tuntuvat kapenevan oleellisesti sisimmis-
sä tiloissa, joissa kodinomaisuus nousee esille 
toisin kuin satoja teoksia sisältävissä taidemu-
seoissa normaalisti. tulee yhä selvemmäksi, et-
tä villa urpo ei ollut Lahtiselle vain hänen te-
ostensa säilytyspaikka, kuten jotkut kateelliset 
ovat sanoneet.

Yksi osa kokonaisuutta museo villa urpos-
sa on neuvostotaiteen teokset, joita on esillä 
kolme: Ilja Glazunovin, Leonid Puryginin 
sekä A. I. Mihulja-Morozovin maalaukset. 
Hätkähdyttävin näistä on Pennasen mukaan 

Puryginin maalaus, Jevdokija-tyttären muoto-
kuva, jossa kuvattu hahmo on tulkittu lapsiaan 
syöväksi äiti-venäjäksi.

Taivastietä, taistelua ja rakkautta
saavumme Pennasen kanssa museon pohjaker-
rokseen, jossa on suuri uima-allas ja sen ympä-
rillä altaan reunaa kiertävä Enrique Sanche-
zin puhutteleva teos tie ylös, jota voisi kutsua 
myös modernin taiteen keinoin esille tuoduksi 
taivastieksi. teos osoittaa, että urpo Lahtisessa 
oli myös herkempi puolensa. Hän ei ollut vain 
se räväkkä, »alapääkustantajaksikin» kutsuttu 
persoona, jollaisena jotkut ovat hänet esittä-
neet hänen tiettyjen lehtiensä perusteella.

edelleen pohjakerroksessa on arvotaidetta, 
joka nimenomaan korostaa Lahtisen persoo-
nan kuvaa. kerroksessa sijaitsee biljardihuo-
ne, jonka seinillä on parikin vaikuttavaa teos-
ta. toinen on väkivaltaista todellisuutta kuvaa-
va Vladimir Velickovicin Kidutusfiguri. sen 
välittömässä läheisyydessä on Lahtiselle hyvin 
henkilökohtainen Teemu Saukkosen histori-
cal times -teos, joka kertoo periksiantamatto-
muudesta ja taistelusta sairautta vastaan. Maija 
Lahtinenkin kirjoitti puolisolleen osoittamas-
saan runossa: »sinä olet aina ollut taistelija.»

Biljardihuoneesta pitää vielä mainita, et-
tä siellä on käynyt pelaamassa muun muas-

sa sellainen urheilijasuuruus kuin Emil Zato-
pek. Pelaajia ja muita vierailijoita riitti muuten-
kin. kuvittelipa tunnettu julkkishomo Mosse 
Jääskeläinenkin pääsevänsä »linnanvoudiksi» 
villa urpoon. ehkä yksi läheisimmistä vierais-
ta urpolle oli legendaarinen toimittaja Veikko 
Ennala. Puhumattakaan monista naisista, jot-
ka ovat oma lukunsa vieraiden joukossa.

Palaamme kierrokselta olohuoneeseen, jon-
ka seinällä on kaksi tärkeää teosta: Pablo Pi-
casson Venus ja amor, joka tuntuu täällä ku-
vaavan urpo ja maija Lahtisen välistä rak-
kautta, sekä niin ikään urpolle hyvin henkilö-
kohtainen Andrea Belagin Descent (Laskeu-
tuminen), jonka omistaja nimesi aikanaan »it-
keväksi sydämeksi».

ihmiset haluavat tulla katsomaan, minkälai-
sessa paikassa urpo Lahtinen todella eli, mutta 
kaikkein kiinnostavinta on kuitenkin hänen ke-
räämänsä taide ja sen sanoma. on todella hal-
pamaista sanoa tätä paikkaa vain »taiteen säily-
tyspaikaksi». tapani Pennanen toteaa, että tä-
män määritelmän ovat halunneet muodostaa 
tietyt pahansuovat ihmiset.

kierros villa urpossa on ollut hyvin antoisa. 
taide on saanut taas kerran puhutella ja ker-
toa samalla sen keräilijän persoonasta. sensaa-
tiolehdistön suunnannäyttäjäksikin mainittu 
urpo Lahtinen oli mainettaan parempi mies. 
sen osoittaa hänen keräämänsä persoonallinen 
moderni arvotaide. 

■ Museo Villa Urpo on avoinna ennakkovarauksesta 
ryhmävieraille. Museon internet-sivut:  
http://www.villaurpo.com
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U r p o  L a ht i n e n  tarvitsi 1980-luvun loppu-
puolella asiantuntijaa ja tulkkia neuvostoliit-
toon suuntautuneissa kulttuurihankkeissaan. 
valinta osui minuun. Ystävystyimme urpon 

kanssa. Huomasin, että hän on kulttuurisesti erittäin kiin-
nostava persoonallisuus ja henkevä keskustelija. aloimme 
käydä pitkiä keskusteluja kulttuurista, taiteesta, kirjallisuu-
desta, filosofiasta, teatterista, politiikasta, journalismista, 
musiikista, erityisesti jazzista (urpo muisteli kotkan nuo-
ruuttaan) – vähän kaikesta maan ja taivaan välillä ja vähän 
syvemmältä ja ylikin. Puhuimme paljon neuvostoliitosta, 
venäjästä, venäläisistä sekä sikäläisestä kirjallisuudesta ja 
taiteesta.

kymmeniä ellei satoja kertoja keskustelimme urpon 
kanssa siivikkalassa villa urpossa, Hämeenpuiston toimis-
tossa. kun hänelle pälkähti päähän jokin idea, hän otti pu-
helimen ja soitti minulle Pispalaan, käski ottaa taksin ja tul-
la pikaisesti villaan juttelemaan. kellonajalla ei ollut mitään 
merkitystä. ulkomailta hän soitti pitkiä puheluita.

urpo Lahtinen halusi valloittaa neuvostoliiton kirja-
markkinat. eräänä yönä hän soitti Yhdysvalloista ja kertoi 
vuolaasti ja innoissaan ostaneensa oikeudet Vladimir Na-
bokovin tuotantoon neuvostoliittoon levitettäväksi suuri-
na pokkaripainoksina.

Häntä viehätti sikäläisistä kirjailijoista erityisesti nabo-
kov, joka oli syntynyt samana päivänä kuin urpo, 22.4., niin 
kuin Leninkin.

Maailmanmatkaaja
villa urpossa panin museoihmisenä tietysti merkille ur-
pon hienon taidekokoelman. kysyin häneltä, eikö villa ur-
posta voisi tehdä urpon näköisen taidemuseon. ajatus ei 
ollut hänelle vieras. Hän lupasi harkita asiaa. samoin toi-
voin, että hänen taidekokoelmansa voisi tulla yleisön ulot-
tuville myös muualla taidenäyttelynä. ehdotin tampereen 
taidemuseota. tiesin, että museonjohtaja Anneli Ilmonen 
ja tutkija Tapani Pennanen kyllä innostuisivat ajatukses-
ta. Ja niin kävikin. urpon taidekokoelma oli lopulta syksyl-
lä 1992 esillä tampereen taidemuseossa.

ehdotin myös, että urposta kirjoitettaisiin kunnollinen 
elämänkerta, missä tulisi esiin etenkin hänen taiteellinen ja 
filosofinen minänsä. nyt urpon elämänkertoja onkin alka-
nut ilmestyä (Jyrki Hämäläinen, Kalevi Kalemaa), mutta 

venäjä kiinnosti

te k sti  Aimo Minkkinen
kuvat Villa Urpo & Grisha Voloshin

eivät ne varmaankaan tähän lopu.
urpon mielestä hänen taidekokoelmansa oli tarpeeksi 

ansiokas näytteille pantavaksi. »on paljon huonompia mu-
seoita. kokoelmassa on tärkeintä, että siinä on jokin fiilis 
ja linja.» urpo oli nuoruudessaan itsekin suorittanut taide-
opintoja ja maalannut sekä ansainnut siten taskurahoja.

villa urpo oli »helmi hämäläisessä maisemassa». se on 
esineistöineen peilikuva omasta ajastaan ja sen aatteista. 
vasta ajan myötä villa urpon arvo selviää kokonaisuute-
na, hän tuumi.

urpo ei kerännyt taidetta sijoitusmielessä tai myytäväk-
si. Hän hankki vain sellaisia taideteoksia, jotka häntä pu-
huttelivat. mikään ei kerro urposta yhtä paljon kuin taide, 
jota hän rakasti – ei seksiseikkailut, ei juopottelu, ei auto-
urheilu, ei härkätaistelut, ei kilpauimari tai betonimylläri, 
ei edes lehtikeisari.

Herkkä taiteilijasielu
urpon sydäntä lähinnä olivat espanjalaiset taiteilija: Picas-
so, Tapies, Miró, Diazdel… maailmaa kiertäessään ur-
po oli andalusiassa ystävystynyt paikallisten mustalaisten 
kanssa ja tutustunut heidän kulttuuriinsa.

ensimmäisellä tilillä, jonka urpo lehtimiehenä sai, hän 
osti Sam Vannin taidetta. siitä lähtien hän keräsi taidet-
ta järjestelmällisesti.

villa urpon museohanketta urpo nimitti »intiimiksi ko-
tinäyttelyksi». urpo osti luonteensa mukaisesti rohkeita ja 
kokeilevia taideteoksia. Hän sanoi olevansa oman aikansa 
lapsi ja suosi naiivismia ja modernia kuvataidetta. Hän saat-
toi ostaa nuoren tai tuntemattoman tekijän töitä kannus-
taakseen tekijää. Hän ei mielellään seurannut neuvonan-

»Mikään ei kerro Urposta yhtä paljon 
kuin taide, jota hän rakasti», kirjoittaa 
Leninmuseon johtaja Aimo Minkkinen 
ystävästään, kustantaja Urpo Lahtisesta.

taiteenystävää
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tajia, vaikka taidegalleristeissa olikin hänen tuntosarviaan. 
esimerkiksi Kaj Forsblom tunsi urpon maun.

urpo teki taideostoksensa usein hetken mielijohtees-
ta. Hän oli hankkinut kotipihalleen esimerkiksi venäläisen, 
vuonna 1902 Putilovin tehtailla Pietarissa tehdyn rykmen-
tinkanuunan. oston jälkeen ilmoitettiin, että olisi raskas-
ta rahtitavaraa haettavaksi. urpo lupasi panna pakettiau-
ton asialle. vastattiin, ettei riitä. tykki painaa kuusi tonnia. 
nosturi siihen tarvittiin.

urpo piti itseään herkkänä taitelijasieluna. Hän oli luova 
ihminen. Hänessä oli aimo annos taiteen rakkautta. kuva-
taide oli aina hänen sydäntään lähellä. Hän tunsi sielun vel-
jeyttä espanjalaisiin ja venäläisiin.

urpo aikoi opetella venäjän kielen. Häntä kiinnosti neu-
vostoliitto ja venäjä yhteiskuntana. Liikemiehenä hän näki 
siellä suunnattoman markkina-alueen. Häntä oli kiinnosta-
nut jo lapsesta saakka venäläinen kulttuuri, taide ja kirjalli-
suus. Lapsena Helsingissä urpoon teki lähtemättömän vai-
kutuksen naapurin boheemi huusholli. naapurissa asui näet 
venäläinen emigranttiperhe. Joka huoneessa oli veistoksia ja 
maalauksia. venäläinen sielu alkoi kiehtoa urpoa.

Neuvostomodernismin ihailija
neuvostoliittolaisesta nykytaiteesta alettiin lännessä kiin-
nostua laajemmin vasta 1980-luvun puolivälin jälkeen. ur-
po oli taas avantgardea – etujoukoissa. kiersimme urpon 
kanssa moskovan taidegallerioissa ostoksilla Aleksandr 
Belovin opastamana. Hän oli Gorbatshovin perustaman 
taidefirman incon edustaja. ajopelinä meillä oli entisen pää-
ministerin käytössä ollut tshaika. suomen moskovan suur-
lähetystön vastaanotolla urpo totesi: »en erityisemmin pidä 

näistä joukkoseisontatilaisuuksista.» myöhemmin urpo tuli 
moskovaan vuokraamallaan yksityissuihkukoneella.

urpo oli hankkinut jo aiemmin Ilja Glazunovin maala-
uksen tuhkimo nenotska ja ruhtinaantytär Katja. se poh-
jautui Dostojevskin kertomukseen.

neuvostomodernistien joukosta urpo valitsi Vladlen 
(vladimir lenin) Gavriltsikin, Vadim Voinovin (musiik-
kia helsingissä) ja Leonid Puryginin. Gavriltsikin töissä 
oli neuvostoyhteiskunnan symboleja: sirppi, vasara, puna-
tähti, stalinin pää. Leonid Puryginin maalaamassa tyttären 
muotokuvassa tämä syö tummanpunaisia marjoja – äiti-ve-
näjä symboliikkaa.

urpo osti myös neuvostosurrealismia. Hän piti koko neu-
vostoyhteiskuntaa omalla tavallaan surrealistisena. Hänen 
ostoksensa olivat sosialistista surrealismia. Pjotr Belenkin 
Kylpy salaman sylissä on eräänlainen yhdistelmä neuvos-
toarkipäivää ja kommunistista tulevaisuuden utopiaa. ur-
pon hankkimat Mihulja Morozovin teokset ovat mystisiä 
fantasia-aiheita, venäläistä sielun liikettä.

urpo lahjoitti pojalleen Jepelle ja tämän morsiamelle Päi-
ville häälahjaksi neuvostomodernistisen maalauksen. niin 
paljon hän arvosti tuota taidetta. urpon moskovasta te-
kemät taidehankinnat meinasivat juuttua suomen tulliin, 
mutta tietyn tuskailun jälkeen nuo »vaaralliset räjähdysher-
kät työt» saatiin villa urpoon.

en koskaan kiinnittänyt huomiota teosten hintoihin. ur-
po ei kuitenkaan tehnyt taidehankintojaan alennusmyyn-
neistä. voi sanoa, että urpo jalosti kaupallista lehtibisnes-
tä taiteeksi. Hänen kokoelmissaan on noin viisisataa taide-
teosta. villa urpo on hänen kokonaisteoksensa. se on ro-
soinen ja kuvastaa tekijänsä luonnetta.

urpon asennetta taidehankinnoissa kuvasti esimerkiksi 
hollantilaisen Lucebertin guassi työläinen vuodelta 1980. 
Hänen kokoelmansa temaattinen keskus on ihminen. tai-
devalinnoissa tärkeintä oli »fiilis». taiteen keräilystä muo-
dostui hänelle systemaattinen intohimo.  

Kun Urpolle pälkähti 
päähän jokin idea,  
hän soitti minulle 
Pispalaan, käski ottaa 
taksin ja tulla pikaisesti 
Villaan juttelemaan. 
Kellonajalla ei ollut 
mitään merkitystä.

■ Kirjoitus perustuu toimittaja Jarmo 
Rintalan Aimo Minkkiselle esittämiin 
kysymyksiin. Toimitus on lyhentänyt 
ja muokannut tekstiä.

Vasemmalla: Pablo Picasson Venus ja Amor.
Alla: Vladimir Velickovicin Kidutusfiguri.
Kuvat: Villa Urpo.

Aimo Minkkinen.
Kuva: Grisha Voloshin.
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kiire rassaa 
ympäristöä ja terveyttä
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L u p p o h e t k e t  ovat  uhanalaistu-
neet, kun ihmisten työ- ja vapaa-ajasta 
on tullut entistä tarkemmin aikataulu-
tettua ja sen myötä kiireisempää. mel-

kein kaikilla tuntuu olevan jatkuva kiire: työs-
tä lastenhoitoon tai päinvastoin, kurssille, ko-
koukseen, matkoille, television ääreen tai uu-
siin harrastuksiin.

monilla kiire on jo niin kova, että yhtä asiaa 
ei enää ehditä tekemään toisen jälkeen, vaik-
ka kaikenlainen joutoaika tiristettäisiin välistä 
pois. tekeminen ei ole peräkkäistä vaan kasau-
tunutta. usein kasautumasta löytyy kypsymät-
tömiä ideoita, hutiloiden tehtyjä tuotteita ja hä-
täisesti kokoon harsittuja korjausyrityksiä.

menestysreseptit voivat toki toimia uusis-
sakin oloissa, mutta virheistä oppiminen vaa-
tii aikaa ja sulattelua, surkeidenkin sattumien 
hyväksymistä ja sitkeää pureskelua. epäonnis-
tumiset pitää muistaa, jotta ne voisi onnistu-
neesti unohtaa.

myös onnistumiset jäävät hyödyntämättä, 
kun aikaa ei varata oivalluksista kertomiseen, 
viestintään ja tarinointiin. Hyvät tarinat vaa-
tivat aikaa kehittyäkseen. ne tarvitsevat myös 
oikean ajankohtansa päästäkseen oikeuksiinsa, 
esitettiinpä ne tieteellisessä seminaarissa, kah-
vipöydässä tai hiekkalaatikolla. vain todella hy-
vät ja jo vahvaksi kasvatetut tarinat ottavat ai-
kansa ja yleisönsä oma-aloitteisesti.

miten kiirettä sitten voitaisiin vähentää? 
usein yritetty keino on ajankäytön tehosta-
minen. kuljetuksia tehostava logistiikka, tuot-
teet oikeaan aikaan oikeaan paikkaan täsmäyt-
tävä jot-tuotanto, reaaliaikainen tiedonvälitys 
ja monet muut keinot ovat käytettävissämme 
ajankäytön tehostamiseksi, puhumattakaan 
ajankäytön oppaista ja ajanhallinnan kursseis-
ta. säästynyt aika täyttyy kuitenkin herkäs-
ti uudella toimeliaisuudella, joten ajankäytön 
tehokkuus johtaa vain harvoin kiireettömyy-
teen.

Kiire koettelee ihmisen luontoa
talouden kasvaessa uusia tavaroita tuotetaan, 
käytetään ja hylätään yhä nopeammin. tällöin 
myös ympäristöhaitat useimmiten lisääntyvät. 
kiire voidaankin ymmärtää paitsi muiden ym-
päristöongelmien taustatekijäksi, myös ympä-
ristöongelmaksi itsessään. 

te k sti  Jari Lyytimäki

Kiireen hallinta voisi olla ympäristönsuojelun ykkösaihe, 
sillä kiire stressaa ihmisiä ja heikentää ympäristön tilaa.

kiirettä voidaan jopa pitää eräänlaisena 
saasteena, jolle ihmiset altistuvat samaan ta-
paan kuin muillekin saasteille. Jos kiire on voi-
makasta, voivat stressi ja muut terveyshaitat 
olla helposti havaittavia, mutta pitkään jatku-
van lievän kiirealtistuksen haittoja on vaikeam-
pi huomata.

kiire muistuttaa monin tavoin esimerkiksi 
melua. sekä ympäristön meluisuus että yhteis-
kunnan kiireisyys ovat lisääntyneet viime vuo-
sikymmeninä. kumpaankin ilmiöön on myös 
alettu viime vuosina suhtautua yhä selvemmin 
ongelmina. meluntorjunnassa ollaan pidem-
mällä kuin kiireen hallinnassa, ja varsinkin 
työpaikoilla meluisuutta on onnistuttu vähen-
tämään. silti noin 900 000 suomalaista altistuu 
yli 55 desibelin melulle asuinalueellaan.

kummankin ongelman taustalta löytyy yh-
teiskunnan koneellistuminen ja taloudellinen 
kasvu. koventunut taloudellinen kilpailu kan-
nustaa käyttämään aikaa tehokkaasti ja hyö-
dyntämään erilaisia nopeutta lisääviä välinei-
tä, kuten nopeimpia ja äänekkäimpiä kulku-
neuvoja.

melun tapaan kiire voi olla itse aiheutettua 
tai ympäristön tuottamaa. omasta toiminnasta 
johtuva melu tai kiire koetaan usein miellyttä-
vänä tai ainakin siedettävänä. muiden aiheut-
tama melske tai hoputus sen sijaan tuntuu her-
kästi ärsyttävältä tai turhalta.

ulkomaailman paineista johtuva kiireisyys 
aiheuttaa pahoinvointia erityisesti silloin, kun 
ihminen ei koe voivansa itse vaikuttaa tekemi-
sen tahtiin. itse aiheutetun ja ulkoapäin tulevan 
kiireen välille on kuitenkin vaikea vetää rajaa, 
sillä työkiireetkin voivat perimmiltään johtua 
työntekijän omasta halusta edetä urallaan, ra-
kentaa identiteettiään tai ansaita lisärahaa, jolla 
voi vaikkapa ostaa aikaa säästäviä laitteita.

Ympäristöongelmana voidaan pitää nimen-
omaan sellaista kiirettä, jolle ihmiset altistu-
vat tahtomattaan. Jos tällainen kiire on jatku-
vaa, terveyshaitat ovat erityisen todennäköi-
siä. väliaikainen kiireisyys sitä vastoin voi lisä-
tä henkistä ja fyysistä vireyttä ja olla terveyden 
kannalta jopa myönteistä. kiireen hallintakyky 
vaihtelee paljon eri ihmisten ja eri tilanteiden 
välillä. Luultavasti kiireeseen pätee sama kuin 
meluunkin: liiallinen tai liian pitkään jatkuva 
alttius heikentää terveyttä, vaikkei sitä koettai-

sikaan epämiellyttävänä.
toisten ihmisten meluttomuutta ei juu-

ri koeta ongelmaksi, mutta muiden kiireettö-
myys sitä vastoin herättää usein vastalauseita. 
nopeudesta on tullut ihanne, jota vastaan pul-
likointi pitää perustella erikseen. sähköpostit 
pitäisi lukea heti, opiskelijoiden kouluttomat 
välivuodet ovat arvotonta joutilaisuutta, lii-
kenteessä ei pidä estää muiden kiireisyyttä aja-
malla liian hitaasti, eikä niin sanottu hidas ruo-
kailu ole arkipäivää vaan kulinaristien erityis-
harrastus.

Aika on sopimus
Hitauden kauhistelu johtuu ennen muuta sii-
tä, että kellolla mitattava aika on läsnä kaikkial-
la. kellonaika on kuitenkin vain yksi sopimuk-
senvarainen ajan kuvaus muiden joukossa. itse 
asiassa jokainen meistä elää jatkuvasti monia 
muitakin aikoja.

meissä vaikuttaa esimerkiksi subjektiivi-
nen aikakokemus ja kehonaika. subjektiivises-
ti koettu aika vilahtaa huomaamattomasti, kun 
viihdymme hyvän kirjan parissa, mutta venyy 
riuduttavasti, kun odottelemme hammas sär-
kien pääsyä lääkäriin.

Hormonitoiminnan ja ihmisen sisäisen kel-
lon ohjaama kehon aika taas kertoo, milloin oli-
si syytä nukkua ja milloin herätä. sosiaalisen 
ajan avulla tunnistamme milloin on suotavaa 
puurtaa ja pakertaa, milloin taas juhlia ja ilotel-
la. syvällä ajantajussamme elävät myös inhimil-
liseen kulttuuriin liittyvät mytologiat ajan alus-
ta tai aluttomuudesta, ajassa olemisesta ja ikui-
suuden haaveesta.

kello näyttää kuitenkin olevan se ajan mää-
re, joka voimallisimmin vaikuttaa elämäämme. 
kello mittaa maailmasta irrotettua, objektivoi-
tua, tasavälistä aikaa. kello ei piittaa elollisten 
olentojen ja ekosysteemien toiminnan täytey-
den vaihteluista, ei välitä viiveellä ilmenevis-
tä seurauksista eikä erottele silmänräpäystä ly-
hempiä ja käsittämättömän pitkiä luonnon ke-
hityskulkuja.

kellonaika ei yksin riitä kertomaan milloin 
on oikea aika. kellolle sekunti tikittää lineaa-
risesti sekunnin jälkeen, ajan mitta täsmälleen 
samanlaisena toistuvana. ihmiselle jokainen 
hetki ajassa on erilainen, tilanteeseen sidottu 
ja korvaamaton. 
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NaiSvankiEN 
ViEraanA

Yksi marginalisoiduimmista 
ihmisryhmistä ovat 
naispuoliset vangit. 
Toteutuuko suomalaisessa 
vankilassa tasa-arvo?  
Kulttuurivihkot 
kävi selvittämässä 
asiaa Hämeenlinnan 
vankilan naisosastolla 
ja pääsi keskustelemaan 
muun muassa kahden 
henkirikoksista tuomitun 
naisen kanssa.

