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Elisa Aaltola

ELÄINTEN 
MORAALINEN ARVO
Pohdintaa eläinten oikeuksista

320 s. • ovh. 26,00 € • lokakuu

Jürgen Habermas

JULKISUUDEN 
RAKENNEMUUTOS
Tutkimus yhdestä kansalais   -
yhteis kunnan kategoriasta
(Strukturwandel der Öffentlichkeit)

Suom. Veikko Pietilä

432 s. sid. • ovh. 30,00 € • lokakuu

Merja Laitinen

HÄVÄISTYT RUUMIIT, 
RIKOTUT MIELET
Tutkimus lapsina läheissuhteissa seksuaali-
sesti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten 
elämästä

368 s. • ovh. 28,00 € • lokakuu

Marja-Liisa Honkasalo, 
Terhi Utriainen ja 
Anna Leppo (toim.)

ARKI SATUTTAA
Kärsimyksiä suomalaisessa nykypäivässä

256 s. • ovh. 28,00 € • lokakuu

David Held & Anthony McGrew

GLOBALISAATIO 
– PUOLESTA JA VASTAAN
(Globalization/Anti-Globalization)

Suom. Jyrki Vainonen

160 s. • ovh. 26,00 € • marraskuu

Mikko Lehtonen,  
Olli Löytty ja Petri Ruuska

SUOMI TOISIN SANOEN

192 s. • ovh. 25,00 € • lokakuu

Osuuskunta Vastapaino | Yliopistonkatu 60 A  
33100 Tampere | p. (03) 214 6245  
www.vastapaino.fi  | tilaukset@vastapaino.fi 

Jarkko Tontti (toim.)

TULKINNASTA 
TOISEEN
Esseitä hermeneutiikasta

272 s. • ovh. 30,00 € • marraskuu

Ellen Meiksins Wood

PÄÄOMAN IMPERIUMI
(Empire of Capital)

Suom. Juha Koivisto

192 s. • ovh. 26,00 € • joulukuu

Paulo Freire

SORRETTUJEN 
PEDAGOGIIKKA
(Pedagogia do oprimido, Pedagogy 
of the Oppressed)

Suom. Joel Kuortti

224 s. • ovh. 29,00 € • joulukuu

Ilana Aalto ja Jani Kolehmainen (toim.)

ISÄKIRJA
Mies, vanhemmuus ja sukupuoli

320 s. • ovh. 28,00 € • marraskuu
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TEEMA: MEDIA
Vasta valokuvat herättivät Bushin hallinnon kiinnos-
tuksen Irakin vankiloiden tapahtumiin. Pahinta sille oli 

”vahinko”, jonka kidutuskuvat aiheuttivat Yhdysvalto-
jen maineelle. Kulttuurivihkot julkaisee Susan Sontagin 
esseen Irakin tapahtumista ja valokuvan voimasta.

TOISTEN KÄRSIMYS SIVUT 33 – 39

ART IKKEL I T PALSTAT

14 ROMUTAITEILIJAN PUHEENVUORO
Kuvataiteen moniosaaja Kari Cavén vetää 
Pohjoismaiden pienintä galleriaa ja sanoo 
taiteenteon olevan hauskaa.

16  KUKA HYÖTYY TEKIJÄNOIKEUKSISTA?
Uusi suomalainen kansalaisjärjestö EFFI kantaa 
huolta myös käyttäjien oikeuksista. Uhkaako yh-
tiövalta tiedonvälityksen vapautta?

18  HS ON PS
Ari Lahdenmäen rintamalinjat ylittävä syväana-
lyysi Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksesta 
paljastaa, mitä on HS:n jälkikirjoitusten takana.

22  VIIHDETTÄ JA POLIITTISIA PALJASTUKSIA
45-vuotias Hymy-lehti kertoo yhä kansalle herro-
jen törttöilyistä.

27  SANANVAPAUS VENÄJÄLLÄ
 ”Journalisti Venäjällä on paljon enemmän kuin  
 pelkkä journalisti.”

30  ELÄMÄ MUUTTUU MEDIAVIIHTEEKSI
 Tosi-tv, mainokset ja mediailmiöt muokkaavat  
 yhä syvemmin minäkuvaamme.

42  SERBIAN TIE KOHTI DEMOKRATIAA
 Korruptio ja rikollisuus vaivaavat Serbiaa dikta- 
 tuurin kukistumisen jälkeenkin. Yhdysvaltoja  
 maan jälleenrakentaminen ei kiinnosta sen siirryt- 
 tyä seuraaviin kohteisiinsa.