Eristysselli.
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te k sti  ja  kuvat  Jarmo Rintala

K aikkiall a m a ail m a ssa ,  myös suomessa, 
naisia on vankeina vähemmän kuin miehiä. osit-
tain tämän vuoksi moninaisen naisvankien jou-
kon kohtelu ja erityistarpeiden huomioinen kul-

kee monissa asioissa jälkijunassa miesvankeihin verrattuna. 
monista tutkimuksista käy ilmi, että naisia usein jopa syr-
jitään ja heidän toiminta- ja osallistumismahdollisuutensa 
ovat miesvankeja heikommat. voi hyvällä syyllä jopa kysyä, 
onko tasavallan presidentinkin julistamassa tasa-arvokes-
kustelussa unohtunut naisvankien asema suomessa.

tilastollisesti eniten naiset syyllistyvät väkivaltarikok-
siin, joskin on huomioitava, että nainen rikoksen tekijänä 
on harvinaisuus. tyypillinen, roolimainen piirre naisten te-
kemissä rikoksissa on miesten tekemien rikosten avustami-
nen.

myös naisrikollisuuden tieteellinen tutkiminen on ollut 
vähäisempää. tätä on perusteltu sillä, että naisten tekemi-
en rikosten haitallisuus on huomattavasti vähäisempää kuin 
miesten.

Perinteisintä tyyppiä naisten tekemissä rikoksissa edusta-
vat henkirikokset, joissa uhrina on ollut oma lapsi tai part-
neri. toinen puolisoista tai molemmat ovat olleet tavalla 
taikka toisella väkivaltaisia. onkin ollut sattumanvaraista, 
kummasta on lopulta tullut uhri.

nykyisin naiset toimivat henkirikoksissa yhä useammin 
yhdessä toisen tekijän kanssa. samalla tekotavat ovat mie-
histyneet, jopa raaistuneet.

Yksi jopa selkeä ero henkirikoksiin syyllistyneiden nais-
ten ja miesten välillä on se, miten naiset ovat paremmin 
kiinnittyneitä yhteiskuntaan eli ovat useammin olleet työ-
elämässä tai hoitaneet lapsia ja kotia. myös asunnottomuus 
on harvinaisempaa kuin miehillä. vaikka naiset tilastollises-
ti syyllistyvät eniten väkivaltarikoksiin, silti naiset purka-
vat vihamielisyytensä pääosin kielellisesti sekä käyttämällä 
henkistä väkivaltaa.

Elinkautisvangit  
ovat pahimmin marginaalissa
naisia tuomitaan tekemistään rikoksista siinä kuin miehiä-
kin. voisi hyvin olettaa, että ainakaan henkirikoksissa tuo-
mioiden pituuksissa ei ole suuriakaan eroja. on tässä yhtey-
dessä hieman absurdia puhua tasa-arvosta, mutta täydes-
sä ymmärryksessä tehdystä murhasta sekä mies että nai-
nen saa elinkautisen tuomion, josta voi vapautua vain ar-
mahduksella.

vtm, sosionomi (amk), sosiaalityöntekijä Niina Väke-
väisen pro gradu -tutkimus elinkautista vankeutta suorit-
tavien naisten elämästä vankilassa valmistui ja hyväksyttiin 
Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa tou-
kokuussa 2005. väkeväinen on tehnyt sosiaalityötä rikoksen 
tehneiden ihmisten parissa kahdessa eri vankilassa. sen ko-
kemuksen yhteydessä hän kiinnostui vankila-aiheisesta tut-
kimustematiikasta.

»käytännön työssä olen joutunut toteamaan, että nais-
elinkautisvangit ovat vankilamaailmassa kahdella tapaa 
marginaalissa: he ovat sekä naisia että elinkautista vanke-

utta suorittavia.»
naisvankeihin yleisestikin kohdistuu vahvoja ennakkokä-

sityksiä. mutta väkeväisen mukaan niitä kohdistuu erityi-
sesti elinkautista vankeustuomiota suorittaviin naisiin.

naisvangeista, varsinkaan elinkautisvangeista, ei aiem-
min juurikaan ole tehty kattavaa tutkimusta. niina väke-
väinen haluaakin tuoda pro gradu -tutkielmassaan esille ni-
menomaan naisten omia näkökulmia. Hän on pyrkinyt erit-
telemään tutkimuksessaan elinkautiseen vankeuteen tuo-
mittujen naisten kokemuksia elämästä vankeudessa sekä 
esittelemään toimintatapoja, joilla heidän tilannettaan voi-
taisiin parantaa.

»tutkimuksen empiirinen osuus kuvaa sitä prosessia ja 
tunteita, joita haastattelemani elinkautista vankeusrangais-
tusta suorittavat naiset ovat käyneet läpi. tutkimuksessani 
ovat keskiössä naisten kokemukset», väkeväinen kertoo.

tutkimusta voisi soveltaa laajempaankin osaan naisvan-
geista, koska voidaan hyvin ymmärtää, miten naiset koke-
vat vankeuden eri tavalla kuin miehet. väkeväinen on ha-
lunnut kuitenkin tehdä tutkimuksen sen ääripäästä, kolmen 
elinkautista tuomiotaan istuvan naisen näkökulmasta – nii-
den, joiden ääni taitaa suomalaisessa vankeinhoidossa kuu-
lua kaikkein vähiten.

Naisten talo,  
jonka ikkunoissa on kalterit
Huomattava osa vankeustuomiotaan istuvista naisista sijoi-
tetaan Hämeenlinnan vankilaan, jossa nykyisin istuu tuo-
miotaan myös miehiä. kaukaa katsottuna kyseinen »nais-
ten talo» näyttää normaalilta rakennusryhmältä. mitä lä-
hemmäksi taloa saapuu, sitä selvemmin huomaa, että paik-
ka on todellakin vankila.

aikaisemmin vankilan pääoven eteen saattoi ajaa autolla 
(taksilla), mutta nykyisin joutuu ilmoittautumaan erillisessä 
vartiorakennuksessa, jossa turvatarkastus on asiallista, mut-
ta tiukkaa. Huhtikuisena päivänä minulle tarjoutui tilaisuus 
vierailla tässä paikassa. 

Pienen odottelun jälkeen minua tulee tervehtimään nuo-
rehko naisvartija Gitta Eriksson, jonka kanssa lähdemme 
kierrokselle vankilan osastoille. Heti alkuun hän tekee sel-
väksi, että hälytys- ja valvontajärjestelmien kuvaaminen on 
kielletty.

eriksson esittelee minulle taloa ja kertoo samalla omas-
ta työstään vanginvartijana. kertomuksesta käy ilmi, ettei 
työ vartijana ole suinkaan sieltä helpoimmasta päästä. »kun 
availen sellien ovia ja toivotan hyvää huomenta, vanki saat-
taa sanoa usein vain ’haista vittu’». 

Gitta eriksson kertoo, ettei ole joutunut työssään toistai-
seksi suuremmalti vankien väkivallan kohteeksi, tosin hän on 
joutunut avustamaan toista vartijaa painissa, kun vanki on 
heittäytynyt väkivaltaiseksi. Yrityksistäni huolimatta hän ei 
halua tarkemmin kertoa työstään.

Huolimatta naisvangeista naisosaston vartiopäällikkö-
nä toimii mies, Juha eriksson. Hänen tärkein tehtävänsä 
on vastata laitoksen ja osaston turvallisuudesta. Hän kokee 
työnsä haastavana ja monipuolisena. ☞
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Arja Karhi 
työskentelee 
vankisairaalan 
ylivartijana.

»väkivaltaisia tilanteita, jotka tulevat henkilökunnan tie-
toon, on vain muutama tapaus vuosittain. tyypillistä on, et-
tä revitään hiuksista ja lyödään, pääsääntöisesti naisvangit 
tulevat keskenään toimeen», eriksson toteaa.

Kokeneen vartijan näkökulma
sekä vartijoita että vankeja yhdistää ainakin yksi asia: mo-
lempien elämä on omalla tavallaan kovaa. kuitenkin, mitä 
pidempi ammattikokemus vartijalla on, sitä rutinoituneem-
min hän osaa suhtautua työhönsä.

aiemmin Hämeenlinnan vankiosastolla toimineen, ny-
kyisin ylivartijan virkaa vankisairaalassa hoitavan Arja Kar-
hin kertomuksesta käy ilmi kaikki oleellinen, joka on nous-
sut esille vuosien työkokemuksen myötä. sen voisi tiivistää 
Mirjam Mattilan Olin vanginvartija -runokirjan erään ru-
non sanoihin:

»kenelle hän olisi kiukkunsa purkanut, / ellei minulle. / 
ketään toista ei ovenlävessä ollut. / olin kaatopaikka, / mut-
ta sain olla myös / kuuntelija, / lohduttaja, / ainoa uskottu 
monelle / olin vanginvartija.»

Haastattelu keskeytyy aika ajoin, kun karhille tulee pu-
heluita. eräässä vaiheessa miesvartija tuo hänen työhuo-
neeseensa kylmäkoskelta vankisairaalaan tuodun vangin 
asiapapereita.

»suunnittelen ja organisoin kaikki vankien sairaalareis-
sut ja muun vartiointitoimintaan liittyvän. Lomalle lähtijöi-
tä koskevat lausunnot sekä sairaalan naispsykiatrian osas-
ton toiminnan seuraaminen kuuluvat myös tehtäviini», 
karhi kertoo. Hän mainitsee samassa yhteydessä eräästä 
sairaalaan tarkkailuun tuodusta naisesta, joka oli jostakin 
syystä kieltäytynyt hoidosta.

tyypillistä naisvankia ei karhin mielestä ole. vankeja on 
monenlaisia, esimerkkinä hän esittelee työhuoneensa tau-
lulla olevia vankien nimiä, joista suurin osa on hoidossa sai-
raalassa psyykkisistä syistä. karhin mielestä useissa tapauk-

sissa psyykkiset ongelmat ovat alkaneet jo lapsuudessa.
»kokonaisuutta ajatellen naisvangit tarvitsevat paljon 

enemmän huomiota kuin miehet», karhi kertoo. Hän li-
sää hieman huolestuneena, että naisvangit ovat muun mu-
assa psyykkisen hoidon suhteen jopa lapsipuolen asemassa 
miesvankeihin verrattuna.

Ylivartija arja karhi ottaa esille seikan, jonka toteutta-
misen ei pitäisi olla mahdollista vankilassa: ruokailun yh-
teydessä vangit saavat haltuunsa muun muassa puolukka-
hilloa, appelsiinimehua ja leivänkappaleita, joista he saat-
tavat toisinaan tehdä kiljua. Lisäksi vuosia sitten bänditi-
loissa vankilan puolella sattui tapaus, jossa henkilökuntaan 
käytiin käsiksi. karhi ei suostu ymmärrettävistä syistä ker-
tomaan tapauksesta enempää, mutta toteaa kuitenkin, että 
bänditoimintaa joudutaan aina välillä rajoittamaan…

Vankilan »inhimillisin osasto»
vartija Gitta eriksson saattelee minut osastolle, jossa inhi-
millisyys ja kodinomaisuus nousevat näkyvästi esille. kui-
tenkin ikkunoissa on kalterit, jotka kertovat, missä ollaan. 
Hämeenlinnan vankilan viime vuoden toimintakertomuk-
sesta käy ilmi, että äiti-lapsi-toimintaa kehitettiin vuoden 
aikana paljon.

tapaan tällä osastolla nuoren romaninaisen katjan, jo-
ka kertoo saaneensa 2,5 vuoden tuomion törkeästä ryös-
töstä. nuorena henkilönä hän joutuu kuitenkin istumaan 
vain osan tuomiosta.

Hän on selvästi huojentunut ja kertoo asioista selkeäs-
ti ja johdonmukaisella tavalla. tärkeintä hänelle on saada 
olla lastensa kanssa. Lapset antavat voimaa tuomion kes-
tämiseen. katjasta ei näy ainakaan päällisin puolin esimer-
kiksi ärtyneisyys. Levollisen oloinen nuori, kaunis romani-
nainen.

»koen tosi tärkeäksi sen, että saan olla lasteni kanssa tääl-
lä vankilassa, muuten ei varmaan pää kestäisi tätä tuomiota, 

»Väkivaltaisia 
tilanteita, 
jotka tulevat 
henkilökunnan 
tietoon, on vain 
muutama tapaus 
vuosittain.»

☞
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lapset ovat terapiaa minulle», katja kertoo rauhalliseen, hie-
man harvasanaiseen sävyyn. Hänellä on kaikkiaan neljä omaa 
lasta, joista kaksi on siviilissä hoidossa.

»Lapset ja normaali perhe-elämä ovat minulle tärkeimpiä 
asioita elämässäni», katja toteaa.

Julkisuus on vangille raskasta
odottelen kalteri-ikkunaisessa huoneessa, jossa on tietoko-
ne ilman nettiyhteyttä, kun vartija eriksson tuo sinne hie-
man katjaa vanhemman naisen, joka ei ymmärrettävistä 
syistä halua esiintyä jutussa omalla nimellään.

tämä vankilassa peruskoulua käyvä, avoimin mielin it-
sestään kertova 24-vuotias nainen on saanut vajaan 9 vuo-
den tuomion taposta, mutta kertoo olevansa tutkintavan-
keudessa, koska on valittanut tuomiostaan hovioikeuteen. 
Hän kertoo olevansa kissojen ystävä ja hoitaneensa siviilissä 
useita kissoja, joten nimitän häntä tässä »kissanaiseksi».

nainen kertoo myös surullisen kissoihinsa liittyvän ta-
rinan: joutuessaan pidätetyksi hän oli ilmoittanut poliisille 
asunnossaan olleesta kissasta, mutta poliisi ei ollut järjestä-
nyt kissalle hoitoa ja eläin oli kuollut nälkään.

»Puran paineita käymällä jumppasalilla ja muutenkin 
osallistumalla liikuntaan. Lisäksi teen paljon käsitöitä van-
hempien vankien opettamana. musiikkimakuni on rankem-
man puoleista. Yleensäkin tämä riippuu mielialastani täällä 
vankilassa. kuuntelen sellikaverini kanssa paljon samantyy-
listä musiikkia», kissanainen kertoo.

Hän ihmettelee vielä, miksi ihmeessä Lordi piti lähettää 
euroviisuihin. Hän on selvästi huojentunut siitä, että saa sa-
noa asiat suoraan. Hän kysyy toimittajaltakin vielä kohteli-
aasti luvan tähän.

»arvostan elämässäni kavereita, ystävyyttä ja luotta-
musta. täällä vankilassa ’vitutuksesta’ huolimatta on tul-
tava toimeen muiden vankien kanssa. Pyrimme auttamaan 
toisiamme monella tavalla, vaikka olemme kaikki täällä hie-

man erilaisia. täällä on tultava erilaisten ihmisten kanssa 
toimeen, molemminpuolinen luottamus on tärkeää», kis-
sanainen kertoo.

Hän toteaa, ettei yleensä ota tapaajia vastaan. Yhtenä syy-
nä hän mainitsee, että teko, josta tuomio tuli, oli hänen lä-
heisilleen hyvin raskas. Lisäksi pieni paikkakunta, josta hän 
on kotoisin, on vaikuttanut asiaan. kissanainen kertoo kui-
tenkin, että odottaa veljeään tapaamaan. Hänellä on myös 
selvä kanta joidenkin lehtien sensaatiomaisiin rikosuutisis-
ta kertoviin otsikoihin:

»koen tällaiset uutiset perin inhottaviksi. rikoksia paisu-
tellaan, ja se on hyvin raskasta rikoksen tehneiden omaisil-
le. Jos minulle tultaisiin täällä sanomaan, että ’hyvä kun teit 
näin [rikoksen]’, sanoisin heille, että ’paskan vitut’», sanoo 
kissanainen suoraan, ilmaisten myös, ettei itse kaipaa julki-
suutta rikokselleen.

Hän toteaa suurena asiana sen, että on päässyt vanki-
lassa eroon huumeista, joita tuli käytettyä siviilissä. ne oli-
vat väärä pakokeino todellisuudesta. Lopuksi on todetta-
va, että kissanaisella on selkeät ja johdonmukaiset suunni-
telmat vankila-ajalleen. niihin kuuluu muun muassa kou-
lunkäyntiä.

vartija Gitta eriksson lähtee esittelemään minulle nais-
osaston ehkä kuuluisinta työpaikkaa, ompelimoa, jossa jou-
dun selittelemään muutamalle hieman epäluuloiselle nais-
vangille vierailuni syitä. ompelimossa työskentelee eräs 
niin ikään henkirikoksesta tuomittu pitkäaikaisvanki, jo-
ka kertoo, että haluaa tehdä urakkatyönsä loppuun ennen 
haastattelua.

Toisten jeesaamisesta hyvä olo
tarjan (nimi muutettu) tapaan hänen sellissään erään ylim-
män kerroksen osastolla. selliä voisi kokonsa puolesta kut-
sua lähinnä koirankopiksi. se on kuitenkin perin siistissä 
kunnossa. tosin tarja kertoo, että tarpeensa joutuu teke-

»Kissanainen» karttaa julkisuutta. 

☞
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mään paljuun, mikä on hänen mukaansa jopa euroopan ih-
misoikeussopimuksen vastaista.

»minkä vuoksi suomi maksaa eu:lle kaikenlaisia maksu-
ja, kun osalla rahoista voisi hommata tänne kunnon vessat. 
Yölläkin, kun tulee hätä, niin tarpeet on tehtävä sellissä ole-
vaan paljuun», sanoo tarja tuohtuneena. Hän lisää vielä to-
pakasti, hymynkare suupielessään: »eu-rahoilla voisi edes 
kerran kuussa rakentaa tänne osastolle uuden paskahuus-
sin.» suomi ei ole ainakaan tässä suhteessa hyvinvointival-
tio vielä tällä hetkellä.

tarja on selvästi tahtonainen, kahta edellistäkin vankia 
suorapuheisempi. saan eräältä vartijalta tiedon, että tuo-
mion alussa tarja oli hyvin sulkeutunut ja vartijat saivat ol-
la varovaisia hänen kanssaan.

tarja kertoo ohjailevansa eräitä vapaa-ajan toiminto-
ja. vankilan kaavamaisista rutiineista hän mainitsee, että 
jos niitä lähtee kehittämään, ne kiristyvät entisestään. kun 
kysyn häneltä, mitkä ovat ne periaatteet, jotka olet halun-
nut säilyttää joutuessasi tänne, tarja vastaa äitinsä sanoilla: 
»kun periaate alkaa, niin järki loppuu.»

Hänen kasvoilleen alkaa jo tulla hymyäkin, pitkästä tuo-
miosta huolimatta. tarja ei säästele sanojaan kritisoidessaan 
muun muassa vankilan terveydenhuoltoa.

»se on, sanonko suoraan, mistä kotoisin…! »
tällä hän viittaa muun muassa suuriin lääkeannoksiin, 

joita hänelle itselleenkin on tarjottu. Lisäksi hän kertoo pe-
rin surkuhupaisankin tarinan hänelle tehdystä raskaustes-
tistä. eihän hän ollut tavannut miestä pitkiin aikoihin!

keskustelun kuluessa tarja toteaa, ettei miesten ja nais-

ten välinen tasa-arvo aina toteudu vankilaolosuhteissa.
»olen kokenut tulleeni todella nöyryytetyksi», tarja to-

teaa, ja sanoo kuitenkin olevansa huumori-ihmisiä.
»kaikkia vankeja, myös naisia, pitää kohdella tasa-arvoi-

sesti. vankikin on ihminen», hän toteaa. Huolimatta varti-
jan läsnäolosta sellissä hän esittää painavaa, jopa tulikiven-
katkuista kritiikkiä vartijoita kohtaan yleensä:

»kokemuksen karttuessa, nenän noustessa pystyyn ja 
avainnippua vangin edessä rullatessaan vartijat ylpisty-
vät.»

»kun virka nousee päähän, niin tukka lyhenee», tar-
ja jatkaa ja katsoo pistävän jäätävällä, mutta hymyilevällä 
katseella allekirjoittaneeseen ja samalla vilkaisee »oudos-
ti» vartijaan. tarja kritisoi päättäväisin sanakääntein muun 
muassa sitä, miten naisvangeilta on haluttu karsia monia lii-
kuntamuotoja miesvankeihin verrattuna. tähän on tarjan 
mukaan esitetty jopa tekaistujakin syitä.

Lohduttavaksi lopuksi sopivat tarjan sanat: »kun jeesaan 
muita vankeja, niin itsellänikin on hyvä olla.»

kiitän tarjaa kädestä pitäen haastattelusta. Hän kat-
soo minua silmiin hymyillen ja selvästi huojentuneena, et-
tä on saanut puhua hänelle tärkeistä asioista. vartija Git-
ta eriksson saattelee minut eristysselliosaston kautta, jon-
ne tuodaan muun muassa kiljuhumalaisia vankeja, vankilan 
pääovelle. kiitän häntä asiallisesta suhtautumisesta jutun-
tekoon. sen ansiosta suomen vankien vähemmistöön kuu-
luvat eli naiset ovat nyt saaneet puheenvuoron. Ymmärtä-
käämme tietyin edellytyksin heitä, heidän tekemistään ran-
koistakin rikoksista huolimatta.

Ymmärtämistä voi auttaa vaikkapa kaunis runo vankien 
kirjoittamasta kirjasta jäätyneet unelmani:

»minä rakastan teitä unet, sillä silloin minun / ei tarvitse 
elää todellisuudessa. / minä rakastan unien maailmaa, sillä 
siellä / täyttyvät kaikki unelmani ja haaveeni.» 

■ Vankilareportaasien sarja alkoi Kulttuurivihkojen numerossa 
2/2006 ja jatkuu vielä seuraavassa numerossa.
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»Naisten tekemät henkirikokset», ja 
Kaisa Tammi-Moilanen: »Naisvangit».

■ Mirjam Mattila: Olin 
vanginvartija. Vankeinhoidon 
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■ Seija Viitaniemi-Lahtinen (toim.): 
Jäätyneet unelmani – runoja Suomen 
naisvankiloista. Vankeinhoidon 
koulutuskeskuksen julkaisuja 7/1988.

☞

Lapset antavat  
Katjalle voimia jaksaa. 
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tampereen 
karmein museo

te k sti  ja  kuvat Jarmo Rintala

Tampereen poliisilaitoksen rikosmuseo ei ole mikään 
tavanomainen matkailuelämys. Sen aineisto kertoo 
korutonta kieltään ihmisten julmuuden historiasta.

T a m pe re e ll a museotarjontaa riit-
tää moneen tarpeeseen. Yksi museois-
ta on paikka, joka ei ole virallisesti 
auki. Paikkaa voisi kutsua kaupungin 

karmeimmaksi museoksi pelkästään esillä ole-
van materiaalin vuoksi.

muutaman kymmenen neliön tiloissa tam-
pereen uudella poliisilaitoksella olevaa mu-
seota lähtee esittelemään poliisintyönsä ohella 
museon esittelijänä toimiva rikosylikonstaape-
li Jorma Willandt.

Pieni jännitys tottakai on mielessä, kun Wil-
landt avaa oven tampereen karmeimpaan mu-
seoon. vastassa on perin siisti yleisnäkymä. 
esillä on poliisin harvinaisiakin virkapukuja. 
Yksi niistä on tampereen ensimmäisen polii-
simestarin virkapuku vuodelta 1892, jossa on 
näkyvissä venäläisiä vaikutteita poletteineen. 
Lisäksi huomio kiinnittyy erääseen poliisin 
ennen käyttämään »kannettavaan tietokonee-
seen», jonka kokoista nykyään kukaan tuskin 
kuljettaisi mukanaan; sen verran tekniikka on 
mennyt eteenpäin.

»museossa on esillä paikallista sekä kansal-
listakin rikoksiin ja poliisin työhön liittyvää ai-
neistoa. Pääasiassa aineisto liittyy kuitenkin 
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tampereella tehtyihin rikoksiin, jotka ovat tul-
leet tutkittaviksi tampereen poliisilaitokselle», 
Willandt kertoo.

rikosmuseo antaa pienestä tilasta huolimat-
ta laajan vaikutelman poliisin työstä ja rikoksis-
ta sekä niiden taustoista 1980-luvun alkupuo-
lelle asti. viime aikoina kaikki tutkinta- ja muut 
menetelmät ovat kehittyneet paljon, ja tam-
pereen poliisilaitoksen rikosmuseoon tuodaan 
nykyään esimerkiksi poliisiopiskelijoita pereh-
tymään alan historiaan.

Ihmisen julmuudella ei ole rajoja
museon aineistoon tarkemmin tutustuessa 
silmiin pistää muutama pontikkapannu, jot-
ka on rakennettu hyvin taitavasti. mutta näi-
den yläpuolella olevissa tauluissa nähtävä 
kuvamateriaali kertoo karmeaa kieltä ihmisen 
julmuudesta sekä itselleen että toisille. esillä on 
kuvia kuolleista ja runnelluista ruumiista, myös 
itsensä hirttäneistä. eräs kuva on erityisen eto-
va. siinä mieshenkilö on tehnyt itsemurhan 
haulikolla, ja jälki on karmeaa: päänuppi on ai-
van riekaleina…

Willandt esittelee lasivitriinissä olevia teko-
välineitä, jotka liittyvät laittomiin abortteihin. 
samassa vitriiniryhmässä on muun muassa kir-
veitä sisältävä kaappi, jossa on useita henki- ja 
väkivaltarikoksissa käytettyjä tekovälineitä.

»tämän tyypin rikokset kertovat ihmisen 
julmuudesta omaa kieltään», Willandt toteaa.

sota-aikana suomessa oli voimassa erityiset 
sotatilalait ja tuomiot olivat sen mukaisia. Wil-
landt esittelee erästä taulua, joka kertoo tuol-
loin tapahtuneesta surmatyöstä: tekijä ampui 
28. 10. 1941 tampereen Lielahden alikäytävän 
luona erään autonkuljettajan ja ryösti tämän 
rahat. surmatyön tekijä tuomittiin kuolemaan, 
ja tuomio toteutettiin ampumalla hänet Hä-
meenlinnassa.

keskustelua käydään monista tampereel-
la tapahtuneista rikoksista, joihin valitettavan 
usein on sisältynyt raakaa väkivaltaa. Willandt 
esittelee taulua, joka kertoo vuonna 1964 tam-
pereella tapahtuneesta kolmoissurmasta, jossa 
tekijä surmasi kolme osto- ja myyntiliikkeen pi-
täjää.

»tämä rikossarja on ollut ’raflaavin’ ja merki-
tyksellisin, joka on tullut tutkittavaksi tampe-

reen poliisille. viimeisin näistä surmista tapah-
tui jouluaattona. surma oli ’auki’ puoli vuotta, 
kunnes tekijä pidätettiin.»

Willandt ottaa lasikaapista esille useita kiloja 
painavan sorvatun metallimurikan, näiden sur-
mien tekovälineen. 

»tekijä pidätettiin seuraavan vuoden hel-
mikuussa. Hän sai surmista kolme elinkautis-
ta tuomiota, mutta vapautettiin myöhemmin, 
koska sairastui syöpään. surmat pitivät kau-
hun vallassa silloisia liikkeenharjoittajia tam-
pereella, tämä kolmoissurma on jäänyt monen 
silloisen tamperelaisen mieleen. itse olin tuol-
loin 14-vuotias.»

Jatkamme esittelyn lomassa keskustelua 
pöyristyttävistä henkirikoksista. saan nähtä-
väkseni kansion, jonka sisältö ei ole tarkoitettu 
teini-ikäisille kenties pientä elämyksellistä seik-
kailua haikaileville pojille tai muille herkässä 
iässä oleville taikka heikkohermoisille.

valokuvat kertovat tapauksesta, jossa eräs 
toimitusjohtaja viilsi 1980 lyhdesirpillä avo-
vaimonsa kurkun auki. Häntä ei tuomittu, kos-
ka teko oli tapahtunut ymmärrystä vailla. te-
kijä joutui Willandtin mukaan hoitoon vanki-
mielisairaalaan.

»en ole ainakaan kuullut, että hän olisi pääs-
syt sieltä vieläkään pois.»

Naisten muuttuva rikollisuus
tampereen poliisilaitoksen rikosmuseossa aika 
tuntuu hieman pysähtyneen, koska esillä ei ole 
aivan viime vuosien rikoksiin liittyvää aineis-
toa. naistenkaan tekemät rikokset, jotka ovat 
viime aikoina yleistyneet, eivät ole kovin nä-
kyvästi esillä.

naisten käyttämiä rikoksentekovälineitä 
on kuitenkin esillä, kuten eräs lattarauta, jota 
muuan inkeri (nimi muutettu) käytti surmates-
saan nukkuvan miehensä iskemällä tätä usei-
ta kertoja päähän tampereen ilmarinkadulla 
1960-luvulla.

naisten tekemien henkirikosten yhteydessä 
Willandt mainitsee äidistä, joka surmasi kehi-
tysvammaisen poikansa, koska pelkäsi, ettei poi-
ka tulisi pärjäämään äidin kuoltua. eräässä sen-
saatiolehdessä oli aikanaan juttu tähän surma-
työhön liittyvästä oikeudenkäynnistä. otsikon 
mukaan äiti toivoi Jumalalta anteeksiantoa.

tiedustelen hieman kohua herättäneestä, 
muutamia vuosia sitten tapahtuneesta paloit-
telusurmasta, jossa yhtenä tekijänä oli nainen, 
Virpi Butt. Hänestä kertovan jutun yhteydessä 
maaliskuun 2006 alibissa mainittiin, että ruu-
miinosat paloiteltiin ja piilotettiin roskalaati-
koihin. ruumiiden paloittelussa käytettiin leh-
den mukaan veitsiä ja sahaa.

»tämäkään teko ei ollut niin kohahdutta-
va kuin 1964 tapahtunut kolmoissurma, jossa 
oli kysymys lopulta sarjamurhasta. välineistön 
suhteen naisten tekemät rikokset eivät nouse 
erityisemmin esille, koska tekovälineet ovat 
kutakuinkin samoja kuin miesten tekemissä 
rikoksissa.»

»naisten tekemät surmat ovat useimmiten 
kohdistuneet omiin lapsiin sekä parisuhtees-
sa puolisoihin. viime aikoina naisten osuus 
on lisääntynyt myös törkeiden pahoinpitelyi-
den sekä tavallisten pahoinpitelyiden tekijöi-
nä. Huomioitava on sekin, miten kohderyhmä 
on muuttumassa ja muuttunut oman elinpiirin 
ulkopuolelle», Willandt mainitsee.

aiemmin naisten väkivaltainen käyttäyty-
minen muun muassa parisuhteessa johtui Wil-
landtin mukaan siitä, että mitta on vain tullut 
täyteen ja sen jälkeen on mennyt kontrolli.

»nykyisin naiset ovat tasa-arvoistuneet sii-
näkin suhteessa, miten käyttäytyminen, johon 
kuuluvat päihteet ja huumeet, on muuttunut 
miesmäisemmäksi.»

vierailu tampereen poliisilaitoksen rikos-
museossa ei ole mikään ihanteita nostava mu-
seoelämys. oli suorastaan mieltä ylentävää 
mennä saman päivän iltana vierailulle museo 
villa urpoon Ylöjärven siivikkalaan.

rikosmuseossa tilanahtaus asettaa rajoituk-
sia välineistön esilletuomiselle. tampereelle 
ollaan kuitenkin perustamassa erityistä polii-
simuseota, jossa on tarkoitus esitellä laajalti po-
liisin työstä kertovaa aineistoa sekä eri rikok-
siin ja tekotapoihin liittyvää välineistöä. 

Esillä on lattarauta,  
jolla »Inkeri» surmasi  
nukkuvan miehensä.
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Onko nykypäivän 
undergroundia olemassa?  
Onko tänä päivänä edes 
mahdollista tuottaa 
undergroundia?  
Kulttuuriset ilmiöt siirtyvät 
marginaalista populaariin 
vallan uusintamisen takia. 

Eliitti  
tarvitsEE
undErgroundia
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te k sti  Aija Typpö
kuvitus Jella Kujala

K u lt t u u r i s ta  j a  ta i t e e s ta  puhuttaessa 
undergroundilla tarkoitetaan jotakin valtakult-
tuurinvastaista, marginaalista, sitoutumatonta 
ja rajoja rikkovaa. underground syntyi Yhdys-

valloissa 1950- ja 60-lukujen aikana kirjallisuuden piiris-
sä, sitoutumattomien kustantamojen ja pienlehtien myötä. 
undergroundista muodostui liike, joka rantautui 1960-lu-
vun aikana myös suomeen. 

suomalaisen underground-liikehdinnän pääpaikkoja 
olivat turku ja Helsinki ja liikkeen tunnetuimpia edusta-
jia M. A. Numminen, Jarkko Laine, Markku Into sekä 
sperm ja suomen talvisota -yhtyeet. Liikkeen edustajat jul-
kaisivat esimerkiksi aamurusko-pienlehteä, joka oli anti-
porvarillinen, systeeminvastainen ja siinä julkaistiin muun 
muassa pornosarjakuvaa, vastustettiin valmiita oppijärjes-
telmiä ja otettiin kantaa ajankohtaisiin poliittisiin aiheisiin. 

Underground on itse tekemistä
underground on terminä kaksijakoinen. se tarkoittaa jo-
takin »maanalaista», valtakulttuurinvastaista, mutta mää-
rittää tiettyä ajallisesti kiinnittynyttä jaksoa suomalaisessa 
kulttuurielämässä. undergroundiin on liitetty ja liitettäneen 
nykyäänkin vastustaminen, huumeiden käyttö tai kokeilu, 
taidekokeilut sekä tietynlainen vapaus ja irrallisuus yhteis-
kunnan sääntelystä. 

m. a. numminen sanoo Jukka Lindforsin ja Markku 
Salon toimittamassa teoksessa Ensimmäinen aalto, hel-
singin underground 1967–1970 u-liikkeestä seuraavaa: »un-
derground jäi nopeasti ajastaan jälkeen taidemuotona, se 
oli puhdas 60-luvun ilmiö. itse asiassa undergroundilla ei 
ollut koskaan vastaavaa merkitystä kuin punkilla, sen mai-
ne perustui vain huhuihin. minä itse lopetin undergroun-
din teon, kun huomasin keinojen kuluvan loppuun – sa-
maa aparaattia voi käyttää vain kaksi vuotta jos haluaa hät-
kähdyttää.» 

terminä underground kiinnittyisi siis liiaksi tiettyyn his-
torialliseen aikaan, tarkoittaisi tiettyä liikettä ja sen sisällä 
toimineita tekijöitä, jotta sitä voisi käyttää puhuessaan ny-
kypäivän kulttuurisista ilmiöistä. underground kuitenkin 
loi pohjan sille tavalle tarkastella asioita, joka elää edelleen 
kulttuurin kentällä. 

Jonkinlaisia undergroundin perillisiä ovat erilaiset nyky-
päivän ilmiöt, joissa otetaan kantaa yhteiskunnallisiin ta-
pahtumiin, vastustetaan voimassa olevaa poliittista ja yh-

teiskunnallista valtakoneistoa. tällaisia ovat esimerkiksi 
globalisaatiokriittiset mielenosoitukset tai Wto:ta ja irakin 
sotaa vastustavat performanssit. toisaalta mielenosoitukset 
keräävät yhteen tuhansittain ihmisiä, joilla on varsin erilai-
set lähtökohdat, puhumattakaan poliittisista tai kulttuuri-
sista intresseistä. 

u-liikkeellä keskiössä oli itse tekeminen, siitäkin huoli-
matta että valtablokin hyväksynnän puute saattoi tuoda an-
kariakin sanktioita. ovatko kaupunkien katutaiteilijat ja lä-
hiöiden markettien kulutuskriittiset roskisdyykkaajat itse 
asiassa tämän päivän u-liikettä? onko työlakia rikkovalle 
työnantajalleen tahallaan harmaita hiuksia aiheuttava pre-
kaarikin sitä? entä erilaisia kriittisiä kulttuurisimulaatioita 
tai osallistavan teatterin näytöksiä kaduilla järjestävät ym-
päristöaktivistit? 

on mahdollista, että nykyinen u-liike eroaa aiemmasta 
vain siten, että ihmisiä ei enää päästetä agoralle, kokoon-
tumaan ja tekemään itse. Luokka on vaiennettu, ja se voi 
»turvallisuusvaltiossa» elääkin vain hiljaisena. onneksi se, 
mikä tänä päivänä yrittää pysytellä tai mitä pidätellään un-
dergroundina, on huomenna todennäköisesti marginaalis-
ta vastakulttuuria ja ylihuomenna populaaria massakult-
tuuria. 

Marginaalinen kirjallisuus
käsitteillä vastakulttuuri ja vastakulttuurisuus määritellään 
monia sellaisia ilmiöitä, jotka ammentavat undergroundin 
perinteestä. vastakulttuurissa on oltava jonkinlaista erot-
tautumista valta- tai massakulttuurisista ilmiöistä sekä yh-
teiskunnallisuutta – vallitsevan valtahegemonian vastaista 
tai ainakin sitä kyseenalaistavaa. vastakulttuurisiin ilmiöi-
hin liittyy myös itse tekemisen periaate; ei olla eri taide- 
ja kulttuuri-instituutioiden tai yhteiskunnan tunnustamien 
portinvartijoiden (kriitikkojen, tutkijoiden) määrittelyjen 
varassa.

vastakulttuurisuus ja marginaalisuus kulkevat käsi kä-
dessä. Jos massakulttuuri määritellään siten, että mahdolli-
simman suuri joukko ihmisiä on sen vaikutuspiirissä, mar-
ginaalisuus tarkoittaa sanamukaisesti pienen joukon kult-
tuuria. marginaalissa ei olla kulttuurin keskellä, vaan sen 
reuna-alueella. vastakulttuuri tai marginaalisuus ei ensisi-
jaisesti tarkoitakaan mahdollisimman suuren yleisön tavoit-
telemista, vaan kiinnostavuuden keskiössä on pikemminkin 
se, mitä tehdään. ☞
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kirjallisuuden kentällä marginaalisuus ja vastakulttuuri-
suus ilmenevät pienkustantamojen toimintana ja omakus-
tanteina. 1990-luvulta lähtien on suomessa pienkustanta-
mojen määrä lisääntynyt. kirjallisuuden marginaalissa ovat 
perinteisesti olleet tietyt kirjallisuuden lajit: fantasia, tieteis-
kirjallisuus, kauhu, sarjakuva ja dekkarit. Lajien marginaa-
lisuus johtuu klassisesta korkea–matala-dikotomiasta, jon-
ka määrittelyä hallitsee kulloisenkin ajan valtablokki. val-
takulttuurin määrittävät yhteiskunnan eliitin muodostamat 
taloudelliset ja institutionaaliset rakenteet. 

Kaiken takana on eliitin kriisi
kulttuurisilla ilmiöillä on taipumusta liikkua marginaalis-
ta keskustaan. vastakulttuurisista ilmiöistä tulee valtakult-
tuurin omia. Mike Pohjolan mukaan tämä johtuu siitä, et-
tä underground (marginaalinen kulttuuri) voi tehdä kokei-
luja, joista mainstream-kulttuuri voi omia itselleen sen, mi-
kä milloinkin tuntuu tarpeenmukaiselta. vastakulttuuri saa 
vastustusta, kunnes »coolhunterit» löytävät sen ja »syöttä-
vät sen mainstreamiin». 

ranskalainen sosiologi Pierre Bourdieu esitteli 1970-lu-
vulla distinktioteorian, jonka hän perusti tarkasteluihinsa 
ranskalaisesta yhteiskunnasta. Yhteiskunnan kolme luok-
kaa syntyvät erottautumisen tarpeesta: Yläluokkainen eliit-
ti haluaa olla yksin eliittiä, keskiluokka haluaa olla kuin eliit-
ti ja erottautua alaluokasta, joka koostuu välttämättömyy-
den valitsijoista. 

Stuart Hall kirjoittaa, että populaariksi ja samalla hovi-
kelpoiseksi tulemisen kannalta »tärkeitä eivät ole kulttuurin 
sisäiset tai historiallisesti muuttumattomat objektit [ihan-
teet], vaan kulttuurisissa suhteissa vallitseva pelitilanne», 
toisin sanoen eliitin hetkellinen kriisi. 

kulttuurisen eliitin on jatkuvasti keksittävä erottautumi-
sen keinoja keskiluokasta, joka kiihtyvällä vauhdilla imee 
itseensä eliitin kiinnostuksen kohteita ja jonka kautta ne 
siirtyvät myös alaluokkaan. uusia »in»-juttuja on jatkuvas-
ti löydettävä jostakin, ja kulttuurin kentällä oivallisen pai-
kan tarjoavat marginaaliset kulttuuri-ilmiöt. 

marginaalissa olevalla kulttuurilla on oma kannattaja- ja 
käyttäjäkuntansa jo valmiiksi, ja eliitti ja sen kautta keski-
luokka voi valita sieltä itselleen uuden ja sopivan erottautu-
misen välineen. tämä erottautumisen tarpeen luoma mar-
ginaalisten ilmiöiden »löytäminen» on yksi tapa selittää sitä, 
miksi marginaalisista ilmiöistä tulee massailmiöitä.

Valta ja paperiset tarinat
termin populaarikulttuuri määrittelyyn liittyy useita ongel-
mia. usein populaarikulttuurin on ajateltu olevan joko puh-
taasti viihdettä tai kulttuuria, jota suuret ihmisjoukot osta-
vat, kuuntelevat, lukevat ja kuluttavat. stuart Hall kuitenkin 

huomauttaa teoksessaan Kulttuurin ja politiikan murrok-
sia, että »tämä on [populaari]termin ’markkina’- tai kaupal-
linen määritelmä».

Hallin mukaan ei ole olemassa yhtäkään itsenäistä ja ko-
konaista populaarikulttuuria, johon kulttuurisen vallan ja 
hallinnan voimakenttä ei vaikuttaisi. Joitakin kulttuurin 
muotoja työnnetään jatkuvasti syrjään ja marginalisoidaan. 
tämä »kulttuurinen muuntuminen» on hienovaraista ja 
huomaamatonta kamppailua alempia luokkia vastaan, ja 
sen tavoitteena on kasvattaa kansa uudelleen.

Populaarikulttuurin sisällä vallitsee dialektinen liike vas-
tarinnan ja kulttuurisen mukauttamisen välillä, ja voittanut 
hegemonia kohoaa aina populaarikulttuurista, keskiöstä. 
kulttuuri on myös aina suhteessa taloudellisiin muutoksiin 
ja kaupallisuuteen. siksi tuottamaton kirjallisuus on jätetty 
kulttuurin, populaarikirjallisuus populaarikulttuurin mar-
ginaaliin. 

toisaalta harva jaksaa perehtyä paperisiin tarinoihin, joi-
den kuluttaminen vaatii aikaa ja osaamista. kirjojen tarinoi-
ta ei voi kuulla tai nähdä, kuluttaa nopeasti kiireisessä arjes-
sa. kirjallisuudesta on tullut sekundaarista niin tietolähtee-
nä, viihteenä kuin elämyksenä, koska kulttuuria ja kulutus-
artefakteja tuotetaan yhä vauhdikkaammalla sykkeellä. 

Mikrokosmos yhteiskuntakritiikin välineenä
nykypäivän kotimaisessa populaarikirjallisuudessa hallit-
sevat teemat ovat suurelta osin kulttuurisen ja dialektisen 
uudelleenmuotoutumisen kautta marginaalista populaa-
riin nousseita. esimerkiksi dekkarit olivat undergroundia, 
kunnes eliitti halusi erottautua niiden avulla, ja keskiluok-
ka kopioi idean trendiksi, ettei häviäisi valveutuneisuudes-
saan eliitille. 

alun perin individualistisena lajina dekkari on keskitty-
nyt yksilön valintoihin ja psykohistoriaan rikosten motiiveja 
selittäessään. Päivi Lappalainen kuitenkin huomauttaa, et-
tä koska dekkarit luovat oman maailmansa, mikrokosmok-
sen, ne sopivat yhteiskuntakritiikin välineiksi: 1990-luvul-
la dekkari otti hoitaakseen kirjallisuuden yhteiskuntakriit-
tisen tehtävän. Yhteiskuntakriittisyys vaikuttaa omalta osal-
taan lajin suosioon. useasti rikokset ja niiden syyt selitty-
vät yksilöhistorian ohella yhteiskunnan rakenteista ja jär-
jestyksestä käsin. 

malliesimerkiksi undergroundista kohonneen dekkarin 
popularisoitumisesta käy Raid. ensimmäinen Harri Nykä-

☞

Kulttuurisilla ilmiöillä on taipumusta 
liikkua marginaalista keskustaan.
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sen Raid-dekkari kirjoitettiin vuonna 1992 eli aikana, jol-
loin dekkarit eivät vielä olleet populaarikirjallisuutta, saati 
sitten hovikelpoista tai korkeaa kirjallisuutta. matala Raid 
ilmensi marginaalista kirjallisuutta, kotimaista kovaksikei-
tettyä kioskikirjallisuutta. kun Harri nykäsen ura tv-käsi-
kirjoittajana sai jatkoa Raid-sarjan merkeissä, nousi margi-
naalinen vastakulttuurin tuote ryminällä populaariin. 

marginaalinen ilmiö siirtyy kepeimmin keskustaan ins-
tituutioiden hyväksynnän kautta. artikkelissaan »kun dek-
kareista tuli hovikelpoisia» Päivi Lappalainen esittää, et-
tä dekkarin arvostusta lisäsi muun muassa Matti Yrjänä 
Joensuun harjunpää ja rakkauden nälkä -dekkarin Fin-
landia-ehdokkuus vuonna 1993. samaan aikaan 90-luvulla 
dekkari hyväksyttiin myös akateemisissa piireissä. Dekka-
reista alettiin tehdä opinnäytetöitä sekä pitää seminaareja. 
Laji sai sekundaariset tekstinsä. 

Raid tuli tunnetuksi tv-sarjan ja massaviestimien (televi-
sio, radio, lehdistö, internet) välityksellä ja medioitui. olisi-
kin aiheellista kysyä, onko Raid tuotteistunut vai tuotteis-
tettu. vain muutamana kirjana Raid olisi vastakulttuuria – 
marginaalista kirjallisuutta kulttuurikentän marginaalissa, 
kirjallisuudessa. ilmiönä se on kuitenkin ollut populaari-
kulttuuria parhaimmillaan: populaarikulttuurin tuote, ajan 
hengen mukaisesti realistinen ja teemoiltaan ajankohtainen 
viihdespektaakkeli, jonka aika toisaalta taitaa olla ohi. 