5  PÄÄKIRJOITUS

6  200 SANAA
 
9  KIRAHVI

10  LEVYT

11 ELOKUVAT

12 JOKISALO

72 KIRJA-ARVIOT

79 SOIKKELI

80 MIELIPIDE

81 LEHTIVERKKO
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KANSI : LAURI AHONEN

46  SANOMISEN HALUSTA
 “Tilanne Venäjällä on perseestä.” Suomeen muut-
tanut venäläinen punk-artisti ja antifasisti Kult-
tuuri-vihkojen haastattelussa.

50  USA:N KRIITTISET DOKUMENTARISTIT
 Fahrenheit 9/11 ei ole ainoa poliittinen dokument- 
 tielokuva, joka on menestynyt Yhdysvalloissa vii- 
 me vuosina.

52  ANDRIJ ZHOLDAK
 Tampereen teatterikesässä huomattiin, että venä- 
 läinen teatteri kaihtaa edelleen lokerointia.

54  NUORISOKULTTUURI ENNEN JA NYT
 Heijastaako Pikku G ikiaikaista rituaalilaulu- 
 perinnettä? Antaako valtion taidepolitiikka tilaa  
 muinaiselle tietämykselle?

56  RASKOLNIKOVIN MARKKU
 Pertti Julkunen kuorii Markku Peltolan, ja näytel- 
 mä muuttaa taivaaseen. Onko vaikeaa olla Bush?

64  HOMOKIRJALLISUUS
 Kioskikirjallisuus kuvastaa aikaansa. Homoku- 
 vausten määrä kioskikirjallisuudessa nousi 1950- 
 luvun pokkarivallankumouksen myötä. Seksival- 
 lankumousta valmisteltiin.

66  UNOHDETTU MESTARITEOS
 Uudessa artikkelisarjassa nostetaan esiin kirjalli- 
 suutemme unohdettuja ja vaiettuja mestariteoksia.
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 32. vuosikerta

KUSTANTAJA

Domirola Oy

PÄÄTOIMITTAJA

Elias Krohn elias.krohn@kulttuurivihkot.fi

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ, KEHITYS 

Ari Lahdenmäki ari.lahdenmaki@kulttuurivihkot.fi

TOIMITUSSIHTEERIT 

Jouni Avelin jouni.avelin@kulttuurivihkot.fi

Kaisa Alenius kaisa.alenius@kulttuurivihkot.fi

TOIMITTAJAT

Aleksi Ahtola, Pia Hyttinen (Tampere), Hanna Kuusela, 

Riikka Taavetti ja Tuuli Vattulainen.

ULKOASU

Hanna-Maija Matikainen 

YHTEYSTIEDOT

Kulttuurivihkot

Lönnrotinkatu 25 A, 00180 Helsinki

puhelin (09) 4114 5369

faksi (09) 685 1012 

www.kulttuurivihkot.fi

OSOITTEENMUUTOKSET JA TILAUKSET

Kulttuuurivihkot ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lähetä 

tilaus tai tieto osoitteenmuutoksesta toimituksen osoittee-

seen kirjeitse tai sähköpostitse tilaus@kulttuurivihkot.fi 

tai käyttäen www-asiakaspalveluamme osoitteessa www.

kulttuurivihkot.fi/asiakas/. Kuuden numeron kestotilaus 

29 euroa, määräaikainen tilaus 34 euroa.

ILMOITUSHINNAT

Koko sivu 300 euroa, puoli sivua 180 euroa + alv. Ilmoi-

tukset force majeure -varauksin; lehden vastuu rajoittuu 

maksettuuun ilmoitushintaan.

KIRJOITUSTEN LÄHETTÄMINEN

Toimitus ottaa vastaan sitoumuksetta lehdessä julkaista-

vaksi tarkoitettua materiaalia. Tekstit vain RTF- eli Rich 

Text Format- tai ASCII- eli tekstitiedostoina sähköpostit-

se tai lehden osoitteeseen (tuloste ja mahdollinen levyke). 