U-liike trendsetterinä
Postmodernina aikana kaikki on sirpaloitunut, taiteessa voi 
käyttää ja yhdistellä kaikkea. Jonkinlaista siirtymää on kui-
tenkin nähtävissä. on todennäköistä, että viime vuosien 
dekkaribuumi on johtunut kulttuurin uuden vaiheen esiin-
marssista. kuluttajat ovat etsiytyneet realistisen kirjallisuu-
den pariin, jossa matala ja korkea sekoittuvat. kulttuurin 
kentällä realismi on saanut seuraajakseen naturalismin: vä-
kivallan, pornon, ilkeyden ja kylmyyden uuden ja raadolli-
sen kuvauksen. tähän ei kuitenkaan tarvitse tuudittautua. 

kun kylmät ja piittaamattomat teemat ohittavat natu-
ralistisen huippunsa, on todennäköistä että suurten ja ro-
manttisten tarinoiden kokemisen tarve lisääntyy. syklinen 
kierokulku ei pääty, vaan seuraavaksi meitä odottaa kenties 
jo paluu idylliin, romantiikan maailmankuvaan - jos vain 
valtablokki sen hyväksyy. tai ehkä u-liikkeen perilliset ovat-
kin lopulta niitä todellisia trendien asettajia, joiden työllä 
kulttuurinen kierto sysätään liikkeelle. 
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A lk a a o ll a j o  m e lko i ne n  uuvuttava kli-
see vaatia sarjakuvalle aitoa arvostusta taiteen-
lajina muiden joukossa. kuten myös elokuvalle, 
sarjakuvalle on suotu asema jossain populaari-

kulttuurin ja taiteen välillä ja rajamaastoissa tasapainoile-
vana ilmaisumuotona. oleellista on kuitenkin havaita, et-
tä sarjakuvilla on merkitystä. sarjakuvat yhdistävät koko-
naisia sukupolvia. sarjakuvien kautta yksilöt ja yhteisöt ra-
kentavat itseään ja elämäänsä usein lapsuudesta vanhuu-
teen saakka.

itse ainakin opin lukemaan Carl Barksin aku ankan 
parhaat -albumien myötävaikutuksella. nuoruuteni omi-
nainen tuoksu oli divareista ostettujen vanhojen agenttisar-
jakuvien ummehtunut painomusteen ja heikkolaatuisen kel-
lastuneen paperin haju. teini-iässä rakensin kuvaa naisesta 
Milo Manaran albumien avulla. kosketuin kun aloin tajuta 
laman ja köyhyyden vaikutuksia yksilöön ja yhteisöön Will 
Eisnerin Elinvoiman ja näkymättömien ihmisten kautta. 
tintti vei minut maailmalle ja sai haaveilemaan kansain-
välisen sankarireportterin ammatista. Hugo Prattin Corto 
maltese -sarjakuvien sivuilta löytämäni flegmaattisen ro-
mantikon muotokuva järisytti nuoren miehen haavoittuvaa 
identiteettiäni. viime aikoina olen puolestaan tajunnut pal-
jon ihmissuhteista Charles Berberianin ja Philippe Du-
puyn jeanin elämää lukemalla. kuten monet muutkin suo-
malaiset, aloitan jokaisen arkiaamuni Rip Kirbyllä ja Viivil-
lä ja Wagnerilla.

sarjakuva pääsi vaihteeksi otsikoihin ja sai yhteiskun-
nallista ulottuvuutta, kun Ville Rannan pieni kantaaotta-
va sarjakuva yllättäen ravisutteli oululaista ja koko suoma-
laista kulttuurikenttää. rannan henkilökohtainen sarjakuva 
ja tanskalaisen lehden julkaisemat surkuhupaisat pilakuvat 
tulivat ja herättivät tervetullutta keskustelua sananvapau-
desta. mielekkäämpää kulttuurienvälistä vuoropuhelua pi-
tää kuitenkin ehkä etsiä klassikoista. kukaan ei tainnut ni-
mittäin liiemmälti suuttua, kun Hugo Pratt siteerasi Cor-

sarjakuvat 
elämänkokemuksena

te k sti  Turkka Ylinen

»Kun haluan oppia jotain elämästä, luen Corto Maltesea»  
Umberto Eco.

to maltesen suulla Koraania vähän oman päänsä mukaan 
albumissa Etiopialainen romanssi. vaikuttavassa tarinas-
sa esitelty Corton ja ärhäkän muslimitaistelija kušin ystä-
vyys on yksi suurista kulttuurienvälisistä dialogeista. kuš on 
Koraanille uskollinen vallankumouksellinen vapaustaisteli-
ja, jonka kautta Pratt ei luo kovin mairittelevaa kuvaa isla-
mista, mutta esittää ikimuistettavalla tavalla, kuinka kahden 
kulttuurin edustajan on mahdollista löytää yhteinen sävel. 
näennäisten ristiriitojen ja jatkuvan naljailun taustalla kuš 
ja Corto jakavat syvästi yleisinhimillisen luonteen. 

muhammedin ja sarjakuvien törmäiltyä meillä ja maa-
ilmalla on rauhoittavaa palata perusasioiden äärelle. täs-
sä Kulttuurivihkojen numerossa esitellään rypäs suurel-
le yleisölle vielä enemmän tai vähemmän tuntemattomia 
sarjakuvantekijöitä. kummallista kyllä, kaikki ovat miehiä. 
toisin kuin runous, sarjakuva on perinteisesti ollut varsin 
miehinen ala – poikien harrastus. tätä vinoa sukupuolija-
kaumaa selvittelevät haastattelussamme nettinartun sivuil-
ta tutut Johanna Rojola ja Anne Muhonen. He pohtivat, 
onko mielekästä puhua erikseen naisten ja miesten sarjaku-
vasta. aihetta sivuaa myös julkaisemamme muhosen Ihme-
tysnainen-sarjakuva.

nettinarttu edustaa tämän päivän tyypillistä pienkus-
tannetoimintaa. internet on vuosien saatossa muodostu-
nut tärkeäksi uuden sarjakuvan julkaisuareenaksi: yhä use-
ammat riippumattomat sarjakuvat ilmestyvät nykyään vain 
verkossa. vaikka moni asianharrastaja kaipaakin omakus-
tannelehden paperin vienoa kahinaa ja painomusteen tuok-
sua sarjakuvaan uppoutuessaan, ei nettisarjakuvia tule vä-
heksyä. Kulttuurivihkot tutustuukin nettinartun lisäksi 
kulttisuosiota nauttivan nettisarjakuvan White ninjan ab-
surdiin maailmaan. Otto Sinisalo esittelee myös kattavas-
ti kansainvälisen ja kotimaisen internetsarjakuvan kentän. 
tämän lisäksi ruodimme sarjakuvan yhteiskunnallisia mer-
kityksiä aina ajankohtaisen Art Spiegelmanin uusimman 
albumin kautta. 
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sarjakuvilla eheämmäksi

te k sti  Jan Liesaho

– ARt SPIeGeLman
Yhdysvaltalainen Art Spiegelman käsittelee sarjakuvissaan 
omaa elämäänsä suhteessa yhteiskunnallisiin tragedioihin: 
natsiSaksaan ja syyskuun yhdenteentoista päivään.

L öysi n  Art S pi g e l m ani n  natsi-saksaa käsit-
televät maus-sarjakuvat kirjastosta vasta muuta-
ma vuosi sitten. kahdesta kirjasta koostuvan tari-
nan ensimmäisen albumin ahmittuani kaikui pääs-

säni kysymys, lähes suoranainen syytös: miksei yläasteen 
historian tunnilla luettu sarjakuvia? Wsoy suomensi mo-
lemmat maus-albumit jo 1990-luvun alussa, ja tarinat jäl-
leenjulkaistiin yksissä kansissa vuonna 2003. voin vain toi-
voa, etteivät opettajat ja opetussuunnitelmat enää vieras-
ta sarjakuvaa opetusvälineenä. mikäli perusteluni tuntuvat 
huterilta, niin lienee paikallaan todeta, että vuonna 2005 ti-
me-lehti valitsi art spiegelmanin yhdeksi maailman sadasta 
vaikutusvaltaisimmasta ihmisestä.

mausissa art spiegelman kertoo natsi-saksan keskitys-
leireiltä selviytyneen isänsä tarinan kissojen, hiirien ja siko-
jen kautta. kissat ovat natseja (»katzies») ja hiiret tieten-
kin juutalaisia. siat ovat natseille useimmiten myötämieli-
siä puolalaisia. spiegelman ei sotkeudu loputtomiin syylli-
syyspohdintoihin, vaan keskittyy kuvaamaan menneisyyttä 
niin kuin hänen isänsä Vadek sen hänelle kertoo. Pelkistet-
ty, puolisuttuinen tyyli saattelee lukijan tehokkaasti 1930-
luvun lopun Puolaan, missä spiegelmanin perheen elämä 
käy kuukausi kuukaudelta yhä hankalammaksi. maailmas-
ta ei puutu art spiegelmanin isän kaltaisia selviytymistari-
noita, mutta mausin suoraselkäiset kissat ja huonoryhtiset 
hiiret saavat tutunkin tarinan elämään aivan uudella tavalla 
– tarinan kuitenkaan muuttumatta melodraamaksi.

mausin ensimmäisessä osassa maus I seuraamme nuo-
ren vadekin elämää Puolassa siihen hetkeen, kun hän jou-
tuu auschwitziin. sarjan toisessa osassa maus II spiegel-
man kertoo isänsä satumaisen onnekkaan selviytymisen 
natsien pahamaineisimmalta keskitysleiriltä. isän selviyty-
mistarinan lisäksi mausissa on useita päällekkäisiä tarinoi-
ta ja teemoja, joista artin ja isän ongelmallinen suhde sar-
jakuvan kirjoittamishetkellä nousee päällimmäiseksi. mau-
sin lukeminen tapahtuu usein ikään kuin reaaliajassa spie-

gelmanin puidessa isäsuhdettaan samalla kun hän koittaa 
kuvittaa tämän kertomusta. maus – Selviytyjän tarina -ni-
meen sisältyy myös raadollinen toteamus siitä, ettei trage-
diasta hengissä selviäminen vielä tarkoita samaa kuin to-
dellinen selviäminen. vadekin vapauduttua keskitysleiril-
tä hänen elämänsä jatkuu loputtomana taisteluna ja vaino-
harhaisuutena, joka on tuhota niin artin kuin vadekin toi-
sen vaimon mielenterveyden. keskitysleiriltä niin ikään sel-
viytynyt vadekin ensimmäinen vaimo Anja tappoi itsensä 
vuonna 1968. 

11. 9.
sarjan toinen osa maus II julkaistiin vuonna 1991 ja seuraa-
vana vuonna art spiegelmanille myönnettiin, ensimmäise-
nä sarjakuvapiirtäjänä, Pulitzerin erityispalkinto. tämän jäl-
keen spiegelman keskittyi kuvittamaan new yorker -lehteä 
ja työsti myös lastensarjakuvia, mutta pyrki ennen kaikkea 
pidättäytymään sarjakuvien piirtämisestä. vaadittiin mel-
koinen mullistus ennen kuin spiegelman tarttui tusseihin-
sa ja herätti henkiin hiiri- alter egonsa – World trade Cen-
terin terrori-iskut.

Yhdysvalloissa vuonna 2004 julkaistu In the Shadow of 
no towers koostuu kymmenestä sarjakuvasta, jotka spie-
gelman piirsi vuosina 2002 ja 2003 saksalaiselle Die Zeit  
-lehdelle. sillä selittyy myös In the Shadow of no towersin 
ulkoasu, joka herättää yhtä lailla kunnioitusta kuin häm-
mennystä: albumi on valtavankokoinen broadsheet, joka ei 
mahdu pieneen reppuun tai olkalaukkuun. ensihämmen-
nystä lisää vilkaisu sivumäärään – 36 sivua, joista alle puo-
let on spiegelmanin itsensä kuvittamia. siinä missä maus 
oli pelkistetty ja yhdenmukainen, spiegelmanin uusi albu-
mi on räiskyvä sekamelska, jossa ei ole säästelty sen enem-
pää värejä kuin erilaisia tyylilajejakaan. stilistisesti osa sar-
jakuvista tuntuu häiritsevänkin tutuilta kunnes kirjan jäl-
kimmäisestä osiosta käy ilmi, että spiegelman on tietoisesti 
hakenut visuaalista inspiraatiota menneen vuosisadan alun 
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kuuluisista amerikkalaisista sarjakuvista kuten Krazy Kat ja 
Vihtori ja Klaara. aukeaman kokoiset kuvitukset on koot-
tu useista erityylisistä osista, joissa hyödynnetään myös va-
lokuvia ja lehtileikkeitä.

Kaksi Yhdysvaltaa
In the Shadow of no towersin fragmentaarisuus kertoo en-
nen kaikkea hämmentyneestä avuttomuudesta ja artin ky-
kenemättömyydestä jäsentää traumaattisia kokemuksiaan 
yhtenäiseksi kerronnalliseksi kokonaisuudeksi. terrori-is-
kujen tapahtumahetkellä spiegelman oli itse Lower man-
hattanilla, jonka surrealistista tunnelmaa hän kuvaa ensim-
mäisissä kuvituksissa. kaksoistornien hehkuva luuranko pa-
laa spiegelmanin verkkokalvolle kunnes kuva on tehdä hä-
net hulluksi. traumatisoituneena vuoden 2000 presidentin-
vaaleista hän tuijottaa herpaantumatta televisiota etsien jo-
kaista mahdollista johtolankaa johtajiensa salaliitosta. Pian 
hän toteaa maansa ajautuneen kollektiiviseen psykoosiin, 
jossa enemmistö syö freedom frieseja ja verhoaa kotiovensa 
Yhdysvaltain lipuilla. samalla spiegelman ystävineen osoit-
taa mieltään rauhan puolesta ja on tukehtua infoähkyyn. 
spiegelmanin ahdistus kasvaa kasvamistaan, »usa out of 
ny» -mielenosoituskyltti vaihtuu »nyC out of nyC» -kylt-
tiin, kunnes muistot rupeavat hälvenemään, verkkokalvol-
le palanut kuva pienenemään ja maailma palaa askel aske-
leelta takaisin vanhaan – »uuteen vanhaan». viha Yhdys-
valtain tekopyhiä johtajia kohtaan voimistuu kuitenkin en-
tisestään.

ahdingosta ja ahdistuksestakin spiegelman onnistuu 
löytämään absurdia huumoria, ja hän irrottelee railakkaasti 
niin amerikkalaisten poliitikkojen kuin terroristienkin kus-
tannuksella, itseään unohtamatta. aivan niin kuin mausis-
sa, spigelman onnistuu jälleen muutamalla havainnolla yh-
distämään henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen, menneen 
ja nykyisen. spiegelman on kuin hovinarri, jonka itseironia 
ei tunne rajoja sen enempää kuin ilmaisunvapauskaan. Hän 

on Yhdysvaltain lippuun pukeutunut cheerleader ja kaulas-
saan väsynyttä vapaudenkotkaa raahaavaa hermoraunio.

tragedia, jonka maan republikaaniset johtajat kääntävät 
travestiaksi, saa kuitenkin piirtäjän tekemään odottamat-
toman löydön. Hän tajuaa juurtuneensa, löytäneensä ko-
din, jota hän ei ole tiennyt tarvitsevansa. se, että tuo koti 
on new York, kulttuurien sulatusuuni, joka on ottanut vas-
taan ja hyväksynyt niin monta spiegelmanin kaltaista juu-
retonta kosmopoliittia, antaakin terrori-iskulle groteskin li-
sämaun. niin absurdilta kuin väittämä saattaakin kuulos-
taa, art spigelman on terrori-iskun jälkeen eheämpi ihmi-
nen kuin sitä ennen.

Ylistys sarjakuvalle
Henkisen kodin löytyminen ja amerikkalaisen yhteiskun-
nan ruotiminen ovat spiegelmanin kuvittamien kymmenen 
sarjakuvan punaiset langat, mutta kokonaisuudessaan kir-
ja on ennen kaikkea ylistys amerikkalaiselle sarjakuvatai-
teelle. kirjan jälkimmäinen puolisko on nimetty The Co-
mic supplementiksi, ja se koostuu vanhoista amerikkalaisis-
ta sarjakuvista, joista spiegelman kertoo inspiroituneensa ja 
jotka osaltaan auttoivat spiegelmania pysymään järjissään 
keskellä pahinta terrorikaaosta. mutta se onkin ainoa syy, 
jolla niiden läsnäolo In the Shadow of no towers -albumissa 
voidaan oikeuttaa. Hyvällä tahdolla niiden voidaan temaat-
tisesti katsoa liittyvän terrori-iskuihin, mutta niiden lisäar-
vo spiegelmanin sarjakuville on olematon.

albumin alkusanoissa spiegelman kertoo olevansa to-
della hidas piirtäjä. mausin tekoon hän käytti yhteensä 13 
vuotta. näin ollen voimme olla iloisia siitä, että meillä on 
ylipäätänsä mahdollisuus ottaa osaa spiegelmanin syys-
kuun yhdennetoista päivän kokemuksiin. mutta tarvitaan-
ko kymmenen sarjakuvan esittämiseen aivan välttämättä 
tabloidin kokoinen järkäle? 
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Lapsellinen ninja 
remeltää verkossa

te k sti  Tuomas KärkkäinenInternetissä julkaistava 
White Ninja osoittaa 
strippisarjakuvan 
tarjoavan 
mahdollisuuksia 
nokkelan huumorin 
lisäksi myös 
yhteiskunnalliseen 
kommentointiin 
ja pökerryttävään 
absurdismiin.

K ömpe lösti  pi irret t y  kokoval-
koisiin pukeutunut hahmo syö kuol-
lutta miestä eikä poliisin tullessa 
paikalle ymmärrä tekevänsä mitään 

väärää. nopeasti silmäiltynä Scott Bevanin ja 
Kent Earlen luoma White ninja on kuin kym-
menvuotiaan pojannaskalin raapustuksia ma-
tematiikan vihkon sisäkanteen.

miehet ovat piirtäneet vapaasti assosioivaa 
sarjakuvaansa seitsemäsluokkalaisista alkaen. 
kuulakärkikynällä. sarjakuvan originaaleja 
säilytetään proosallisesti kenkälaatikossa. Lu-
kijoita sillä on tätä nykyä todennäköisesti kym-
meniätuhansia: sarjakuvan nettisivusto ainakin 
kerää päivittäin yli kaksikymmentätuhatta kä-
vijää. kent earle kertoo sähköpostise White 
ninjan olevan »internet-kuuluisa» ja sen teki-
jöiden lähes taloudellisesti vakaalla pohjalla.

mikä sitten onkaan White ninjan suosion 
syy, selitys ei löydy ainakaan piirtäjien visuaa-
lisesta taituruudesta. He kertovat itseironises-
ti, että White ninjaa on luultu kuusivuotiaan 
piirtämäksi ja että ninja on valkoinen, koska 
mustan värittämisessä olisi liikaa vaivaa.

tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. näen-
näisen yksinkertaisen piirrosjäljen alle piilou-
tuu hämmästyttävän monitasoisia tarinoita, 
joita kuvaamaan voisi käyttää sanaa »anarkis-
tinen», ellei se olisi kokenut täydellistä inflaa-
tiota sarjakuvista puhuttaessa. Päällimmäinen 
taso on itse asiassa varsin näppärää tajunnan-
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Lapsellinen ninja 
remeltää verkossa

virtahuumoria. valkoinen ninja tekee kaiken-
laista kummallista, ja juoni teutaroi villisti min-
ne sattuu.

Lapsekasta ryntäilyä
White ninjassa kerronnan logiikka on usein 
jollakin tavalla lapsenomaista. suurin osa stri-
peistä on korkeintaan kuusi ruutua pitkiä, mut-
ta usein ensimmäisen ja viimeisen ruudun vä-
linen yhteys on varsin etäinen. aivan kuin ta-
rinaa keksittäisiin sen edetessä. Bevan ja ear-
le vahvistavat tämän arvauksen todeksi. muu-
tamat stripit ovat hautuneet ennen valmistu-
mistaan jopa usean kuukauden ajan, kun jos-
takin tietystä ruudusta on ollut hankala ede-
tä seuraavaan. tällainen kerrontatapa johtaa 
usein hengästyttävään etenemisvauhtiin, sillä 
sarjakuvaa lukiessa pitkäänkin haudotut kään-
teet vyöryvät lukijan silmille kerralla. eräässä 
haastattelussa tekijät kertoivat tällaisen ylino-
peuden johtuvan ennen kaikkea Bevanin kes-
kittymishäiriöstä.

tietynlainen lapsenomaisuus näkyy myös 
Bevanin ja earlen tavassa haistattaa tarpeen 
tullen pitkät realismin vaatimuksille. miksi-
pä kiinnittyäkään todellisuuteen, jos se sattuu 
olemaan tiellä? kuitenkaan todellisuuden ra-
jan tuolle puolen ei ole mitään pakonomaista 
tarvetta loikkia, jollei se palvele jotakin tarkoi-
tusta. suurin osa tarinoista voisi periaatteessa 
tapahtua omassa todellisuudessamme. White 
ninjan epätodelliset elementit eivät ole mitään 
pöhöttynyttä miekka ja kilpi -fantasiaa henkeä-
salpaavine yliluonnollisine tapahtumineen tai 
taruolentoineen, vaan todellisuus yksinkertai-
sesti antaa periksi, jos tarina sitä vaatii: puhu-
vaa, isottelevaa kiivihedelmää voi käyttää hiir-
ten pyydystämiseen. valkoisen ninjan tyttöys-
tävä jättää hänet alkaakseen seurustella dino-
sauruksen kanssa.

kaikki tämä lapsekkuus huomioon ottaen 
lapsekas piirrosjälkikin alkaa yhtäkkiä vaikuttaa 
ainoalta oikealta vaihtoehdolta valkoisen nin-
jan kuvaamiseen. »Piirrämme yksinkertaisella 
tyylillä, koska se on nopein tapa kertoa yksi-
tyiskohtainen tarina», earle kertoo. »Loppujen 
lopuksi värit tai tekstuurit eivät tee sarjakuvaa 
hauskemmaksi. en ihan oikeasti keksi mitään 
vähemmän hauskaa kuin tekstuuri.»

Lasten raivostuttava tyhmyys
kaivauduttuaan jo sinällään viihdyttävien köm-
pelön piirrosjäljen, oudon huumorin ja sitäkin 
oudomman juonenkuljetuksen taakse White 
ninjan lukija löytää sarjakuvan vakavamman 

tai vähintäänkin kriittisemmän tason. sarjaku-
van internetsivuilla lukijoita tervehditään ker-
tomalla, että White ninja -sarjakuvat ovat ne-
rokasta satiirista kommentaaria kiistanalaisista 
aiheista. »opiskelijat, professorit ja muut hei-
dän kaltaisensa, joilla on tarpeeksi älykkyyt-
tä analysoida ja löytää sarjakuvien piilotetut, 
usein kierot juuret, nauttivat White ninjasta 
täydellisimmin. me muut voimme silti viihtyä 
sarjakuvien kepeän pintatason huumorin ja 
hauskojen piirrosten parissa», tekijät piikitte-
levät, mutta irvailussa piilee totuuden siemen.

White ninjaa voi lukea vahvasti tyyliteltynä 
kuvauksena maailmasta, jota asuttavat sokeas-
ti mielihalujaan ja päähänpälkähdyksiään seu-
raavat ihmiset. sarjakuva on täynnä itsekkäitä 
typeryksiä, jotka eivät jaksa miettiä tekojensa 
seurauksia etukäteen. usein White ninjan si-
vuhahmoina esiintyvät lapset tuntuvat olevan 
kaikista julmimpia toisille, mutta toisaalta ai-
kuisetkaan eivät eroa heistä mitenkään merkit-
tävästi. itsetuntoa voi helpoiten pönkittää mui-
ta ivaamalla – ja kilpikonnia voi tappaa, koska 
ne ovat ärsyttäviä. »White ninja on se, mitä ih-
miset tekisivät, jollei heidän tarvitsisi koko ajan 
esittää olevansa aikuisia», kent earle tiivistää.

tällainen vapaus aikuisuudesta ei ilmeises-
tikään earlen ja Bevanin mukaan johtaisi mi-
hinkään hyvään. spontaani toiminta kun joh-
taa helposti muiden ihmisten jättämiseen huo-
miotta. Lapset eivät selvästi ole mikään ihan-
ne earlelle: »Lapset ovat pikkuisia demoneja 
nykyään. minä oikeasti vihaan niitä. mikseivät 
vanhemmat opeta enää tyhmille lapsilleen ta-
poja? se on masentavaa.»

vaikka White ninjassa on ajatuksiin vetoa-
va kriittisempikin puolensa, näille stripeille on 
helppo tehdä vääryyttä kaivamalla niistä väki-
sin esiin syvällisiä merkityksiä. toki se, että sar-
jakuvat eivät ole täysin satunnaisia, auttaa pi-
tämään mielenkiintoa yllä, mutta ensisijaisesti 
White ninja ei ole olemassa korjatakseen yh-
teiskunnallisia epäkohtia. Jollei sellaiseksi sitten 
lasketa ilon puutetta.

earle kertoo heille olevan tärkeää, että hei-

dän sarjakuvastaan voivat nauttia erilaiset ih-
miset. »Yhtenä päivänä saimme sähköpostia 
kaverilta, joka kirjoitti: ’yer comix r r0XX0rz! 
i read them evry minute’. mikä idiootti! olen 
iloinen, että hän pitää sarjakuvistamme.»

Sarjakuvaa verkossa
scott Bevan ja kent earle suhtautuvat läm-
pimästi faneihinsa. Yhteisön rakentaminen 
on tärkeää: internetsivuilla rohkaistaan Whi-
te ninjan lukijoita lähettämään omia tulkin-
tojaan sankarin edesottamuksista, joista par-
haat julkaistaan erityisessä Fanart-osiossa. si-
vuston keskustelualue on ilmeisen vilkas koh-
tauspaikka valkoisen ninjan seuraajille.

internetsarjakuviin liittyy usein pyrkimys-
tä verkostoitua muiden sarjakuvien tekijöiden 
kanssa. tämä on välttämätöntä usein jo tyys-
tin taloudellisten syiden vuoksi. Yleensä netti-
sarjakuvien lukeminen on ilmaista, joten jos-
takin muualta on saatava edes sen verran ra-
haa, että kotisivutila on mahdollista maksaa. 
White ninjaakin rahoitetaan myymällä oheis-
tuotteita, kuten t-paitoja ja sarjakuva-albumien 
muotoon painettuja versioita netissä jo julkais-
tuista stripeistä. niitä menee luonnollisesti si-
tä enemmän kaupaksi, mitä enemmän sivuilla 
on kävijöitä. tietenkin verkostoitumisen kautta 
on mahdollista löytää myös yleisöä, mikä lienee 
tärkeää jokaiselle taiteilijalle.

White ninja kuuluu Dayfree Press -yhtei-
söön, joka koostuu kahdestatoista nettisarja-
kuvasta. tavoitteena on saada jonkin yhtei-
söön kuuluvan sarjakuvan löytänyt lukija löy-
tämään yhteisön muitakin sarjakuvia ja jakaa 
tätä kautta yleisöä. nettisarjakuvat ovat vielä 
sen verran nuori ilmiö, että verkoston toisista 
jäsenistä on helppo hakea myös tukea vaihta-
malla ideoita ja työskentelemällä yhdessä. täl-
laisia verkostoja ei ennen internetiä olisi ollut 
mahdollista luoda.

kuitenkaan earle ei suostu pukemaan inter-
net-uskovaisen modernien yhteisöjen raken-
tajan viittaa harteilleen. »netin huonot puolet 
ovat selvästi hyviä puolia painavampia», hän 
teilaa. »ihmisten pitäisi lakata julkaisemasta 
verkossa omaa paskaansa, koiransa paskaa ja 
enonsa paskaa. netti saa ihmiset huoraamaan 
huomion vuoksi. ketään ei kiinnosta, mitä ty-
perä koirasi tänään teki. Blogien ja vastaavien 
ainoa hyvä puoli on siinä, etteivät ne ole por-
noa.» 

■ http://www.whiteninjacomics.com
■ http://www.dayfreepress.com

White Ninjan maailmaa 
asuttavat sokeasti 
mielihalujaan ja 
päähänpälkähdyksiään 
seuraavat ihmiset.
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uudellEEn 
kEksitty 
sarjakuva?

te k sti  Otto Sinisalo

Internetissä julkaistaan paljon uutta 
sarjakuvaa, mutta miten uusi tekniikka 
ja digitaalinen julkaisukanava ovat 
vaikuttaneet itse sarjakuviin ja niiden 
tekijöihin? 

I nt e r n e t  ja  t i e to ko n e e t  ovat tarjonneet sar-
jakuvantekijöille koko joukon uusia mahdollisuuksia, 
näistä tärkeimpänä keinot julkaista sarjakuvaa verkos-
sa. Webbisarjakuva on vakiintunut yli kymmenvuoti-

sen historiansa aikana hyväksytyksi osaksi sarjakuvan kent-
tää, mutta ovatko uudet digitaaliset työvälineet, levityska-
navat sekä esitystavat muuttaneet sarjakuvan sisältöä ja il-
maisua?

vuonna 2000 julkaistussa kirjassaan Reinventing Comics 
(Paradox Press, 2000) sarjakuvapiirtäjä ja teoreetikko Scott 
McCloud pyrki analysoimaan sarjakuvan silloista tilaa ja 
ennustamaan sen tulevaisuutta. Hänen aiempi teoksensa 
understanding Comics (suomennos Sarjakuva – näkymä-
tön taide, Good Fellows, 1994), ensimmäinen sarjakuvan 
teoriaa sarjakuvamuodossa käsitellyt teos, oli voittanut krii-
tikot ja lukijat puolelleen. Reinventing Comics puolestaan 
sai vähintäänkin ristiriitaisen vastaanoton. mcCloudin esit-
tämät optimistiset tulevaisuusvisiot tuomittiin haihatteluna, 
etenkin kun puhe oli mcCloudin näkemyksistä tietokonei-
den ja internetin roolista sarjakuvan tulevaisuudessa.

kritiikistä huolimatta on todettava, että mcCloud tähtäsi 
ennustuksissaan digitaalisen sarjakuvan tärkeimpiin mah-

dollisuuksiin: digitaalisiin työvälineisiin, sarjakuvan digitaa-
liseen jakeluun ja digitaalisen sarjakuvan vaikutukseen sar-
jakuvailmaisuun. näiden nykytilan tutkiminen mcCloudin 
ennustuksia vastaan on edelleen hedelmällistä. Lisäksi vi-
koineenkin Reinventing Comics on käytännössä ainoa mer-
kittävä digitaalista sarjakuvaa käsittelevä englanninkielinen 
teos. kuusi vuotta sen ilmestymisen jälkeenkin webbisar-
jakuva on edelleen pitkälti sarjakuvan tutkimatonta raja-
seutua. sarjakuvaa käsittelevät lehdet tarttuvat ani harvoin 
webbisarjakuviin ja kunnollista kritiikkiä niistä on vaikea 
löytää. samoin tutkimusta aiheesta ei juuri ole, joskin aka-
teemisen tutkimuksen puutteen ongelma koskettaa sarja-
kuvaa laajemminkin.

Hiljainen vallankumous
edes mcCloudin kriitikot eivät ole kiistäneet digitaalisten 
työvälineiden esiinmarssin vaikutusta alaan. vuonna 2000 
tietokoneiden mahdollisuudet sarjakuvantekijän työväli-
neiksi olivat jo ilmeisiä, mutta välineiden jalostuessa ja te-
hostuessa tietokoneista on tullut yhä suurempi osa sarjaku-
van tekoprosessista. oli sitten kyse tekstaamisesta, värittä-
misestä, taittamisesta, luonnostelusta tai tussaamisesta, ei 
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ole prosessin vaihetta, jota ei nykyisin voida toteuttaa digi-
taalisilla apuvälineillä. sähköiset piirtopöydät, skannerit ja 
kuvankäsittelyohjelmat ovat nousseet perinteisten lyijyky-
nien, tussien ja valopöytien rinnalle, jos eivät niitä kaikissa 
tapauksessa olekaan korvanneet. tätä nykyä kaikki sarjaku-
va on tavallaan digitaalista sarjakuvaa.

kyse ei ole ainoastaan webbisarjakuvista, vaan myös pe-
rinteinen paperisarjakuva on yhtä lailla riippuvainen säh-
köisistä välineistä. kuvatiedostot kulkevat piirtäjältä kus-
tantajalle ja edelleen painoon jahka ne on viimeistelty kus-
tannustoimittajan tietokoneella. Digitaalinen painotyö on 
myös mahdollistanut omakustantajille pienten, edullisten 
painoerien valmistamisen hintaansa suhteutettuna merkit-
tävästi entistä näyttävämpinä. nelivärisarjakuvan julkaise-
minen ei ole enää suurten kustantajien etuoikeus.

Digitaalisten välineiden yleistyminen on ollut se hiljainen 
vallankumous, joka on osaltaan demokratisoinut sarjaku-
vien tekemistä. sarjakuvien sisältöön tai ilmaisuun se ei ole 
sinällään ole voimakkaasti vaikuttanut. Digitaalivälineitä on 
käytetty ennemminkin tuottamaan perinteistä sarjakuvail-
maisua uudella, vähemmän työläällä tavalla.

Digitaalinen dollari
mcCloudin parjatuimmat ajatukset ovat liittyneet interne-
tin rooliin sarjakuvan uudenlaisessa jakelussa ja sen ympä-
rille rakentuvassa taloudessa. mcCloud ennustaa kirjassaan 
mallia, jossa internetiä käyttävä asiakas maksaa webbisar-
jakuvasta suoraan sen tekijälle. kun sarjakuvan levitysket-
justa katoavat kustantajat, painotalot, kuljetusliikkeet sekä 
jälleenmyyjät, voi webbisarjakuvan katseluoikeuksia myy-
dä hyvin alhaisella hinnalla. tällöin on kuviteltavissa tilan-
ne, jossa asiakkaat ovat valmiita maksamaan webbisarjaku-
van lukemisesta, väittää mcCloud. esimerkiksi mcCloudin 
omaa webbisarjakuvaa The Right number voi lukea neljän-
nesdollarin korvausta vastaan. ratkaisuksi mallin toteutta-
miseen hän ehdottaa kirjassaan mikromaksuja – järjestel-
mää, jolla olisi mahdollista siirtää verkossa hyvin pieniä ra-
hasummia maksun kokoon suhteutetuin välitysmaksuin.

on totta, että internet on vapauttanut sarjakuvan levit-
tämisen. internet-yhteyksien nopeutuminen ja kotisivuti-
lan edullisuus mahdollistaa tilanteen, jossa kuka tahansa voi 
julkaista sarjakuvaa verkossa hyvinkin pienin kustannuk-
sin. taloudelliset esteet sarjakuvan levittämisestä kaikille 
potentiaalisille lukijoille ovat hävinneet. suosituimmat eng-
lanninkieliset webbisarjakuvat keräävät satoja tuhansia lu-
kijoita päivittäin. vaikka erilaisia toimivia mikromaksumal-
leja onkin olemassa, maksullinen webbisarjakuva on kui-
tenkin jäänyt harvinaisuudeksi. Poikkeuksena mainittakoon 
vuodesta 2002 asti toiminut moderntales.com, jonka uu-
simmat sarjat ovat ilmaisia, mutta niiden arkistoja voi lu-
kea vain erillistä kuukausimaksua vastaan. ☞

syitä maksullisen webbisarjakuvan epäonnistumiseen 
voi spekuloida. osasyynä ovat sarjakuvaan yleisesti liittyvät 
asenteet. maksullinen sarjakuva yhdistyy lukijoiden mie-
lessä sarjakuvakirjoihin tai -lehtiin, strippisarjakuvat – joi-
ta webbisarjakuvista on valtaosa – taas sanomalehtiin, jois-
sa ne ovat osana kokonaisuutta ilman erillismaksua. Yhtä 
lailla kyse on internetiin liittyvistä asenteista. kun verkko 
on valmiiksi täynnä ilmaista sisältöä, kynnys ruveta maksa-
maan osasta on korkea.

tärkein syy on kuitenkin käyttäjäystävällisyydessä. re-
kisteröitymistä vaativat sovellukset, varsinkin maksulli-
set sellaiset karkottavat tutkitusti valtaosan internet-sivun 
käyttäjistä. suositun Penny arcade -webbisarjakuvan kir-
joittaja Jerry Holkins on ollut mcCloudin äänekkäimpiä 
kriitikkoja. Hän hyökkää kärkevästi tuoreessa esseessään 
The Webcomic manifesto mikromaksuja vastaan. Holkin-
sin mukaan maksut ovat suoranaista lukijavihamielistä si-
sällön piilottelua.

tekijät ovat kuitenkin löytäneet keinoja elättää itsensä 
webbisarjakuvillaan rahastamatta itse sarjakuvalla. internet 
on mahdollistanut erilaisten oheistuotteiden nopean lan-
seeraamisen ja joustavan jakelun ja sitä kautta webbisarja-
kuvien tehokkaan tuotteistamisen. myös uudet painotek-
niikat ovat osaltaan auttaneet webbisarjakuvien siirtymistä 
tekijöiden itsensä kustantamiin sarjakuvakirjoihin. Jotkin 
suositut sarjat, esimerkkeinä Penny arcade (Dark Horse) 
ja Scott Kurtzin PvP (image) ovat löytäneet kodin perin-
teisilta kustantamoilta.

ironista kyllä, internetin sarjakuvapiratismi on avannut 
myös perinteiselle sarjakuvalle uuden, poikkeuksellisen te-
hokkaan levityskanavan. skannauksia uusista sekä monista 
aikaa sitten markkinoilta poistuneista sarjakuvista on saa-
tavilla internetin vertaisverkkojen kautta. samoin esimer-
kiksi kääntämättömästä japanilaisesta sarjakuvasta on saa-
tavilla harrastajien tekemiä piraattikäännöksiä pitkään en-
nen kuin ammattimaiset käännökset saapuvat kauppojen 
hyllyille. sarjakuvapiratismin vaikutusta tai laajuutta ei juu-
ri ole tutkittu, ja suuret kustantajat ovat havahtuneet ongel-
maan vasta hiljattain. 

Lokeroitunut muoto ja sisältö
internet-liikennettä tilastoivan alexa-yhtiön mukaan kävi-
jämäärältään suurimpia webbisarjakuvia olivat tammikuus-
sa 2006 8-Bit Theater, Ctrl+alt+Del, mac hall, megato-
kyo, Penny arcade, PvP, Questionable Content, Sexy Losers, 
Sluggy Freelance, Something Positive, user Friendly ja VG 
Cats. vaikka kävijämäärien tilastointi voikin olla epäluotet-
tavaa, lista kuvaa silti hyvin webbisarjakuvan yleistilaa kun 
tutkitaan joukkoa yhdistäviä tekijöitä. 

kaikki listan sarjakuvat ovat englanninkielisiä. kaikki 
ovat myös strippimuotoisia. Listan kahdestatoista sarjaku-
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vasta 8 sivuaa aiheeltaan videopelejä tai tietokoneita. kaik-
ki käyttävät vahvasti viittauksia populaarikulttuuriin. tilan-
teessa, joka vapauttaa luomaan uutta niin sarjakuvan muo-
dolla kuin sisällölläkin, näyttävät yhtä lailla yleisö kuin teki-
jätkin juuttuneen tiettyyn muottiin. on tavallaan epäreilua 
tutkia webbisarjakuvia alimpien yhteisten nimittäjien kaut-
ta, mutta samanlainen innovaation puute näkyy läpi koko 
englanninkielisen kentän.

mcCloud heittää kirjassaan haasteen digitaaliseen levi-
tykseen sarjakuvaa tekeville: hän havainnoi, että tietoko-
neelta luettava sarjakuva ei ole enää sidottu fyysiseen si-
vuun tai sen muotoon. tässä yhteydessä mcCloud puhuu 
»loputtomasta kankaasta», jolla sarjakuvan narratiivia voi 
liikuttaa ruudulla haluamaansa suuntaan. omissa webbisar-
jakuvahankkeissaan mcCloud onkin itse kokeillut loputto-
malla kankaalla vaihtelevin, mutta yhtä kaikki kiinnostavin 
tuloksin. mcCloudin ohella kourallinen tekijöitä on kokeil-
lut digitaalisesti levitettävän sarjakuvan mahdollisuuksilla, 
mutta muuten sanomalehdistä tuttu neliruutuinen strippi-
formaatti on vakiintunut webbisarjakuvan kasvoiksi.

strippi on sarjakuvan kaikkein tutuin muoto ja tekee sar-
jakuvasta helposti lähestyttävän – kerronnalliset kokeilut 
eivät näin säikytä pois satunnaista lukijaa. samoin jos te-
kijä suunnittelee painettua kokoelmaa sarjakuvistaan, tut-
tu muoto on helpompi siirtää paperille. on silti sääli havai-
ta, että yli kymmenen vuotta webbisarjakuvaa ei ole tuo-
nut mitään uusia, vakiintuneita keinoja sarjakuvailmaisun 
käyttöön.

Webbisarjakuvantekijä toimii tavallisesti tilanteessa, jos-
sa kustantaja ei vaikuta vaatimuksillaan tai sensuurilla hä-
nen sarjakuviensa sisältöön tai aihevalintoihin. aiheet on 
kuitenkin otettu läheltä. internet on täynnä sarjakuvia, jot-
ka käsittelevät tietokoneita ja videopelejä tai jotka vilisevät 
popkulttuuriviittauksia. Paperilla marginaaliin tuomitut ai-
heet ovat löytäneet webbisarjakuvina miljoonayleisöt. ver-
kottuneessa maailmassa kulttisarjakuvan käsite onkin suh-
teellinen. Yhteisöllisyys liittyy webbisarjakuvien lukemiseen 
olennaisella tavalla. sarjakuvan omien keskustelufoorumien 
kautta lukijat voivat vaihtaa ajatuksia tuoreimmista sarjaku-
vista ja levittää sanaa suosikkisarjastaan myös uusille luki-
joille. Webbisarjakuviin liittyvä fanikulttuuri nostaa keski-
kertaisiakin tekeleitä kohtuuttoman korkealle.

sisältöä kontrolloivan tahon puuttuminen näkyy lähinnä 
mahdollisuutena käyttää väkivaltaa, seksuaalisuutta ja kiel-
tä tavoilla, jotka jäisivät sanomalehden sensorin hampai-

siin – äärimmillään esimerkiksi shokkitehoilla leikitteleväs-
sä Sexy Losersissa. Puhtaasti teemoiltaan ja tarinoiltaan ai-
kuisille lukijoille suunnattuja webbisarjakuvia on kovin niu-
kasti. Parhaimmillaan tekijöiden vapaus näkyy absurdeis-
sa sarjakuvissa, joita webissä julkaistaan suhteellisen paljon. 
Chris Onstadin achewoodin tai Jeffrey Rowlandin over-
compensatingin kaltainen nonsense on lupaus genremääri-
telmiä pakenevan sarjakuvan suosiosta.

Perinteinen sarjakuva on usein pakotettu lukijan ennak-
ko-odotuksia palveleviin lajityyppeihin, jotta se on yleensä-
kään löytänyt kustantajan. Webbisarjakuvassa tämänkaltai-
sia vaateita ei ole, mutta silti niiden tekijät haluavat usein 
lokeroitua huumoristrippien ja genreparodian turvallisiin 
koloihin. Lukijat, ennalta arvattavasti, ovat seuranneet pe-
rästä.

Yksi mcCloudin kirjan – ja hänen koko tuotantonsa – 
keskeisistä tavoitteista on ollut sarjakuvan arvostuksen kas-
vattaminen: sarjakuvan »keksiminen uudelleen» muiden 
taiteen lajien vertaiseksi ilmaisumuodoksi, joksikin suu-
remmaksi kuin vain kuvataiteen ja kirjallisuuden lehtolap-
seksi. Webbisarjakuvan julkaisemisen kynnys on matala ja 
niiden tekijöillä on välineet ja mahdollisuudet toteuttaa it-
seään ilman perinteistä sarjakuvaa ympäröivä rajoituksia. 
Webbisarjakuvaa lukiessaan ei pääsääntöisesti pitäisi tun-
tea katsovansa lehtolapsen vajaaälyistä pikkuveljeä. valitet-
tavan usein näin kuitenkin käy. ollakseen sarjakuvan vapaa 
rajaseutu, webbisarjakuvasta löytyy edelleenkin merkittä-
vän vähän todellista innovaatiota. 

■ http://www.scottmccloud.com

■ http://www.tcj.com

■ http://www.penny-arcade.com

Tietokoneelta luettava sarjakuva 
ei ole enää sidottu fyysiseen 
sivuun tai sen muotoon.
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■ Suomen sarjakuvaseura oli var-
hain liikkeellä webbisarjakuvan suh-
teen. Seura julkaisi kotisivuillaan vuo-
desta 1994 alkaen kotimaisten te-
kijöiden sarjakuvia otsikolla Viikon 
verkkosarja. Vaikka tekemässä oli-
kin nimekkäitä tekijöitä (muun muas-
sa Pauli Kallio, Timo Mäkelä ja Jukka 
Tilsa), merkittäviä kokeiluja formaa-
tilla ei nähty. Sarjojen muoto oli pe-
rinteinen strippi. Viikon verkkosarjan 
päivittäminen lopetettiin vuonna 
2001.

Englanninkielisen maailman netti-
huumorisarjakuvien mallia toteut-
taa uskollisimmin Ossi Mäntylahden, 
Pekka Piiran ja Jukka Piiran 
Sosiaalisesti rajoittuneet. Vitsit käsit-
televät tietokonemaailman ilmiöitä ja 
sarjakuvat ovat jälleen strippejä. Inno-
vaatio näkyy lähinnä vaihtoehtoisten 
jakelukanavien haltuunotossa: 
Sosiaalisesti rajoittuneet on ensimmäi-
nen suomenkielinen sarjakuva, joka on 
ollut luettavissa mobiililaitteilla.

Kaupallista kunnianhimoa on ol-
lut esimerkiksi Juha Kouvalaisella, 
joka rakensi Loikan vuoksi -strippi-
sarjakuvan opinnäytetyönsä tulos-
ten perusteella. Työssään Kouvalainen 
tutki suosituimpia sanomalehtisarja-
kuvia yhdistäviä tekijöitä ja sisällytti 
ne omaan sarjakuvaansa. Webbisarja-
kuvana alun perin säännöllisesti ilmes-
tynyt Loikan vuoksi päätyi sittemmin 

Turun sanomiin.
Todellista kaupallista menestystä 

ei ole suomalaisessa nettisarjakuvassa 
nähty. Suomenkielinen sarjakuva ta-
voittaa ymmärrettävästi vain murto-
osan siitä yleisöstä, jonka englannin-
kielinen sarjakuva voi potentiaalises-
ti saada. Vastaavasti sarjakuvien tuot-
teistaminen on ollut vaatimatonta.

Vaikka suomalainen vaihtoehto-
sarjakuva onkin tällä hetkellä poik-
keuksellisen elinvoimaista, verkos-
sa tämä pienoinen renessanssi ei juu-
ri näy. Poikkeuksia toki on. Tässä 
Kulttuurivihkojen numerossa laajem-
min käsitelty Nettinarttu on anta-
nut yhteisen, linjakkaan julkaisualus-
tan nuorille naistekijöille. Kunnian-
himoinen Jarkko Nääs on jo vuo-
sia julkaissut verkossa pitkiä, jatkuva-
juonisia sarjakuvia Desert Rocks ja 
Kahden maailman välissä. Limingan 
taidekoulun sarjakuvalinjan opettajien 
sarjakuvablogi puolestaan yhdistelee 
päiväkirjasarjakuvaa sarjakuvamuotoi-
seen opetusmateriaaliin.

Suomalaista webbisarjakuvaa vai-
vaavaa apatiaa vasten on ironista, et-
tä yksi puhutuimmista suomalaisista 
sarjakuvista vuosiin on juurikin webbi-
sarjakuva. Ville Rannan Muhammed, 
pelko ja sananvapaus -sarjakuva eh-
ti olla esillä Kaltio-lehden webbisivuil-
la 9 päivää ennen kuin se poistettiin 
lehden hallituksen aloitteesta. Samalla 

Meillä kuten muuallakin
Suomalaisen sarjakuvan uusi nousu ei näy Internetissä. 
Uraauurtavat suomalaiset webbisarjakuvat antavat odottaa itseään.

erotettiin Kaltion päätoimittaja Jussi 
Vilkuna. Rannan sarjakuva oli webbi-
sarjakuva lähinnä vain julkaisukana-
vansa puolesta – viiteen perinteisen 
muotoiseen sivuun jaettu sarjakuva 
julkaistiin myöhemmin Sarjainfo-leh-
den sivuilla. Muuten Ranta on valjas-
tanut Internetin käyttöönsä tehok-
kaasti: hän julkaisee ahkerasti koti-
sivuillaan sarjakuvaotteita luonnos-
kirjastaan ja ylläpitää sivuillaan laajaa 
portfoliota. Tätä nykyä Rannan töitä 
julkaistaan jälleen Kaltiossa.

■ http://www.kaapeli.fi/ 
 ~sarjaks/viik/viik.html
■ http://www.villeranta.com
■ http://www.limingantaidekoulu. 
 com/xcomic/
■ http://www.dr.ungroup.net/
■ http://www.b2w.ungroup.net/
■ http://www.sosiaalisestirajoittu- 
 neet.biz

Todellista 
kaupallista 
menestystä ei  
ole suomalaisessa 
nettisarjakuvassa 
nähty.
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ihanat  
naiset  
sarjakuvissa

te k sti  Saara Oranen
kuvat Helinä Kuusela

Piirtäjät Johanna Rojola  
ja Anne Muhonen 
keskustelevat 
naissarjakuvista ja 
kertovat, miksi koko 
käsitteestä tulisi luopua.