Lehti ei vastaa tilaamatta lähetetyn materiaalin säilyttä-

misestä eikä palauttamisesta. Kulttuurivihkoihin kertyvä 

aineisto luovutetaan sen vanhennuttua Kansan Arkistoon 

tallennettavaksi.

KIRJAPAINO

Kainuun Sanomat, Kajaani

ISSN 0356-3367

ELINA MIKOLA 
Tamperelainen puutaloasukki, pitkäaikais-
opiskelija ja toimittaja. Hankkinut kirjoitta-
jan kokemusta viime aikoina muun muassa 
Kansan Uutisten kolumnistina, Ytimen vt. 
päätoimittajana ja toimitussihteerinä (vuo-
roin kumpanakin) sekä lyhytelokuvien käsi-
kirjoittajana.

OLLI MÄKINEN
Filosofian tohtori, vaasalainen kirjallisuus-
tutkija ja kääntäjä. Hän työskentelee tällä 
hetkellä Vaasan tiedekirjasto Tritonissa.  
Mäkinen on erikoistunut kirjallisuuteen, 
kulttuurifilosofiaan ja Internet-tutkimukseen.

Tämän numeron kirjoittajia

KUKKA RANTA
Yleisen historian opiskelija Helsingin yliopis-
tossa. Opiskeli vuosina 2002–2003 Kauni-
aisten Työväenakatemiassa Balkanin prob-
lematiikkaa ja vieraili kansainvälisen linjan 
opintomatkalla Serbiassa. 

PENTTI STRANIUS
Joensuun yliopistossa työskentelevä histori-
oitsija ja tutkija (FL). Harrastuksina mm.  
Venäjän kulttuurihistoria ja venäläinen elo-
kuva, Neuvostoliitto-niminen utopia sekä 
Karjalan tasavallan kansalaisyhteiskunta- 
kehitys.

MARIA SÄKÖ
Helsingissä asuva kirjallisuuden ja teatteritie-
teen opiskelija, joka toimii  osa-aikaisesti 
SVÄL:in ja Suomen OISTAT-keskuksen  
sihteerinä.
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PÄÄK IRJOI TUS

Median ja vallan liian läheiset yhteydet ovat aihe, johon on helppo liittää sala-
liittoteorioita. Todelliset syyt vallanpitäjiä myötäileville uutisille ja pääkirjoi-

tusten linjauksille lienevät yleensä arkisempia: esimerkiksi toimittajien oma keski-
luokkainen arvomaailma sekä vakiintuneet käytänteet ja uutiskriteerit.
 Media vaatii erilaisilta yhteiskunnallisilta instituutioilta avoimuutta ja läpinäky-
vyyttä. Samalla sen oma toiminta on kaikkea muuta kuin avointa ja läpinäkyvää. 
Ne prosessit, joiden kautta sanomalehti tai tv-uutisten lähetys muotoutuu, jäävät 
yleisöltä piiloon. Tiedämme maailman tapahtumista vain sen, mikä meille on pää-
tetty kertoa, emme sitä mikä on karsittu pois.
 Sananvapaus toteutuu Suomessa siinä mielessä, että ketään ei teloiteta tai van-
gita ”väärien” mielipiteiden vuoksi. Sananvapauden tulisi kuitenkin merkitä myös 
sitä, että jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja että kaikki perustellut mielipiteet 
pääsevät tasapuolisesti esille. Tämän saavuttamisessa riittää vielä työtä. Suuret 
joukkoviestimet ovat nykyisellään poliittisen eliitin äänitorvia. Siihen niillä on oike-
us, mutta myös vaihtoehtoja tarvittaisiin.
 Lehtien kulttuuriosastoilla sana on yleensä verraten vapaa. Ehkä kriittisyyteen 
ja analyyttisyyteen kykenevät kirjoittajat siksi hakeutuvat mielellään sinne. Kulttuu-
rin alalla tarvitsee harvoin pelätä liian isoille varpaille astumista. Taide ja taide- 
kritiikki käsitetään usein vain viattomana ja marginaalisena puuhasteluna, joka ei 
vaaranna suuria valtarakenteita. Eri asia tietysti on, onko se oikeasti niin ”viatonta”.
 Journalismin poliittista yksipuolisuuttakin huolestuttavampi suuntaus olisi se, 
että juoru- ja viihdelehdet valtaisivat yhä suuremman osan mediakentän markki-
noista ja kansa syrjäytyisi todellisuudesta ja omien asioidensa hoidosta pehmo- 
pornon ja julkkisviihteen maailmaan. Sekin palvelisi vallanpitäjien etuja. Tuoreen 
kansallisen mediatutkimuksen mukaan 7 päivää- , Oho! - ja Katso -lehdet ovat viime 
aikoina lisänneet hurjasti suosiotaan. Se ei kuitenkaan ole merkinnyt sanomalehtien 
tai asiapitoisempien aikakauslehtien lukijamäärien vähentymistä.
 Kulttuurivihkot laajentaa tästä numerosta alkaen irtonumeromyyntiään valikoitui-
hin valtakunnallisen lehtijakeluyhtiön Lehtipisteen myyntipaikkoihin. Viihdelehtien 
kanssa emme ryhdy kilpailemaan, vaan jatkamme tiukalla mutta toki ajoittain viih-
dyttävälläkin asialinjalla taiteen ja yhteiskunnan analysoimista. Urheilumaailman 
sanontaa lainatakseni: katsotaan mihin se riittää.