H e l s i n g i n  K a l l i o n  ravintola 
sävelessä on vielä hiljaista. tyhjien 
pöytien keskellä aamukahvilla istu-
vat kuvataiteilijat Johanna Rojola 

ja Anne Muhonen. 
molemmat ovat näkyviä tekijöitä suomen 

sarjakuvakentällä: Johanna »roju» rojolaa voi 
kuvailla alan monitoiminaiseksi, joka on sään-
nöllisen piirtämisen lisäksi toiminut muun 
muassa suomen sarjakuvaseura ry:n puheen-
johtajana ja Helsingin sarjakuvafestivaalien 
tuottajana. tällä hetkellä hän valmistelee Pa-
riisissa tulevaa näyttelyään. 

anne muhonen puolestaan tekee artikkeli- 
ja freelancekuvituksia, piirtää vakituista sarja-
kuvaa muun muassa tuhma-lehteen ja julkai-
see omakustanteina ada-albumeita.

rojola, 36, ja muhonen, 27, edustavat kah-
ta eri sukupolvea sarjakuvaa piirtävien naisten 
ketjussa. rojolan aloittaessa työt 1980-luvun 
lopulla ei muita naisia juurikaan näkynyt alal-
la. »on kivaa, ettei enää tarvitse olla pioneeri. 
kun naispiirtäjiä on tullut lisää, niin ei tarvit-
se olla yksin joka paikassa heilumassa», rojo-
la naurahtaa.

muhosen ensimmäinen omakustannealbu-
mi ada ilmestyi kesäkuussa 2003. »kyllä se var-
masti tuntui helpommalta aloittaa, kun alalla 
oli jo esimerkiksi roju, Katja Tukiainen ja Ka-
ti Kovács, jotka ovat kaikki kuitenkin aika isoja 
nimiä», muhonen sanoo.

Naarassarjat tasoitti tietä
monet naispiirtäjät ponnahtivat esille 1990-lu-
vun alussa ilmestyneiden naarassarjojen avul-
la. tuolloin vielä miesvaltaisella alalla oli selkeä 
tilaus naisten tekemille töille. 

»alkuperäinen ajatus oli, että julkaistaan 
yksi kokooma-albumi. sitten juttuja alkoi tulla 
ihan järjettömiä määriä. saatiin melkein neljä 
numeroa heti kasaan, se oli ihan uskomatonta. 
tekijöiltä tuli semmoista palautetta, ettei niillä 
aikaisemmin ollut mitään paikkaa, mihin lähet-
tää niitä piirroksia», lehteä perustamassa ollut 
rojola muistelee. 

kulttimaineen saavuttaneen naarassarjo-

Kuvataiteilija Johanna 
Rojola valmistelee 
Pariisissa tulevaa 
näyttelyään.
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te k sti  Saara Oranen
kuvat Helinä Kuusela

jen perinnettä jatkaa nykyään virtuaalijulkai-
su nettinarttu, joka edeltäjänsä mukaisesti on 
tarkoitettu avoimeksi foorumiksi kaikille sar-
jakuvaa tekeville tytöille ja naisille. myös anne 
muhonen kuuluu lehdessä esille nousseeseen 
uuteen tekijöiden kaartiin. aihepiireiltään va-
paa nettinarttu tarjoaa mahdollisuuden piir-
roksille, jotka eivät sopisi tiettyä tyylilajia nou-
dattaviin sarjakuvajulkaisuihin.

»Pienlehtien määrä on vähentynyt sarjaku-
van puolella. siinä mielessä tilanne on muut-
tunut aloitteleville piirtäjille jossain määrin vai-
keammaksi. Ja kaikki olemassa olevatkin lehdet 
ovat jotain genreä. naisantologiat ovat yksi ta-
pa rikastuttaa kenttää», rojola sanoo.

Pöydän ääressä istuvien piirtäjien mieles-
tä on hyvä, että naisille on olemassa omia jul-
kaisukanavia: niihin on matalampi kynnys lä-
hettää juttuja, ja ainakin aloitteleville piirtäjil-
le naisantologiat voivat tuntua vähiten pelotta-
valta vaihtoehdolta erilaisten sarjakuvalehtien 
joukossa.

kyse ei kuitenkaan ole siitä, että naisten oli-
si miespiirtäjiä vaikeampi päästä esille tai saa-
da töitään huomioiduksi. »Päinvastoin», rojola 
kuittaa, »suoraan sanottuna julkisuudessa nai-
seudesta on etua. silloin kun tulin alalle oli jo-
pa semmoista naishypetystä.»

»On helpompi  
tehdä juttuja siitä,  
mikä on itselle läheistä.»

Tarinoita arjesta
nettinartuissa ilmestyvien teosten keskiössä 
ovat kaikille tunnistettavat tapahtumat ja jo-
kapäiväiset pienet havainnot: sarjakuvien nai-
set keittävät kahvia, ruotivat ihmissuhteita ja 
saavat harmaita hiuksia raivostuttavista kämp-
piksistä.

muhosen omissa ada-sarjakuvissa puoles-
taan seikkailee kovasti piirtäjän itsensä näköi-
nen punatukkainen tyttö, joka kuuntelee heviä 
ja kärsii usein särkyneestä sydämestä.

»on helpompi tehdä juttuja siitä, mikä on 
itselle läheistä ja mistä kokee että on jotain sa-
nottavaa. ei se tietenkään ihan yksi yhteen me-
ne, mutta kyllä piirroksissa aina on oma elämä 
pohjalla. Joku scifi-juttu ei tulisi niin luonnos-
taan», muhonen sanoo. 

myös rojola myöntää inspiraation syntyvän 
aika suoraan omista kokemuksista: »omat sar-
jakuvani eivät kuitenkaan enää ole niin henki-
lökohtaisia kuin aiemmin, vaan enemmän mie-
lipidekirjoitustyyppisiä. Jokin uutinen tai kes-
kustelu voi saada aikaan ajatusketjun, jonka sit-
ten dramatisoin.»

omaelämäkerrallisuus ja arjen kuvaus nou-
sevat usein esille, kun puhutaan naisten piirtä-
mistä töistä. 

käsite naissarjakuva saa kuitenkin molem-

Anne Muhosen 
Ada-sarjakuvissa 
seikkailee piirtäjän 
itsensä näköinen 
punatukkainen 
tyttö.

milta taiteilijoilta kovan tuomion: myös mie-
het piirtävät omaan elämäänsä keskittyviä ta-
rinoita, ja toisaalta on naisia, jotka tekevät pe-
rinteistä supersankarisarjakuvaa.

»omaelämäkerrallisuus on yksi tyylilaji mui-
den joukossa, ei siinä sen ihmeellisempää. mo-
nissa naisten piirroksissa on kyllä naisnäkökul-
ma. riittääkö se sitten feministisen tai naissar-
jakuvan määrittelyksi?» rojola kysyy.

Yleistykset, joiden mukaan naiset tai miehet 
piirtäisivät määrätyllä tavalla, herättävät pöy-
dän ääressä vastustusta. rojolan ja muhosen 
mielestä naisten lyhyestä perinteestä sarjaku-
van parissa on kuitenkin voinut olla hyötyä la-
jin uudistumisen kannalta. 

»naisten anti voisi olla se, että keskimää-
rin naiset ja tytöt eivät ole lukeneet niin pal-
jon sarjakuvia. mielestäni naiset tekevät töitä 
aika usein tuoreemmin, kun taas kundit saat-
tavat olla enemmän kiinni perinteessä. naiset 
ovat tuoneet mukaan uusia aihepiirejä ja laji-
tyyppejä, joista omaelämäkerrallisuus voisi ol-
la yksi esimerkki», rojola pohtii.

kumpikaan piirtäjistä ei usko, että naisiin 
kohdistettaisiin eri kriteerejä kuin miestaitei-
lijoihin. 

»tiukkapipofeministinä näissä hommissa 
aloittaessani itselleni oli hirveä järkytys miten 
avosylin minut otettiin vastaan joka paikassa. 
se vei vähän kapinalta terää», rojola nauraa. 

rojolan mielestä tilanne on tasoittunut rei-
lussa kymmenessä vuodessa, ja naispiirtäjien 
näkyvyys alalla on nykyään tasavertaista mies-
ten kanssa: »samat ongelmat esiintyvät var-
maan kaikilla. Parasta on, jos keksii oman ju-
tun ja on jollain tavoin omaperäinen.» 
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sarjakuvia Anne Muhonen
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Tero Mäkelä
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Sami Makkonen
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Lauri Hirvonen
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Markku Sipi
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Tuomas Kärkkäinen
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proosaa A. Koponen

Jotain mihin 
pyyhkiä suunsa

1

tupakkakauppiaan päätä 
jomotti. Hän käveli liikkeestään 
ulos savukkeelle – hän oli 
alkanut polttaa samana 
aamuna. ensimmäistä kertaa 
hän näki naapurinsa, kaksi 
tupakkakauppiasta ja pienen 
liikkeensä puserruksissa 
kilpailijoidensa välissä. siksi siis 
kauppa oli ollut niin hiljaista.

2

Peilisaliin kutsuttiin 
pataljoona siivoojia. verta 
näytti olevan litrakaupalla 
todellisuutta enemmän. Huhu 
kertoi myöhemmin äidin ja 
tyttären muka riitaantuneen. 
alkoholilla tai sukulaisuudella 
ei viranomaisten mukaan ollut 
osuutta asiaan, mutta huhu ei 
oikein päässyt perille kumpi oli 
murhannut kumman, vai olivatko 
he tappaneet toisensa vai oliko 
kukaan ylipäätään kuollut.

3

olkikori rantautui suuren 
virran suvantoon. se ahtautui 
kaislikkoon josta mattopyykillä 
ollut nainen sen löysi. korissa 
oli pikkuruiset airot, paskaiset 
kapalot ja pohjalla puolityhjä 
maitopullo. 

4

nainen yritti pyyhkimättömän 
keittiönpöydän äärellä miettiä 
saavutuksiaan. kiireessä ei 
tullut mieleen muuta kuin 
osteoporoosi. Pyyhittyään 
huolimattomasti pöydän 
hän lähti kauppaan sangen 
huolettomasti.

5

ei mitään tekemistä, toteaa 
professori lapselle itsessään. 
Heittäytyen leposohvalle hän 
silmäilee vanitas-asetelmia ja 
yrittää kuvitella niihin lihaa, 
kasvoja ja ilmeitä päälle. se ei ole 
kovinkaan vaikeaa.

8

kolmen legioonan kohottaessa 
kunniahuutonsa m. katsahti 
sivulleen. kaikki elävä oli 
panssaroitu päästä varpaisiin.

eli miltei 30 novellettia
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■ Ari Koponen, 27 vuotta, 
opiskeleva ja valmistunut. 
Asuu ulkomailla.

10

Heinäkin näytti ilkkuvan. 
miekannielijä potkaisi tuppoa 
turhautuneena. että pitikin olla 
niin typerä. Jättää nyt miekka 
huotraan seinälle. kun kerrankin 
olisi ollut aikaa.

11

korkeat vedet kurottavat 
saaden erakon levottomaksi. 
keskeneräinen kirveenvarsi 
pistää halkokorista. sää on 
muuten mitä parhain. atomit 
kiiruhtavat.

12

nyrkkeilijän todellista kokoa 
huomattavasti suurempi 
näköispatsas asetettiin pyörivälle 
jalustalle kauppakadun 
varrelle. talvella se koristeltiin 
jouluvaloin.

13

vain harvat retkeläisistä 
kiinnittivät huomiota 
suonsilmään. kuului ilmapallon 
tyhjenemistä muistuttava ääni 
kun harmaa liete hetkeksi 
hälveni.

14

vanhempainiltaa istutaan 
ainoassa valaistussa 
luokkahuoneessa. kellarissa 
joku siirtelee kärryillä punaisia 
ja keltaisia mappeja. Hiki 
tekee hiljaista kuolemaa 
pukuhuoneessa.

17

Patarummut ulkona kuulostivat 
sisällyksettömältä sateelta. 
ruoka lautasella vauhkosi kahtia 
leikkaavan veitsen tieltä. samurai 
sulki paperikaihtimet kokonaan. 
aivokuume maakunnassa ei 
ottanut loppuakseen.

20

vilkasliikenteisen kadun varrella 
oli hyvä väijyä. nähtyään 
haluamansa androgyyni 
loikkasi esiin ja nostaen oikean 
kätensä nyrkissä ilmaan huusi: 
»Juuri tuollaisen varjon ja 
auringon välissä tahtoisin 
seistä! antaisitteko sen minulle, 
voi antakaa, tai voinhan 
maksaakin…» uhri pysähtyi 
hölmistyneenä ja tuijotti miestä. 
vaiteliaan hetken kuluttua 
androgyyni alkoi etukumarassa 
kalppia pois, sadatellen, sättien 
itseään: »ei, ei, sehän on 
mahdotonta…»

21

kun pingviinille viimein alettiin 
pukea frakkia ylle, yleisöä ei enää 
erityisemmin naurattanutkaan.

26

nuoren parin raivatessa viimeisiä 
muuttolaatikoita ovensuusta 
löysivät he hämmästyksekseen 
lääkekaapista äidin perinnöksi 
jättämät, erinomaisesti 
väärennetyt unkarin passit.

27

sulkekaa matkaikoninne ja 
työntäkää mahalaukkunne 
edessänne olevan penkin alle, 
kuulutti lentoemäntä ja vyötti 
itsensä paikoilleen. oksetti.
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kolumni Jouko Jokisalo

» Mite n r avi sut tava a on lu -
ke a  – – 3000 vuotta vanhoja egyp-
tiläisiä talonpoikaislauluja, jotka 
tuomitsevat sorron ja riiston. Lue-

taanko niitä yhä sorron ja riiston leimaamassa 
tulevaisuudessa? sanovatko ihmiset edelleen: 
’Jo tuohon aikaan…’», pohti näytelmäkirjailija 
ja yhteiskunnallinen ajattelija Bertolt Brecht 
(1898–1956).

nykyisin yhteiskunnallinen eriarvoisuus on 
saavuttanut ennennäkemättömät mittasuhteet. 
Puolet ihmiskunnasta elää köyhyydessä, yli kol-
mannes kurjuudessa, 800 miljoonaa ihmistä 
elää aliravitsemuksen tilassa, lähes miljardi ei 
osaa lukea eikä kirjoittaa, puolellatoista miljar-
dilla ei ole juomavettä, eikä kahdella miljardilla 
ihmisellä ole edelleenkään sähköä. Globaalien 
miljardöörien 450-jäseninen joukko hallitsee 
vaurautta, joka on suurempi kuin alhaisen tu-
lotason maiden yhteenlaskettu bruttokansan-
tuote. kyseisissä maissa asuu noin 59 prosent-
tia maapallon väestöstä. 

Historian saatossa ihmiset ovat aina nous-
seet riistoa, sortoa ja sosiaalista eriarvoisuut-
ta vastaan sen kasvaessa liian räikeäksi. Van-
hassa testamentissa profeetta Aamos julis-
taa rikkaiden ja köyhien etujen yhteensovitta-
mattomuutta: »mikä sopu voisi olla hyeenan 
ja koiran välillä, mikä sopu voisi olla rikkaan 
ja köyhän välillä? samoin kuin aasit ovat lei-
jonien saaliita, niin myös köyhät ovat rikkai-
den saaliita.»

Yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhteisomis-
tuksen toteuttamista konkreettisesti edusti es-
sealaisten liike, joka vaikutti juutalaiskansan 
piirissä ensimmäisellä vuosisadalla eaa. Filoso-
fi Filon kuvasi sitä seuraavasti: »He elävät yh-

– veturista hätäjarruksi
dessä – – kaikki tekevät työtä yhteisön hyväk-
si. kenelläkään heistä ei ole omaisuutta, ei ta-
loa, ei orjaa, ei maata eikä yleensä mitään, mikä 
tuottaa rikkautta – – Paitsi ruoka myös vaat-
teet ovat heille yhteisiä – – mikä kuului yhdel-
le, se kuului kaikille, mitä oli kaikilla, sitä oli jo-
kaisella.» essealaisten liikkeen yhteiskunnalli-
sen taustan muodosti tuon ajan köyhtyneiden 
käsityöläisten »pätkätyö». sen tuoma epävaka-
us pakotti heidät etsimään yhteisomistuksellis-
ta elämäntapaa. vaihtoehtona oli uhka suistua 
kerjäläisen asemaan.

essealaisyhteisöstä tuli myöhempien »kulu-
tuskommunististen» (volgin) yhteisöjen esiku-
va. Yhteistä oli myös täysin torjuva suhtautumi-
nen väkivaltaan. suhde ympäröivään maailmaan 
oli eristäytyvä, ei vallankumouksellinen.

varhaiskristillisyyden piirissä oli monia vir-
tauksia, jotka voi lukea jopa varhaissosialisti-
sen ajattelun historiaan, vaikka kirkko muut-
tuikin myöhemmin valtarakenteeseen kiin-
teästi sulautuneeksi laitokseksi omine riisto-
järjestelmineen. varhaiskristillisyyden piiris-
sä esiintyi voimakasta rikkauden ja sosiaalisen 
eriarvoisuuden arvostelua. Hieronymuksen 
(n. 347–419/420) mukaan »kaikki rikkaus on 
peräisin epäoikeudenmukaisuudesta, kukaan 
ei voi saada omakseen mitään toisen menet-
tämättä – – joka rikas on joko huijari tai hui-
jarin perillinen».

d d d

B ö ö m i n  a lu e e l l a ,  jossa valtion ja pää-
oman valta oli kehittynyt pisimmälle, syntyi 
1400-luvun alkupuolella vaikutusvaltainen ta-
boriittien liike. He perustivat tabor-nimiseen 

Kamppailu  
oikeudenmukaisuuden  
puolesta

paikkaan kommuunin, jota käsityöläis-, talon-
poikais- ja työläisjoukko vuosia puolusti vihol-
lista vastaan. kommuunissa oli yhteinen talous 
ja yhteisateriat, johon yhteisön jäsenet osallis-
tuivat asemasta ja varallisuudesta riippumat-
ta. taboriittien ajattelun mukaan maan pääl-
lä ei pidä olla kuninkaita, ei valtiaita eikä ala-
maisia. aateliston yhdistynyt armeija murska-
si 1434 taborilaiset surmaten heistä 13 000. ta-
boriitit on kuvattu anarkisteiksi ja kommunis-
teiksi, jotka torjuivat valtiovallan ja pitivät yk-
sityisomistusta kuolemansyntinä.

reformaatiokauden johtohahmo oli saksa-
lainen Thomas Müntzer (1490–1525), joka 
oli lyhyen aikaa myös Lutherin läheinen aa-
teveli. müntzer radikalisoitui kutomoteolli-
suuden keskuksessa Zwickaussa. Hän saarna-
si evankeelista kommunismia: »maan päällä 
on kamalin asia se, ettei kukaan tahdo välittää 
köyhien hädästä – – alkusyynä kaikkeen kisko-
miseen, varastelemiseen ja ryöstelemiseen ovat 
meidän herramme ja ruhtinaamme; he ottavat 
kaiken omakseen, kalat vedessä, linnut ilmassa 
ja kasvit maassa, kaikkien täytyy olla heidän – – 
kapinan syytä he eivät tahdo poistaa – – Ja sik-
si, että minä tämän sanon, minunkin pitää ol-
la kapinallinen.» müntzer kannatti yhteiskun-
nan muuttamista väkivallan ja vallankumouk-
sen keinoin: »Jos joku ruhtinas, kreivi tai her-
ra ei mielisi totella ajan vaatimusta, hänet pää-
tettäisiin mestata tai hirttää.» müntzerin joh-
tama talonpoikaiskapina murskattiin verisesti 
vuonna 1526. 

talonpoikaiskapinan jälkeen reformaation 
vasemmistosiipeä edustivat niin kutsutut ana-
baptistit (kasteenkertaajat). osalle heistä yksi-
tyisomaisuus oli syntiä. anabaptistit joutuivat 
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armottoman vainon kohteeksi, sillä hallitsijat 
pelkäsivät vähäisintäkin yhteiskunnallista lii-
kehdintää talonpoikaiskapinan jälkeen. Heitä 
hirtettiin, paloiteltiin ja murhattiin.

absolutismin vallan lujittuessa sorrettujen 
avoimet joukkoliikkeet valtakoneistoa vastaan 
tulivat mahdottomiksi. kristillinen sosialismi 
tai kommunismi käänsi historiansa viimeisen 
sivun 1500-luvun lopulla. sen seuraajaksi syn-
tyi humanismi, joka pyrki vapauttamaan ihmis-
kunnan feodaalisen säätylaitoksen hierarkias-
ta ja uskonnollisista ennakkoluuloista. He tuo-
mitsivat jyrkästi feodaalisen omistuksen mutta 
puolustivat porvarillista omistusoikeutta.

ranskan vallankumouksen alkuvaiheesta 
puuttuivat lähes täysin sosialistiset tai kom-
munistiset ajatukset. myöhemmässä vaihees-
sa jakobiinit tekivät tasajaon ajatukseen perus-
tuvia tekoja. He hylkäsivät ajatuksen maan kan-
sallistamisesta ja maan uusjaosta pitäen sitä va-
hingollisena toimenpiteenä. Roberspierre pi-
ti laittomana sellaista omistusta, joka tuottaisi 
vahinkoa kansalaisten turvallisuudelle, vapau-
delle tai olemassaololle. 

Marxin ja Engelsin vuonna 1848 julkaise-
massa kommunistisessa manifestissa määritel-
tiin kommunismin lopullinen tavoite seuraa-
vasti: »vanhan porvarillisen luokkiin ja luok-
kavastakohtiin perustuvan yhteisön sijaan syn-
tyy yhteisö, jossa itse kunkin vapaa kehitys on 
kaikkien vapaan kehityksen edellytys.» Heille 
»luokkataistelujen historia» saattoi päättyä jo-
ko »yhteiskunnan vallankumoukselliseen uu-
distamiseen tai taistelevien luokkien yhteiseen 
perikatoon».

saksa–ranska-sodan tuloksena syntyi 1871 
Pariisin kommuuni, joka oli työväestön vallan 
ensimmäinen ilmaus historiassa. kuuden vii-
kon kokeilu tukahdutettiin vereen: 30 000 am-
muttiin, 45 000 vangittiin, ja joukoittain ihmisiä 
lähti maanpakoon tai karkotettiin. kommuu-
nin murskaaminen merkitsi taitekohtaa vuon-
na 1864 perustetulle ensimmäiselle internatio-
naalille. Poliisivainot tekivät järjestöstä lainsuo-
jattoman useimmissa euroopan maissa.

Lokakuun vallankumous 1917 merkitsi suu-
rinta järjestäytyneen vallankumouksellisen 
liikkeen alkua uuden ajan historiassa. Leninin 
odottama maailmanvallankumous jäi toteutu-
matta huolimatta eri maissa näkyneestä val-
lankumousaallosta. vuonna 1921 maailman-
vallankumouksen epäonnistuminen oli selviö. 

Bolshevikkien hallitsema neuvosto-venäjä jäi 
yksin rakentamaan uutta yhteiskuntaa vaihto-
ehdoksi kapitalismille. sosialismin rakentami-
sen lähtökohdat olivat äärimmäisen epäedul-
liset: tsaarismin, ensimmäisen maailmanso-
dan sekä kansalais- ja interventiosotien perin-
tö merkitsi äärimmäistä takapajuisuutta ma-
teriaalisen ja henkisen elämän alueilla. rans-
kalainen tutkija Werth, yksi Kommunismin 
mustan kirjan kirjoittajista, toteaa, että »ta-
lonpoikien viha suurtilallisia kohtaan, venäjän 
sosiaalisen eliitin brutaalisuus, ensimmäisen 
maailmansodan väkivalta, sotilaiden viha up-
seereitaan kohtaan» olivat »venäjän verilöylyn 
kannalta ratkaisevampia kuin ideologia tai le-
ninistinen puolue».

erityisen kohtalokasta tulevalle kehityksel-
le oli venäjän maaorjuuden brutaali henki-
nen perintö talonpojille, mikä heijastui venä-
läisen »kylän väkivaltakulttuurissa». Brittiläi-
nen historioitsija Hobsbawn kuvaa ensim-
mäisen maailmansodan jättämää henkistä ar-
pea seuraavasti: »raaistuminen ei varsinaisesti 
johtunut ihmisessä piilevän potentiaalisen jul-
muuden ja väkivaltaisuuden vapautumisesta 

– – nämä miehet olivat tappaneet ja nähneet, 
kun heidän ystävänsä tapettiin. miksi he epä-
röisivät tappaa ja pahoinpidellä vihollisia hy-
vänä pitämänsä asian puolesta.» ensimmäisen 
maailmansodan ja vuosien 1918–1922 kansa-
lais- ja interventiosotien väkivalta toimi tule-
van stalinistisen terrorin kätilönä. väkivallasta 
oli muodostunut väline poliittisten ongelmien 
ratkaisemiseksi.

rauha, maareformi ja sosiaaliset uudistuk-
set merkitsivät 1920-luvun alkupuolen venä-
jällä valtavaa innostusta sosialismiin. saksalai-
nen sosialisti Rosa Luxemburg oli varoitta-
nut jo vuonna 1918 demokratian kuihtumisen 
vaarasta neuvosto-venäjällä. Hän näki neu-

vostoyhteiskunnan kehityksen vaarana sen, et-
tä tulevaisuudessa »sitä johtavat vain muuta-
mat kymmenet energiset ja rajattoman idealis-
min elähdyttämät puoluetoimitsijat». Luxem-
burg ennusti, että neuvosto-venäjälle saattaa 
syntyä »poliitikkokourallisen diktatuuri», joka 
on »diktatuuria puhtaassa porvarillisessa mie-
lessä». 

Pyrkimys sosialismiin ja sosiaaliseen tasa-ar-
voon hukkui Stalinin 1930-luvun lopun suu-
reen terroriin. siihen ei ole löydettävissä yhtä 
syytä, mutta yksi keskeinen taustatekijä oli pyr-
kimys mullistaa yhteiskunta ja sen tuotantora-
kenne perinpohjaisesti muutamassa vuodessa. 
kapitalismi ja pääoma tulivat »maailmaan tih-
kuen verta» (marx), vaikka niiden syntyhisto-
ria oli muutaman vuosisadan mittainen. sta-
linin neuvostoliiton pakkokollektivisointi ja 
nopeutettu teollistuminen sekä Maon kiinan 
»suuri harppaus» ja kulttuurivallankumous oli-
vat yrityksiä modernisoida talous ja yhteiskun-
ta väkivaltaisesti muutamassa vuodessa.

maaseudun kollektivisoinnin synnyttämä 
talonpoikien vastarinta murskattiin kovalla 
kädellä. teollistuminen ja pyrkimys moderni-
soida nopeasti yhteiskuntaa johtivat joukkoter-
roriin. nämä pyrkimykset halvaannuttivat ke-
hityksen sekä vakiinnuttivat väkivallan poliitti-
sen johtamisen välineenä stalinin kuolemaan 
asti. siitä juontuu myös toisen maailmanso-
dan jälkeisten kansandemokratioiden alkutai-
valta värittänyt poliittinen sorto kylmän sodan 
oloissa. 

nykyään sosiaalisen eriarvoisuuden kasva-
essa uusliberalistisen globalisaatiopolitiikan 
myötä sosialististen aatteiden vetovoima on 
ehkä heikompi kuin koskaan. samanaikaisesti 
yhteiskunnassa liikkuu barbarismin aave. sen 
liikevoimina ovat uusliberalistisen politiikan 
synnyttämä rajaton sosiaalinen eriarvoisuus, 
ahneuden muodostuminen yhteiskunnallisek-
si perusarvoksi sekä terrorisminvastainen so-
ta osana maailmanlaajuista pyrkimystä hallita 
raaka-aine- ja energialähteitä. sen rakennusele-
menttejä ovat joukkotuhoaseet, geeniteknolo-
giaan tukeutuva rotuhygienia ja orwellmainen 
totaalinen valvonta- ja kontrollikoneisto sekä 
demokraattisten oikeuksien olennainen kaven-
taminen. tässä kontekstissa sosialistinen val-
lankumous ja sosialismi saattavat muodostaa 
enemmänkin »maailmanhistorian hätäjarrun» 
(Walter Benjamin) kuin sen »veturin». 

Lokakuun vallankumous 
1917 merkitsi suurinta 
järjestäytyneen 
vallankumouksellisen 
liikkeen alkua uuden 
ajan historiassa.
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kirja-arviot

F rie dric h D ürre nm at tin (1921–1990) teos 
Kapinallinen/Kuunpimennys on hankala pala pur-
tavaksi. teos yhtä aikaa on ja ei ole romaani. se on 
sulava sekoitus faktaa ja fiktiota. teos rikkoo pe-

rinteisen romaanin tunnusmerkit mutta kasvaa täyttämään 
sen mitat kokonaisuudessaan. kirjailija on jatkuvasti läsnä. 

sveitsiläinen Dürrenmatt tuli tunnetuksi erityisesti draa-
makirjailijana ja dramaatikkona. Dürrenmattille ominainen 
filosofia tulee hyvin esille tämänkaltaisessa teoksessa, jossa 
kirjailijan osuus korostuu. teos rakentuu omaelämäkerral-
lisesta pohdinnasta, jonka väliin on sijoitettu kaksi novellia. 
nämä novellit, »kapinallinen» ja »kuunpimennys», katkai-
sevat tekstin lähes esimerkinomaisesti. teos rakentuu poh-
dinnalle ja vuoropuhelulle. novellit osallistuvat tekstin, sen 
lukijan ja kirjoittajan väliseen dialogiin. 

»kuunpimennys» on tarina ahneudesta ja moraalin rap-
piosta. novellissa Dürrenmattin ansiot dekkaristina näky-
vät selvästi. se on kuvaus eristyksissä elävästä kyläyhteisös-
tä sveitsin alpeilla. kyläläiset saavat mahdollisuuden rikas-
tua, kun entinen asukas lupaa antaa jokaiselle kyläläiselle 
miljoonan. ehtona on, että he surmaavat yhden omistaan. 
kaikki ryhtyvät tavoittelemaan omaisuutta päättäväisesti, 
myös itse surman kohde. tässä absurdissa tapahtumaket-
jussa näennäisen pyyteettömät toiveet muuttuvat yksilön 
omiksi pyrkimyksiksi. alun yhteisellä hyvällä ei lopussa ole 
enää merkitystä. Juoni on makaaberi ja surkuhupaisa lop-
puun asti. moraali jää tuottavampien suureiden jalkoihin.

»kapinallinen» on Dürrenmattin itsensä mukaan laajem-
man romaanin kehitelmä. novelli on vahvasti symbolinen 
ja kuvaa nuoren opiskelijan hapuilua kohti omaa olemis-
taan ja elämänsä suuntaa. Dürrenmatt kuljettaa päähenki-
lönsä, oman alter egonsa, syvälle toiseen maahan ja todelli-
suuteen. Hän sekoittaa toisiinsa kirkon, hallinnon ja nuoren 
miehen itsensä etsinnän. kirjailija itse on koko ajan läsnä, 
sillä Dürrenmattin liikkuminen ajan taiteilijapiireissä opis-
kelun sijaan tuodaan lukijan tietoon. kirjailija itse on myös 
kerran ollut kapinallinen.

Dürrenmatt kirjoittaa itsensä sisään kertomuksiinsa. 
Päästäkseen selville tarinasta on otettava selvää myös kir-
jailijasta. näin Dürrenmatt rakentaa lukijalle haasteen. ku-
vatessaan novellien syntyä osana omia elämänpohdintojaan 
hän antaa lukijalle mahdollisuuden päästä tavallista syvem-
mälle tekstin sisään. tämä on kaksisuuntainen tie. Jokai-
nen tarina kertoo jotain kirjoittajastaan. Lukija ei kuiten-
kaan tiedä, onko tämä tarkoituksellista, toivottua tai edes 
suotuisaa. teoksen rakenteeseen se kuitenkin sopii. Dür-
renmatt itse näyttelee teoksessaan pääroolia: tekijä ei ole 
pienimmässäkään määrin kuollut. 

mitä pidemmälle teosta lukee, sitä enemmän haluaa tie-
tää. Dürrenmatt onnistuu herättämään lukijan uteliaisuu-
den omaa maailmaansa kohtaan. Lukijasta tulee etsijä. Pa-

luu biografismiin tapahtuu kuin huomaamatta.
Dürrenmattilla filosofia kohtaa teologian, politiikka ar-

kipäivän. Äly on yhtä aikaa uskon vastakohta ja sitä ylläpi-
tävä suure. Adolf Hitler, toinen maailmansota ja Bertolt 
Brecht tulevat lukijalle tutuiksi kirjailijan kokemusten kaut-
ta. Dürrenmatt pohtii omaa asemaansa tässä yhtälössä ai-
na vanhemmistaan opiskeluajan tuttavuuksiin, radikaaliu-
desta väljähtyneeseen aatteeseen. aiheet tulevat ja mene-
vät, yksi johtaa toiseen jättäen jälkiä käynneistään. näistä 
syntyy novelleja.

elämä on kirjallisuutta ja kirjallisuus elämää. kaikki vai-
kuttaa kaikkeen, sen Dürrenmatt teoksessaan osoittaa. kir-
jailija ei ole erillään kirjoittamastaan vaan osa sitä. syvyys 
korostuu taustaa vasten ja tausta paljastaa tekstistä uusia 
kerrostumia. epäilemättä »kapinallinen» ja »kuunpimen-
nys» toimisivat myös itsenäisinä teksteinä. tulkinta olisi sil-
loin vain radikaalisti toisenlainen, kun tekijä olisi poissa.  

Pauliina Eriksson

■ Friedrich Dürrenmatt: Kapinallinen/Kuunpimennys  
(From Stoffe I–III). Suom. Ilona Nykyri. Like. 2006,158 s.

 

kapinallisen jäljillä
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» Koit ta a Venäjän vuosi  1793 ja näiden puo-
liaasialaisten maaorjien terrorin valta tulee olemaan 
ennen näkemätön historiassa», kirjoitti Karl Marx 
1800-luvulla. Hänen työkumppaninsa Friedrich 

Engels säesti samanhenkisesti: »se [venäjän vallankumo-
us] alkaa vastoin Bakuninin ennustuksia ylhäältä käsin, pa-
latsista. mutta kun se on kerran alkanut, vetää se puoleensa 
talonpoikia, ja silloin näette sellaista, jolle kalpenevat vuo-
den [17]93 tapahtumat.» tässä marx ja engels ennustivat, 
miten vaikeaa venäjällä olisi demokraattisin keinoin hajot-
taa patriarkaalisia kyläyhteisöjä. 

sitaatit on otettu dosentti Vesa Oittisen toimittamasta 
marx ja Venäjä -teoksesta, jossa on julkaistu karl marx-
seuran ideoiman ja aleksanteri-instituutin järjestämän se-
minaarin aineisto. 

teoksen teemat vaihtelevat marxin omista venäjä-kon-
takteista aina neuvostofilosofian ja »sosialismin taloustie-
teen» ongelmiin. oittinen kiteyttää esipuheessaan teoksen 
punaisen langan kysymykseen siitä, missä määrin ja kuin-
ka marxin teoreettiset katsomukset ja venäjän todellisuus 
onnistuivat kohtaamaan. 

oittinen itse pohtii mielenkiintoisesti samassa »marx ja 
venäjä – edelleen avoin teema» nimisessä esipuheessaan 
marxin suhdetta venäjään ja tämän suhteen muutoksia. 
oittinen nimittää tätä suhdetta »viha–rakkaussuhteeksi». 

oittinen viittaa puolalaisen tutkijan Ewa Borowskajan 
ajatukseen marxin venäjä-näkemysten kahdesta eri vai-
heesta. ensimmäisen jakson alku sijoittuu vuoteen 1848, jo-
ka oli päättynyt »kansojen kevään» tappioon. tätä heijas-
telee myös Kommunistisen manifestin alussa esitetty luon-
nehdinta rooman paavista ja venäjän tsaarista – kahdesta 
yhtä tasavertaisesta taantumuksen tukipylväästä. tuo kausi 
kesti Borowskajan mukaan vuoteen 1870, ja sille oli leimal-
lista marxin vihamielinen suhtautuminen venäjään. »mar-
xin russofobian huipentuma» (Borowskaja) oli hänen kri-
min sodan jälkimainingeissa kirjoittama teos Revelations of 
the Diplomatic history of the Eighteenth Century, joka on 
oittisen mukaan yksi »merkillisimpiä marxin kynästä läh-
teneitä tuotteita». 

vuosina 1869–1870 marxin näkemyksissä tapahtui sel-
vä muutos. oittisen mukaan »marx paneutuu tutkimaan 
venäjän yhteiskunnallisia oloja suorastaan intohimoisesti». 
taustalla on marxin tutustuminen Lontoossa asuneeseen 
venäläiseen emigranttiin Nikolai Danielsoniin. oittisen 
kirjoittama esipuhe luo mielenkiintoisen näkymän marxin 
kirjoitusten venäjä-analyysiin.

marxin venäjä-suhdetta ongelmallisempi kysymys on 
marxin ja marxilaisuuden suhde bolshevismiin ja neuvos-
toliittoon. »kukaan ei ole vielä kirjoittanut historiaa marxi-
laisten ajatusten levinneisyydestä ja kehityksestä venäjällä», 
toteaa venäjän tiedeakatemian professori Vadim Mezujev 

marx-setä venäjällä
erittäin mielenkiintoisessa artikkelissaan »marxismi ja bol-
shevismi». neuvostoliitossa vuosikymmenien ajan marxis-
mi–leninismi oli valtion virallisen ideologian asemassa. se 
toimi myös tieteellisenä teoriana filosofian, historian ja hu-
manististen tieteiden aloilla. mezujev asettaakin tältä poh-
jalta kysymyksen: »minkälaista oli tuo marxismi ja miten 
autenttinen se oli itse marxin ajatusten kanssa?» 

mezujev pohtii artikkelissaan, mitä »venäläinen marxi-
laisuus» on? Hänen mukaansa venäläinen marxismi »pyrki 
muita marxismin variaatiota enemmän esiintymään mar-
xin autenttisena versiona». 

venäläisen marxilaisuuden yhdeksi omaleimaiseksi piir-
teeksi mezujev nimeää sen, että »vain venäjällä oli tapana 
verrata marxismia uskontoon ja itse marxia uuteen messiaa-
seen». toisena erityispiirteenä hän nostaa näkemyksen 
marxista, »jonka opissa Leninin mukaan ’ei ollut hitusta-
kaan moraalia’». tähän kylläkin olisi ollut hyvä saada jon-
kinlainen väitettä tukeva viite Leninin tekstiin. Leninismin 
mezujev määrittelee »marxismiksi naamioidun jakobiini-
läisyyden venäläise[ksi] versio[ksi]».

kaikkiaan mezujevin artikkeli luo äärimmäisen mielen-
kiintoisia näkökulmia marxismin ja bolshevismin suhteisiin. 
tosin joissain kohdissa jää miettimään kirjoittajan tulkin-
toja. mitä kirjoittaja haluaa sanoa sillä, että stalin ratkai-
si teollistumisen »puhtaasti venäläisittäin»? Hieman mie-
tityttää myös kirjoittajan toteamus, että »usko vallankes-
kitykseen ei ole lähtöisin marxismista vaan on venäläistä 
syntyperää». näissä yhteyksissä tulee miettineeksi, esittää-
kö kirjoittaja asioiden syyksi jonkinlaisen mystisen venäläi-
sen kansaluonteen ilman konkreettista historiallis-yhteis-
kunnallista analyysiä. sama kysymys nousee kirjoittajan le-
ninismianalyysissä. mezujevin mukaan leninismin erottaa 
marxismista »nihilistinen suhtautuminen demokratiaan, jo-
ka on tyypillistä venäläiselle sekä kansalliselle että virallisel-
le mentaliteetille». 

kirjan toinen venäläinen kirjoittaja Sergei Marejev kä-
sittelee marxia, neuvostofilosofiaa ja iljenkovin ajattelua. 
tämän lisäksi teos sisältää aleksanteri-instituutin johta-
jan Markku Kivisen mielenkiintoisen artikkelin marxis-
ta ja bolshevikkien projektista, suomen Pankissa työsken-
televän Pekka Sutelan kirjoituksen »sosialismi ja arvolaki 
– 30 vuotta myöhemmin», erikoistutkija Pertti Honkasen 
tutkielman David Rjazanovista ja ensimmäisestä meGas-
ta, oittisen analyysin marxin kirjeistä narodnikeille ja alek-
santeri-instituutin verkostojohtaja Tapani Kaakkurinie-
men artikkelin »Bakunin ja venäjä marxin silmin».

Jouko Jokisalo

■ Oittinen, Vesa (toim.): Marx ja Venäjä. Aleksanteri Papers 
1/2006. Helsingin yliopisto: Aleksanteri-instituutti 2006.
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T utki jali iton uuden Polemos-sarjan ensim-
mäisenä teoksena julkaistaan Christian Maraz-
zin kapitalistisen maailmanjärjestelmän uusimpia 
variaatioita ja mutaatioita hahmottava taloudel-

linen analyysi Pääoma ja kieli. tämän alun perin vuonna 
2002 italiaksi julkaistun tekstin lisäksi kirjasta löytyy maraz-
zin pitkä haastattelu vuodelta 2000.

taloustieteilijänä uransa aloittanut marazzi on autono-
mistisen marxismin ja sen operaismo-suuntauksen pitkän 
linjan teoreetikko ja aktivisti. tämän tradition mukaises-
ti marazzin teoreettisia kehittelyjä jäsentää pyrkimys etsiä 
uusia yhteiskunnallisia suhteita ja luoda nämä muutokset 
tavoittavaa terminologiaa. uudella käsitteistöllä marazzi 
pyrkii vastaamaan siihen, että elämme muuttuneessa maa-
ilmassa, jota jäsentävät uudet sosiaaliset yhteydet ja ilmiöt, 
kenties kokonaan uudenlainen yhteiskunnallinen logiikka. 
Perinteisen marxilaisen subjektin, työväenluokan, on kor-
vannut uusi vaikeasti hahmotettava subjekti, moneus tai 
moninaisuus .

Pääoma ja kieli -kirjassa marazzi asettaa tavoitteekseen 
todistaa, että »uudessa taloudessa kieli, kommunikaatio lä-
päisee rakenteellisesti ja samanaikaisesti niin hyödykkei-
den ja palveluiden tuotannon ja jakelun alueen, kuin rahoi-
tussektorinkin, ja juuri tästä erityisestä syystä työelämän ja 
rahoitusmarkkinoiden muutokset on nähtävä saman koli-
kon kahtena eri puoliskona». täten kieli on yhdistävä voi-
ma, joka takaa, että finanssipääoma osakemarkkinoineen 
ei ole irtautunut talouden niin sanotusta reaaliprosessista 
– tavaroiden ja palveluiden tuotannosta. kuten marazzi it-
se myönsi vieraillessaan Helsingissä huhtikuussa 2006, hän 
ei tyydyttävästi onnistu vastaamaan tähän haasteeseen kir-
jassaan. teoreettisten lähtökohtien puutteellisuuteen viittaa 
jo epämääräinen tapa puhua kielestä ja kommunikaatiosta 
keskenään vaihdettavina käsitteinä – rahavälitteinen vaih-
tokin on eräänlaista kommunikaatiota (sillä raha on merk-
ki). kielestä siinä ei kuitenkaan ole kysymys.

taloustieteellisessä tarkastelussaan marazzi lähtee liik-
keelle postfordistisen tuotantotavan mutaatiosta »uudek-
si taloudeksi». tarinaa yksinkertaistaen tämän muutoksen 
käynnistävänä mekanismina on Yhdysvaltain rahapolitiikan 
muutos 1970-luvun lopulla: valtiollinen valta pyritään mää-
rittelemään uudelleen antamalla amerikkalaiselle pääomalle 
toimintavapaus omaa työväenluokkaa ja öljykriisin synnyt-
tämiä »eurodollarien luomisen paikkoja» vastaan. uudes-
sa taloudessa Yhdysvaltojen ja muiden maailmantalouden 
keskusmaiden työläisten kohtalot sidotaan eläkerahastojen 
ja muun varallisuuden kautta pääoman riskeihin. rahan on 
muututtava globaalisti pääomaksi. Juuri tämä kotitalouksi-
en finanssoituminen erottaa marazzin mukaan uuden ta-
louden mukaisen globalisaation varhaisemmasta 1800-lu-
vun lopulla alkaneesta ja ensimmäiseen maailmansotaan 
pysähtyneestä kansainvälisen vaihdon laajenemisvaiheesta. 
työläinen ei enää kanna pelkkää työläisen luonnenaamiota 
vaan eläkesäästöjensä ja omistusasuntonsa kautta myös si-
joittajan ja säästäjän roolia.

Pääoma ja kieli
Historiallisesti kapitalistinen maailmanjärjestelmä on 

kasvanut ei-kapitalistisen alueen ympäröimänä, kuitenkin 
laajeten tällekin alueelle. kapitalistisen ekspansion ja agg-
ressiivisen kilpataistelun kuvaamiseksi toisen internatio-
naalin marxistit – Rudolf Hilferding, Nikolai Buharin ja 
Vladimir Lenin etunenässä – muotoilivat teoriaa imperia-
lismista, joka selittäisi kapitalistisen kilpataistelun muun-
tumista valtioiden väliseksi sodaksi. marazzi katsoo Toni 
Negriin ja Michael Hardtiin tukeutuen, että tästä klassi-
sesta imperialismin dynamiikasta on siirrytty uuteen impe-
riumin logiikkaan, jonka ymmärtämisessä vanha imperia-
lismiteoria ei päde.

maailmanjärjestelmässä ei ole enää ei-kapitalistista ul-
kopuolta, ja myös perinteiset suhteet luokkien välillä ovat 
muuttuneet moninaisiksi imperiumin sisäisiksi ristiriitai-
suuksiksi. vaikka marazzi, Hardt ja negri kätkevät teorian-
sa imperiumista radikaaliin käsitteistöön, ei voi välttyä ha-
vaitsemasta yhtymäkohtia imperiumin ja Karl Kautskyn 
ultraimperialismin idean välillä.

imperiumissa kansallisvaltioiden talouspolitiikka tulee 
kansainvälisen kilpailukyvyn imperatiivin sanelemaksi, ja 
pääoman riistopyrkimyksiä vastaan asettuu marazzin mu-
kaan »globaalin työvoiman ruumis, sen moneus». Perinteis-
tä maailmanjärjestelmäteoriaa luonnehtinut keskusta–pe-
riferia-malli onkin defetissoitava ottamalla analyysin lähtö-
kohdaksi keskusmaiden sisäiset ristiriidat, jotka laukaise-
vat pääoman viennin periferiaan, niin sanotuille kehittyville 
markkinoille. Lisäarvo heitetään talouden globaaliin kierto-
kulkuun, jossa rahaa voidaan luoda tyhjästä – ainakin jos ra-
ha toimii samanaikaisesti joko tulevaisuuden työn vakuute-
na tai välineenä, jolla voidaan muuttaa lisäarvo rahaksi. tä-
tä kautta pääoma pyrkii kolonisoimaan työväenluokan tu-
levaisuuden ja ottamaan työvoiman ruumiin hallintaansa. 
marazzi ei siis näytä kadottavan tarkastelussaan perinteistä 
luokkataistelun näkökulmaa.

marazzin analyysi uuden talouden keskeisestä ristirii-
dasta on rakenneyhtäläinen Rosa Luxemburgin ja eräiden 
postkeynesiläisten ekonomistien argumenttien kanssa. Hä-
nen kriisiteoriansa perustana on käsitys lisäarvon ja sen rea-
lisoimiseksi tarvittavan tulon välillä vallitsevasta rakenteel-
lisesta ristiriidasta: kapitalistinen järjestelmä on kykenemä-
tön itsenäisesti – ilman poliittista interventiota – luomaan 
riittävää kysyntää luomalleen lisäarvolle. Fordistisia ratkai-
suja tämän ristiriidan sovittamiseksi olivat pääoman vienti 
ja hyvinvointivaltion rakentaminen. Postfordistisessa para-
digmassa lisäarvoa realisoidaan kasaamalla yksityistä vel-
kaa. marazzi pyrkii liittämään kriisiteoriaansa myös ajatuk-
sen taloustieteen lingvistisestä käänteestä.

taloustieteellisten argumenttien lisäksi marazzin sop-
paan on lisätty Gilles Deleuzen ja Paolo Virnon kaltai-
silta radikaaleilta filosofeilta lainattuja käsitteitä ja ajatuk-
sia. silti on sanottava, että marazzi on suhteellisen selvä-
päinen ja selkeäkin kirjoittaja, jonka tavoitteena on laajen-
taa taloustieteen kapeaa ja yksipuolista maailmankuvaa uu-
siin suuntiin. myös kirjan suomennos ja toimittaminen ovat 
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■ Christian Marazzi:  
Pääoma ja kieli (Capitale & 
linguaggio). Suom. Riitta Kyllönen.  
Tutkijaliitto 2006, 189 s. 

Su o s i kki - le h d e n  pitkäaikai-
sen päätoimittajan Jyrki Hämäläi-
sen teos Lehtikeisari – urpo Lah-
tisen orjantappurakruunu (2004) 
on omanlaisensa, Urpo Lahtisen 
työtoverin, näkemys »alapääkus-
tantajaksikin» mainitusta suoma-
laisen sensaatiolehdistön tunne-
tuimmasta rämäpäästä.