Elias Krohn

Media, valta ja viihde
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200 SANAA

(IPS) Lissabon

Huippu-urheilijoille ”Euroopan linnakkeen” portit 
ovat sepposen selällään, ja jopa kansalaisuus jär-

jestyy nopeinta mahdollista tietä. 
 Tuoreita esimerkkejä on useita. Niihin kuuluu Ni-
geriassa syntynyt Francis Obikwelu, joka toi Portu-
galille hopeamitalin miesten sadan metrin juoksussa 
Ateenan olympialaisissa. Ennen Obikwelun juoksijan-
lahjojen paljastumista hän ehti muiden afrikkalaisten 
maahanmuuttajien tapaan kärsiä kovaa kohtelua Por-
tugalin rakennusteollisuuden palveluksessa. Kun juok-
su-ura urkeni, Obikwelu sai kansalaisuuden vaikeuk-
sitta, ja nyt hän on Portugalin suurin urheilusankari. 
 Päinvastaisen esimerkin tarjoaa angolalainen puu-
tarhuri José Charuto, jolle kansalaisuutta ei ole myön-
netty, vaikka hän on asunut laillisesti Portugalissa 14 
vuotta. Hän on nyt pyytänyt SOS-Racismo -järjestöä 
avukseen taistelussa toivotonta byrokratiaa vastaan. 
 Sen sijaan brasilialaissyntyinen jalkapalloilija 
Anderson Luiz de Sousa ”Deco”, joka tunnetaan 
FC Porton maalitykkinä, sai erikoiskohtelun. Hän 
pääsi pelaamaan Portugalin joukkueessa saatuaan  
kansalaisuuden likimain yhdessä yössä. Toisen jalka-
pallotähden, Luís Figon, kiihkokansalliset vastalauseet 
jätettiin omaan arvoonsa. Portugalin maahanmuutto-
viranomaiset myöntävät, että brasilialainen jalkapallo-
sankari sai pikakäsittelyn häneen kohdistuneen ”suu-
ren kansallisen kiinnostuksen vuoksi”. 

Muuttoliikettä paremman elintason perässä

Urheilijoiden vilkastunut muuttoliike on jo alkanut 
askarruttaa Kansainvälistä yleisurheiluliittoa (IAAF) 
ja Kansainvälistä olympiakomiteaa (IOC), jotka ovat 
asettaneet työryhmiä tutkimaan ilmiötä. Obikwelu on 
vain yksi sadoista ammattiurheilijoista, jotka kilpaili-
vat Ateenassa sellaisten maiden lippujen alla, joiden 
kieli, kulttuuri ja historia ovat heille enemmän tai 

Muut odottavat vuosia – 
urheilutähdistä kansalaisia pikavauhtia
Useimmat Euroopan unionin maihin paremman elämän 
toivossa tulleet ulkomaalaiset joutuvat käymään pitkän ja 
painajaismaisen kamppailun saadakseen edes tilapäisen 
oleskeluluvan. Lahjakkuus urheilussa kuitenkin poistaa 
esteet kuin taikaiskusta. 