Laajempaa sekä kokonaisval-
taisempaa näkemystä aiheeseen 
tuo muun muassa kriitikkona ja 
lääninkirjailijana toiminut Kale-
vi Kalemaa teoksellaan hymyn 
maa. kalemaa on ennenkin kir-
joittanut värikkäistä ja ristiriitai-
sista persoonista. hymyn maa on 
kiihkoton kertomus »mainettaan 
paremmasta miehestä», hänen yh-
tiöstään ja alaisistaan.

teoksen luvussa »kansikuva 
uusiksi» kerrotaan valaisevasti, 
miten hymy-lehdestä haluttiin to-
dellinen paljastuksia täynnä oleva 
sensaatiolehti, jota niin sanotusti 
sivistyneinä itseään pitävät mora-
listit tulisivat kavahtamaan, kuten 
myöhemmin kävikin.

»stadin kundista kotkan pojak-
si» -luku käy läpi tuttuun tapaan 
Lahtisen lapsuutta ja hänen van-
hempiensa elämää. samalla viita-

Sensaatiojournalismin »ylipappi»
ja hänen valtakuntansa

taan sukutaustoihin, joista paljas-
tuu porvarillisia ja pikkuporvaril-
lisia ihmisiä.

Lahtisen ja Lehtimiehet oy:n 
kokovartalokuvaksikin kutsuttu 
hymyn maa on nimenmukaises-
ti kertomus hymyn ympärille ra-
kennetusta lehti-imperiumista ja 
sen perustajasta. 

Yhtymässä ei kuitenkaan halut-
tu jättää kaikkea hymyn varaan, 
joskin se oli yhtymän ehdoton lip-
pulaiva. Lahtinen huomasi, että 
suomalaiset haluavat lukea paljon 
muutakin. niin lehden ympärille 
syntyi monia muita suurlevikkisiä 
julkaisuja. 

Pääjulkaisu rikkoi kehittyessään 
jatkuvasti levikkiennätyksiä paljas-
tamalla sensaatioita. hymy esitte-
li kovia kokeneiden ihmisten tili-
tyksiä elämästä, tosin myös kai-
kenlaista tekopyhyyttä ja poliitti-
sia kähmintöjäkin haluttiin tuoda 
luettavaksi. kaikesta tästä oli nyn-
nyjournalismi kaukana. Lahtiselle 
ja hänen alaisille ei näyttänyt mi-
kään olevan pyhää. 

kalemaa on tehnyt kirjaansa 
varten merkittävää työtä, joka on 
perustunut useisiin haastattelui-
hin ja Lahtisen laajaan yksityisar-

kistoon. kirjoittaja tekee tietyllä 
tapaa kunniaa aiheelle nostamalla 
esille henkilöitä, joiden merkitys 
hymyn maineenluojina on ollut 
lähes korvaamaton. Heihin kuu-
luu esimerkiksi toimittaja Veik-
ko Ennala.

hymyn maan kokonaisvaltai-
suus nousee arvoon sen tuodes-
sa esiin lehdistöalaan liittyviä ylei-
siä ilmiöitä suomessa. Lahtinen ja 
Lehtimiehet oy olivat oman aikan-
sa »räyhäävän journalismin paljas-
tavia esimerkkejä» – toisaalta inhi-
millisyyttäkään unohtamatta.

hymyn toimittajat saivat tosin 
kyseenalaistakin mainetta 1960- 
ja 1970-lukujen vilkkaana aikana. 
sen aikainen päätoimittaja Jorma. 
K. Virtanen halusi antaa avusta-
jilleen täysin vapaat kädet. Pahin 
oli kuitenkin vielä edessä: kirjaili-
ja Timo K. Mukasta kertova her-
jausjuttu. artikkeli »riiput jo ris-
tillä, timo. k. mukka» oli monille 
liikaa. tosin mukka esitteli eräässä 
haastattelussa itsensä »Jeesukse-
na» – jää arvailujen varaan, kuin-
ka tämä vaikutti jutun sisältöön. 
artikkeli synnytti myöhemmin 
erityisen Lex mukka -ilmiön. al-
koi myös pohdiskeleva keskustelu 

intimiteettilaeista. 
arvailuksi jää tässä yhteydes-

sä sekin, halusivatko eräät uskon-
nolliset piirit kostaa hymyn kautta 
mukalle. kirjassa mainitaan, miten 
Pellon silloisen kirkkoherran mu-
kaan mukalle olisi pitänyt ripustaa 
myllynkivi kaulaan ja upottaa tor-
nionjoen syvimpään kohtaan.

määritelmä mainettaan parem-
pi mies pätee hyvin Lahtiseen. ka-
lemaan asiallisesti ja johdonmu-
kaisesti kirjoitettu kirja on koko-
naiskuvaltaan huomattavasti sel-
keämpi kuin Hämäläisen hieman 
mielistelevästi rakennettu kirja. 
hymyn maa kertoo kaiken oleelli-
sen Lahtisesta ja Lehtimiehet oy:
stä. Harmi vain, ettei tekijä saanut 
teokseen pyynnöistään huolimatta 
Lahtisen entisen vaimon Hymyn 
ja heidän poikansa Jeppe Lahtisen 
lausuntoja. molemmat vaikuttavat 
vain taustalla. 

Jarmo Rintala

■ Kalevi Kalemaa: Hymyn maa 
– kertomus Urpo Lahtisesta ja 
Lehtimiehistä. Tammi 2006, 418 s.

pääosin kelpo työtä, vaikkakin huomautettavaa löytyy pikai-
sellakin lukemisella.

Polemos-sarja on tervetullut lisä kapeaan ja laihaan suo-
malaiseen yhteiskunta- ja talouskeskusteluun. sarjan toimit-
tajat lupaavat Polemokselta voitavan odottaa mitä tahansa. 
itse rohkenisin toivoa entistä kiertelemättömänpää analyysiä 
maailmantalouden kehityskulusta, uusista yhteiskunnallisista 
ilmiöistä ja toisenlaisen maailman mahdollisuuksista. 

Miika Kabata
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S u o m a l a i s e n  ru n o u d e n  »kenttä» oli muu-
tostilassa 1990-luvulla. tästä kaikki tuntuvat ole-
van yksimielisiä. sen sijaan epäselväksi on jäänyt, 
mitä runoudelle itselleen oikein tapahtui muutok-

sen aikana. Pikemminkin näyttää siltä, että runoilijat itse 
muuttuivat enemmän kuin runojen sisältö tai tyyli. Puhujat 
vaihtuivat, mutta ääni pysyi entisellään.

vuosituhannen vaihteen debytanteista, tarkalleen ottaen 
vuosista 1995–2005, antaa jonkinlaisen kokonaiskuvan Ei-
no Santasen ja Saila Susiluodon toimittama uusi ääni. 
nimensä mukaisesti kokoelma lupaa tuoda esille muutok-
sen kotimaisessa runoudessa, vaikka runoilijavalintoja myö-
ten kokoelmassa on päädytty toimittajien hyvinkin subjek-
tiivisiin rajauksiin siitä, mikä kelpaa edustamaan muutos-
ta. esimerkiksi naisrunoilijoita on mukana vain kolman-
nes, vaikka kokoelman esipuheessakin todetaan, että nai-
seuteen liittyvät teemat olivat tärkeä muutostekijä vuositu-
hannen vaihtuessa.

31 runoilijan ja 222 runon kokoaminen yksiin kansiin on 
toki vaativa tehtävä, ja on mahdotonta sanoa, keiden kus-
tannuksella joku toinen nimi olisi voitu vaihtaa mukaan ko-
koelmaan. Pois on kuitenkin jätetty sellaisia nimiä, jotka ly-
riikan satunnaiskuluttajalle olisivat vähintäänkin tv:stä tut-
tuja. on helppo uskoa, että he eivät ole niin sanottuja muu-
tostekijöitä. mutta millä lyyrisillä ansioilla mukaan on kel-
puutettu Heli Laaksonen, jos kerran Arno Kotro tai Anni 
Sinnemäki jätetään pois pelkkinä mediailmiöinä? tulevat-
ko Juuli Niemi ja Riku Korhonen kestämään aikaa runoi-

lijoina, mutta Jenni Haukio, Arto Lappi, Maritta Lintu-
nen ja Tommi Parkko eivät?

on toki miellyttävää, että toimittajilla on makunsa mu-
kainen, kokoelmaa rajaava näkemys. toisaalta rajaamispe-
rusteista toivoisi tulevan jotain julki joko kirjan esipuhees-
sa – sinänsä erinomaisessa johdatuksessa nykyrunouden ti-
lanteeseen – tai sitten yksittäisten runoilijoiden esittelyissä. 
mikäli toimittajien väite siitä, että 1990-luvulla suomalaiset 
runoilijat pyrkivät entistä enemmän erottautumaan toisis-
taan, pitää tosiaankin paikkansa, he olisivat voineet edes 
hieman nostaa esille näitä erontekoja.

nyt kirjailijaesittelyt jos mitkä ovat tämän kokoelman 
kestämättömintä ainesta, koska niissä toistuu kustantajien 
mainoksista ja takakansista tuttuja luonnehdintoja »myyt-
tisestä» sisällöstä tai laveakätisesti »modernista» äänestä ja 
»surrealismin» perinteenjatkajasta. kokoelman esipuheessa 
todettu suurjako »kokeelliseen» ja »perinteiseen» ei sekään 
riitä kertomaan, millaisista tekstilajeista tai keiltä esikuvilta 
muodolliset vaikutteet nykyään haetaan, kun ollaan oikein 
kokeellisia tai perinteisiä.

ainoa runouden sisällä erottuva virtaus näyttäisi ole-
van proosarunous, vaikka sekään ei liene lähtöisin kotimai-
sen lyriikan sisäisestä paineesta, vaan se on hitaasti muu-
alta Pohjoismaista saapunut ilmiö. muodiksi sitä ei voi ni-
mittää, koska proosaruno on ollut pikemminkin lupaus uu-
desta muodollisesta vapaudesta. kirjailijat ovat selittäneet 
proosarunon suosiota tilaisuutena vapautua keskeislyriikan 
paineista. vapautumispyrkimyksellä on kuitenkin paradok-
saalinen lopputulos, jos sen illuusiomainen helppous tekee 
runoilijan lähestyttävämmäksi ja runot henkilön kautta tul-
kittavammiksi; näin voisi tulkita etenkin saila susiluodon 
kirjailijakuvaa.

kokoelman perusteella vaikutelma suomalaisesta nyky-
runoudesta on sisältöpainotteinen, filosofoiva ja tarinoiva, 
ja ennen kaikkea urbaani. nekin runoilijat, jotka luovat kat-
seen vielä metsän suuntaan, puhuvat siitä ironisesti tai käyt-
tävät luonnonpalasia muistojensa metaforina. suomalaisen 
nykyrunon asenne kiteytyy yhdessä Kristiina Lähteen sä-
keistössä (2004): »Jos kasvit ja eläimet ovat meren muisti, 
kenen muisti me olemme? kenen hämärä pakkahuone tai 
ullakko, sakea merisavu. kaikki, kaikki on meille objektia. 
Jos jäsentäisimme uudelleen.» 

Markku Soikkeli

runous 2000-luvulla
– puhujat vaihtuvat, ääni pysyy

■ Eino Santanen & Saila Susiluoto (toim.):  
Uusi ääni. Uuden runouden antologia. Otava 2006
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lehtiverkko Jouni Avelin

Tiedosta tarina an .  journalistissa (26. 5. 2006) Lotta 
Tuohino haastattelee Imagen toimituspäällikköä Anu Par-
tasta. kysymys on totuudesta ja ennen kaikkea todistami-
sesta. media on muuttumassa yhä selvemmin väite- ja ta-
rinajournalismiksi, jossa totuus alkaa olla pelkkä painolas-
ti. taustalla työtään tekevät vanhat tutut: kiire ja viihdyttä-
vyyden vaatimus. tendenssi työntyy vähitellen Yhdysval-
loista suomeenkin.

kiire ajaa kaiken edelle, ja tärkeintä on sujuva tarina. 
Haastateltavan väitteitä ei tarkisteta, kaikki julkaistaan heti 
ja siivotaan sitten myöhemmin. Partanen pitää kiinni totuu-
desta: »tulkinnat voivat erota, tapahtumat eivät.» »en hy-
väksy totuudenvastaista journalistista maalailua edes pikku-
asioissa. – – eikä saa väittää, että haastateltava sanoi jota-
kin lapioidessaan pihalla, jos hän oikeasti puhui puhelimes-
sa. Pienillä asioilla on periaatteellinen merkitys: journalismi 
lupaa tarkistettua totuutta.»

Journalismin vastuu perustuu myös ihmisten odotuksiin: 
»ihmiset lukevat lehtiä ja katsovat ajankohtaisohjelmia, kos-
ka niissä on lupaus totuudesta.» tämä odotushorisontti on 
myös joukkoviestinten vahvuus kilpailussa epäluotettavaa 
internetiä vastaan. koko yhteiskunta toimii luottamuksen 
varassa. Partanen kysyykin, »haluammeko oikeasti elää yh-
teiskunnassa, jossa kaikkea pitää epäillä ja luottamuksesta 
sakotetaan?» anu Partasen laajaan katsaukseen tarinatalou-
desta voi tutustua myös internetissä: http://www.image.fi/
20vuotta/image0306_usko_tai_ala.pdf

d d d

L e s b o s a i p p ua a  h e t e r o m i e h i l l e .  Lähikuvassa 
(4/2005) Niina Kuorikoski analysoi laajassa artikkelissaan 
amerikkalaista L-koodia, yhdysvaltalaisen kaapelikanava 
showtimen katsotuinta ihmissuhdedraamaa, jota on esitet-
ty myös suomessa. useimpiin lesbosuhteita kuvaaviin tele-
visiosarjoihin verrattuna L-koodi onnistuu luomaan moni-
naisemman ja ristiriitaisemman kokonaisuuden. Hahmot 
eivät ole yksiselitteisesti miehiä tai naisia, vaan mukana ovat 
androgyyniksi luokiteltava mies, samoin drag king, jonka on 
pidettävä lavapersoonastaan kiinni myös lavan ulkopuolel-
la hakkaillakseen heteronaista, lesboksi identifioituva mies, 
jonka tyttöystävä haluaisi »poikaystävän, joka on hetero, tai 
lesbon, joka on tyttö».

L-koodi ei myöskään »kuvaa naishahmoja traditionaali-

sesti kotiin ja perheeseen sidottuina vaan sallii heidän liik-
kua yksityisen ja julkisen tilan välillä», kuorikoski toteaa. 
samoin sarjan keskiössä on losangelesilainen lesboyhteisö 
yksittäisten naisten ja parien sijaan. sarjan lesboseksikin on 
usein raadollista ja kipeää eikä harmonista ja oikeaoppis-
ta hidastelua.

mielenkiintoisimmat seikat liittyvät kuitenkin sarjan 
markkinointiin ja vastaanottoon. keskeiset hahmot ovat ko-
rostetun feminiinisiä, pitkähiuksisia, tyylikkäitä, keskiluok-
kaisia, meikattuja ja konventionaalisen kauniita – sanalla 
sanoen »oikeita naisia» eli »hyvännäköisiä heteronaisia». 
sarjaa markkinoidaankin myös heteromiehille. tätä tehos-
taa se, että sarjan näyttelijät ovat kertoneet haastatteluis-
sa »sarjan kertovan tutuista teemoista kuten rakkaudesta». 
asennetta voi sanoa »heteronormatiiviseksi», sillä se »nos-
taa teemoja esille heteroseksuaalisesta näkökulmasta».

sarja kuitenkin sekä nostaa esiin että purkaa katseen koh-
teena olemista. miehet tirkistelevät naisten intiimejä kohta-
uksia, mutta toisaalta miehet ja naiset asettuvat sekä katseen 
objekteiksi että subjekteiksi. »katseissa tapahtuva liikehdintä 
on toistuvasti vastavuoroista ja myös ristiriitaista.»

Yhdysvaltalaisessa lehdistössä ja internetissä käyty kes-
kustelu L-koodista osoittaa, että ihmiset katsovat »suoraan 
tapahtumiin», vaikka katsovatkin television läpi ja kautta. 
keskustelussa onkin lähinnä väitelty siitä, kuvaako L-koodi 
tai media yleensä lesboja realistisesti vai ei.

kuorikoski jättää tämän asenteen sikseen tutkimuksel-
lisesti mielenkiinnottomana, mutta kysymystä kannatta-
nee pitää elossa, sillä se on kaikkea muuta kuin triviaali. 
Yhdistäähän realismin vaatimus ja arvostus varsin erilai-
sia sosioekonomisia luokkia, pitäjien kulttuurimatkailijois-
ta valtalehdistön kirjallisuuskriitikoihin, jotka kiittelevät ro-
maaneja »elämänmakuisiksi». tämän realismin moraali ja 
moraalittomuus määritellään siis sen mukaan, kuvaako te-
os kohdettaan »oikein» vai »väärin». mielenkiintoista kyl-
lä, samaa ei vaadita koskaan viihteeltä. kertooko tämä siitä, 
että L-koodi mielletään taiteeksi?

realismin ja taiteen suhdetta kuvaa hyvin tunnettu Pi-
casso-vitsi. Junassa Picassoa vastapäätä asettui mies, joka 
valitti taiteilijalle, etteivät hänen kubistiset työnsä kuvaa to-
dellisuutta sellaisena kuin se on. Picasson udeltua, kuinka 
tuota todellisuutta sitten pitäisi kuvata, mies kaivoi taskus-
taan mustavalkoisen valokuvan perheestään. Picasso katseli 
kuvaa ja totesi: »kylläpä ovat pieniä ja harmaita…» 
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kolumni Markku Soikkeli

R akk auden korke a ssa veisussa  väitetään, 
että ihminen olisi pelkkä helisevä vaski, jos hänel-
lä ei olisi rakkautta. kristillisen yhtenäiskulttuu-
rin aikana rakkaus kelpasikin ainoaksi addiktiok-

si, jonka perusteella identiteetti voitiin ankkuroida tukevas-
ti tuonpuoleiseen. addiktion ammattilaiset, kirkonmiehet, 
saattoivat sitten selittää, miten tätä addiktiota tuli vaalia lan-
keamatta ylpeyteen tai maalliseen hurjasteluun.

meidän aikanamme addiktioita on tarjolla useita, joskaan 
kaikki eivät ole saaneet samanlaista arvostusta ammattilais-
ten silmissä. tähtinäyttelijä voi kehuskella seksiaddiktiostaan 
juorulehdille, mutta peliriippuvainen perheenisä voi joutua 
koville, jos hän yrittää saada terapiakorvauksia kelalta.

elämme kulttuurissa, joka on addiktoitunut addiktioihin. 
Jo päiväkodissa lapsille opetetaan kyllä post-foucault’laista 
tietämystä siitä, että seksuaalisuus ei ole lopullinen totuus 
naapurin sedästä & sedästä, mutta perifreudilaista ihmis-
kuvaa, jonka ytimessä on aina halu johonkin, ei ole kyseen-
alaistettu. 

ehkä addiktion katsotaan tuovan tasa-arvoa ihmis-
ryhmien ja yhteiskuntaluokkien välille. tasa-arvon asialla 
on ollut etenkin alkoholismi, josta puhutaankin sujuvasti 
»kansansairautena» – niin kuin puhutaan myös masennuk-
sesta, diabeteksesta, aivohalvauksesta, psoriasiksesta, mig-
reenistä, uniapneasta, parodontiitista, jopa sähköallergias-
ta. sairaalla kansalla on monta huolta jaettavana ja vain yksi 
sairaskertomus ylitse muiden: kertomus alkoholismista.

kyseessä lienee universaalisti lyhyin sairaskertomus. 
Yleensä se kerrotaan näin: »Hei, olen Jeppe, 42, ja alko-
holisti.» 

tässä on kaikki alkoholismikertomuksen ainekset. en-
sinnäkin minäkertoja identifioituu addiktionsa mukaisesti. 
Hän sanoo »minä olen», sen sijaan, että toteaisi »juovan-
sa pari vinettoa päivässä». toiseksi, kaikki muut identitee-
tin muodot ovat merkityksettömiä, paitsi ikä, jonka perus-
teella voidaan päätellä missä vaiheessa sairaskertomusta ol-
laan menossa.

Ja kolmanneksi, kertomukseen on varattu rooli ihanne-
lukijalle tai -yleisölle.

kertomushan on erinomaisen tuttu, koska se perustuu 
kansainvälisen aa-liikkeen lanseeraamaan tunnustukseen, 
jolla on rituaalin edellyttämä kaavansa siitä, miten ja mil-
loin kertomus esitetään. aa-diskurssissa alkoholismi ei ole 
sairaus vaan identiteetti. sairaudesta puhutaan vain meta-
forana alkoholistin tietylle tilalle. aa-diskurssin mukaan on 
sama, mitä alkoholisti tekee. ratkaisevaa on se, kuka hän 
on »pohjimmiltaan». Jos olet alkoholistiksi syntynyt, niin 

mutta jos minulla  
ei olisi addiktiota?

alkoholistina pysyt.
aa-liikkeessä kehittynyt tapa ymmärtää alkoholismia 

poikkeaa kuitenkin siitä, miten virallinen terveysdiskurssi 
käsittää sinivalkoisen sairautemme. instituutioiden harjoit-
tama terveysdiskurssi tulkitsee identiteetin lähtökohtaises-
ti terveeksi, kunnes ihminen addiktoituu, joutuu ulkopuo-
lisen voiman valtaan.

aa-diskurssin juuria pitääkin etsiä instituutioiden ulko-
puolelta, kaunokirjallisuudesta.

se, onko alkoholismi vain tietynlaista kurjaa käytöstä vai 
peräti identiteetti, oli keskeinen aihe 1800-luvun kauno-
kirjallisuudessa. Fiktiiviset tunnustustarinat alkoholismin 
vaaroista pohjustivat aa:n keskeistä ideaa puhetilanteesta, 
jossa ihminen tunnustautuu suopealle yleisölle. subjektiivi-
nen kerronta avaa mahdollisuuden lukijan sympatioille, ja 
jos samaan teokseen saadaan mahtumaan vielä sukulais-
sielu, joka ymmärtää minäkertojan tarinaa, lukijalle voi-
daan osoittaa, millä tavoin hänenkin tulisi ymmärtää alko-
holismin alkuperää.

toisaalta kirjalliset kertomukset alkoholismista ovat 
pohjustaneet ajatusta identiteetistä kertomuksena, jon-
ka sulkeuma on aina näennäinen. alkoholistin tarina ete-
nee sellaisten yksityiskohtien kautta, joissa identiteetti »oi-
reilee» näkyville, mutta jotka eivät saa lopullista selitystä. 
Yksityiskohdat eivät siis täysin mahdu kertomukseen, jossa 
alkoholismin pitäisi merkitä henkilön pysyvää kohtaloa.

alkoholismikuvauksilla on siten edelleenkin kiistävä ja 
kriittinen merkitys, ei pelkästään virallisen ja aa-diskurssin 
vaihtoehtona, vaan ylipäänsä identiteettiä koskevien väittä-
mien kyseenalaistajana. vaihtoehtoiset kertomistavat tuo-
vat esille sen, ettei ole olemassa mitään sellaista mitä voisi 
sanoa ’luonnolliseksi identiteetiksi’, mutta ei myöskään ta-
kuita sille, milloin kulttuurisesti konstruoitu identiteetti oli-
si ’aidoimmillaan’, siis mikä olisi identiteetin identiteetti. 

vaihtoehtoisissa kertomuksissa addiktoitunut henkilö 
haastaa arkisen käsityksemme siitä, että ihminen voi olla 
vain joko determinoitu tai vapaan tahdon ohjaama olen-
to. addiktioon kuuluva toistopakko, esimerkiksi kyborgi-
mainen tarve toistaa juominen tai huumeannos, ilmaisee 
toisaalta kontrollin menetystä mutta myös konemaista itse-
kontrollia, johon satunnainen kaljoittelija tai seuratupakoit-
sija ei kykenisi.

kaunokirjalliset alkoholismi- ja huumekuvaukset autta-
vat huomaamaan, että olemme addiktoituneet oikeastaan 
varsin moniin asioihin: sukupuoleemme, seksuaalisuuteen, 
ruumiiseemme, ylipäänsä »itseen», jota emme tunne, mutta 
jota herkeämättä haluamme esitellä ja pohdiskella.
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