vähemmän vieraita. IAAF:n sääntöjen mukaan kan-
sallisuutta vaihtavan urheilijan on odotettava kolme 
vuotta ennen kilpailemista. Karenssin voi kuitenkin 
lyhentää vuoteen, jos kummatkin maat hyväksyvät 
toiminnan.
 Viime aikoihin asti kehitysmaiden urheilijoilla on 
ollut tapana anoa kansalaisuutta kotimaansa siirtomaa-
kauden emämaasta, kuten Britanniasta, Ranskasta, 
Hollannista, Portugalista tai Espanjasta. Esimerkiksi 
Ranskan ja Hollannin jalkapallomaajoukkueissa ei sit-
ten 1980-luvun alun ole juurikaan nähty etniseltä  
alkuperältään ranskalaisia tai hollantilaisia pelaajia. 
Hollannin pelaajat tulevat Hollannin Antilleilta ja 
Ranskan edustajat Afrikasta. Nyttemmin ”urheilun 
globalisaatioon” ovat tulleet mukaan myös siirtomaa-
historiaa vailla olevat maat, kuten Tanska, Slovenia, 
Unkari ja Israel. 
 Ateenan olympialaisissa eniten ”uuskansalaisia” oli 
kuitenkin Israelin joukkueessa, jonka jäsenistä puolet 
oli kotoisin entisen Neuvostoliiton alueelta. Entisten 
neuvostotasavaltojen kehno taloudellinen tilanne on 
ajanut huippu-urheilijat etsimään uutta kotia. Heitä 
nähtiin Ateenassa myös muun muassa Australian, 
Tanskan, Yhdysvaltain ja Espanjan väreissä. 
 Läntiset teollisuusmaat eivät enää ole ainoita urhei-
lusiirtolaisuuden kohdemaita. Yleisurheilun maailman-
mestaruuskisoissa Pariisissa 2003 erityistä huomiota 
herätti se, että vähintään kymmenen kenialaista keski-
matkan juoksijaa oli siirtynyt edustamaan Persianlah-
den öljyvaltioita. 
 Urheilijoiden muuttoliikettä ei aivan joka kerta in-
noita raha. Kreikkalainen naisten keihäänheiton maail- 
manmestari Sofia Sakorafa olisi halunnut edustaa 
Ateenassa Palestiinaa, mutta olympiakomitea torjui tä-
män, vaikka hänellä onkin palestiinalainen passi. 

Mario de Queiroz
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Moskovalainen Novospasskyn luostarin 
mieskuoro tekee laajan esiintymiskiertueen 
Suomessa 19.10.–7.11. Kuoroa pidetään yh-
tenä maailman parhaimmista. Siihen kuuluu 
16 valiolaulajaa, jotka eivät ole munkkeja 
vaan ammattimuusikkoja. Suomalaisissa kir- 
koissa järjestettävien konserttien nimenä on 
 ”Luostarin lauluja”. Ohjelma sisältää orto-
dok-sisen kirkkomusiikin helmiä 1700-luvul-
ta 1900-luvun alkuun.
Lisätietoja: www.novospasskychoir.com

Elias Krohn

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry juhlii 
40-vuotista taivaltaan Helsingin Kulttuuri- 
talolla 28.10.
 Koko päivän kestävään tapahtumaan si-
sältyy muun muassa juhlaseminaari, jossa 
käsitellään vapaan sivistystyön tulevaisuutta, 
ja työväenhenkisessä iltakavalkadissa julkis-
tetaan liiton järjestämän kisällilaulukilpailun 
voittaja. Ohjelmaan kuuluu myös toimittaja 
Hannu Taanilan puhe, joka on otsikoitu   
 ”Miksi sivistyksen hävittäminen on välttä-
mätöntä? Nimittäin kapitalismissa.”
 Samassa yhteydessä muistetaan myös 
Suomen Kansan Demokraattista Liittoa 
(SKDL), jonka perustamisesta tulee ku- 
luneeksi 60 vuotta. Seminaarissa, jonka  
KSL järjestää yhteistyössä Vasemmistoliiton 
kanssa, pohditaan SKDL:n merkitystä va-
semmistolle.
 Suomalaisten vasemmistojärjestöjen pyö-
reiden vuosien sarjan kruunaa vuoden lopus-
sa Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton 
(SDNL) 60-vuotisjuhla. Nimensä Vasemmis-
tonuoriksi muuttanut yhdistys juhlii uuden-
vuoden aattona Paasitornissa.
KSL:n juhlan ohjelma ja lippujen varaukset: 
www.ksl.fi

Elias Krohn

Luostarin laulut 
kiertävät Suomea

40 vuotta 
vasemmistolaista 
sivistystyötä

Keväällä Tampereella julkaistiin runokokoel- 
ma, johon on piristävä tarttua usein viimei-
seen asti hiottujen ja toimitettujen kokoel-
mien lomassa. Maan ystävät ry:n kulttuuri- 
ryhmä Maan hiljaiset ja Vastedes ry julkaisi-
vat yhdessä poliittisten runojen kokoelman 
Tässä on teille lyijykynä.
 Maan ystävät on kansalaisjärjestö, joka 
toimii demokraattisen ja ekologisesti kestä-
vämmän maailman puolesta. Vastedes ry 
taas on tamperelaisten vihreiden perustama 
kulttuuriyhdistys. Se edistää toiminnallaan 
sellaisia arvoja ja elämänmuotoja, jotka vä-
hentävät ihmisen luonnolle aiheuttamaa uh-
kaa ja jotka tekevät mahdolliseksi oikeuden-
mukaisen sekä henkisesti rikkaan elämän.
 Kokoelman saatesanat on kirjoittanut 
Anastasia Laitila. Saatesanoissa poliittinen 
runous nähdään elinvoimaisena, ja Laitilan 
mukaan poliittisen runouden kirjoittaminen, 
tulkitseminen ja lukeminen kuuluu kaikille. 
Kokoelman periaatteiden mukaan runous on 
selkeää ja voimakasta ilmaisua, toisin kuin 
puolueiden periaatejulistukset.
 Näin Laitila asettaa Mika-Petri Lauro- 
sen kanssa toimittamalleen kokoelmalle ke-
hykset, joiden kautta Tässä on teille lyijykynä 
 -kokoelmaa voi lähestyä. Kokoelman tavoit- 
teet eivät ehkä ole taiteellisesti korkealla, 
vaan tarkoitus on laajentaa käsitystä kansa-
laisaktivismin muodoista.
 Kokoelma näkee runouden tapana ilmais-
ta käsityksiä mutta myös keinona tehdä poli-
tiikkaa.

Glabalisoituneen
vuosikymmenen runoja

Tässä on teille lyijykynä -kokoelmalla ei oikeas-
taan ole yhtä kattavaa aihetta. Kokoelmassa 
puhutaan yksinäisyydestä, ilmastonmuutok-
sesta, vieraantumisesta, kaupallistumises-

ta, köyhyydestä ja voimasta. Paatoksesta ja 
julistuksesta ei voitane puhua, vaan pikem-
minkin kysymys on runollisista poiminnois-
ta.
Pienessä vihreässä kokoelmassa, lähes vih-
kosessa, on annettu tilaa henkilökohtaisille 
tuntemuksille, globalisaatiolle ja tavallisille 
ihmisille
 Kokoelmassa on runoja kahdeksalta kir-
joittajalta. Lauronen on aikaisemmin julkais-
sut runovihkon ja Vappu Jalosen runoja on 
nähty joissakin underground-lehdissä, Mar-
jatta Leinonen, Virpi Lehmuskallio ja Lai-
tila ovat opiskelijoita.
 Kokoelman viimeiset runot on kirjoitta-
nut nimimerkki Olga, joka esittäytyy huono-
tapaisena lapsena. Olga asuu pohjoisesta ete-
lään, itään tai länteen: ”Ko ei tästä elämästä 
ota selvää eikä ikinä opi”, Olga esittäytyy ko-
koelman ensisivuilla.
 Tässä on teille lyijykynä ei heiluta punalip-
puja. Sen sijaan kokoelmalla on vahva side 
kauemmas itään, sillä kaksi kokoelman ru-
noilijoista, Suresh Nautiyal ja Ankur Mish-
ra, ovat intialaisia.
 Nautiyal on toimittaja ja poliittis-ekologi-
nen aktivisti-runoilija.
 Mishra taas valmistui Delhin yliopistosta 
vuonna 2001 mutta hukkui pian valmistumi-
sensa jälkeen. Tyttärensä muistoksi äiti, Anil 
Mishra, on perustanut Ankur Mishra -sää-
tiön, joka palkitsee vuosittain lupaavia uusia 
runoilijoita. Tässä on teille lyijykynä -kokoelma 
esiteltiinkin Ankur Mishra -säätiössä New 
Delhissä heinäkuussa.

Kokoelma on saatavilla Maan ystävien kirjamyyn-
nistä, Tampereella Maailmankauppa Tasajaosta, 
Turussa Kirjakahvilasta ja Maailmankauppa  
Aamu-tähdestä ja Jyväskylässä Maailmankauppa 
Mangosta. 

Runous ja politiikka 
kuuluvat kaikille



8

V aihtoehtoisten suomalaisten kesätapahtu-
mien joukkoon lukeutuva Valkeakosken 

Työväen musiikkitapahtuma kokosi heinä-elo- 
kuun vaihteessa 30 000 kävijää. Viime vuon-
na Työväen musiikkitapahtuma teki yleisöen-
nätyksen, 35 000 osallistujaa.
 ”Olemme erityisen tyytyväisiä tämänvuo-
tiseen kävijämäärään, sillä tapahtuma onnis-
tui hyvin sadekuuroista huolimatta”, toimin-
nanjohtaja Marianne Mihailow sanoi.
 Musiikkitapahtuma järjestettiin nyt 33. 
kerran. Viiden päivän aikana esitettiin uutta 
ja vanhempaa työväen musiikkia laidasta lai-
taan.
 Valkeakosken Työväen musiikkitapahtu-
ma ymmärtää työväen musiikin laajasti. Pe-
rinteisten työväen marssien lisäksi ohjelmas-

sa oli uutta nuorisomusiikkia. Noin tuhat 
henkeä kokoontui kuuntelemaan rap-musiik- 
kia. Yleisöä vetivät Mariska, Steen1 ja Yhteis-
kunnallinen rap-kilpailu sekä viime vuoden 
rap-kilpailun voittaja Komplex. Paikallisten 
riemuksi tämänvuotisen kilpailun voitti valkea-
koskelainen Velihopee.
 Ulkomaisia esiintyjiä oli Unkarista ja Etelä-
Afrikasta. Unkarilaisen Forgórózsan kansan-
tanssiryhmän esitys oli monipuolinen asuineen 
ja tansseineen. 
 Alexandra Youth Choir puolestaan on  
etelä-afrikkalainen nuorisokuoro, joka on syn-
tynyt Johannesburgin lähellä, Alexandran 
townshipissä, mustien kaupunginosassa. Kuo-
ro yhdistelee musiikissaan niin moderneja kuin 
perinteisiäkin elementtejä. Se on löytänyt luo-

Työväen musiikkitapahtuma 
kokosi 30 000 Valkeakoskelle

van ja dynaamisen lähestymistavan perintei-
seen Etelä-Afrikan mustien kuoromusiikkiin. 
Musiikki oli voimallista a capella -laulua, jota 
rytmittivät rumpuosuudet. 
 Pätkätyöläisille oli järjestetty ohjelmaa 
otsikolla Pätkätyö on nykyajan riistoa. Ta-
pahtuman vetivät Punatähdet-yhtyeestä ja 
Kirvesmiehet-talkshowsta tuttu parivaljakko 
Aatos Punanen (Jan Erola) ja Varma Kosto 
(Jaakko Lyytinen).
 ”Sydämemme sykkii erityisesti nuoreh-
koille naisille – miksei iäkkäämmillekin emän-
täkokelaille, jotka joutuvat eniten kärsimään 
pätkätöiden kiroista”, Aatos ja Varma totesivat.
 Työttömiä muistettiin Pois potkitut -näyt-
telyssä, jossa oli neljä taiteilija Olli Nykäsen 
valokuvasarjaa. Ne kertoivat valkeakoske- 
laisesta kuolevasta tehtaasta, Viialan työt-
tömien yhdistyksen toiminnasta, kampaaja-
Pirkosta, joka kouluttautuu uuteen metalli-
naisen ammattiin ja siitä, mitä työtön näkee 
yhden päivän aikana matkallaan työvoima-
toimistoon.
 Työväen musiikkitapahtuman musiikki- 
antiin kuului myös populaarimusiikkia, esiin-
tyjinä muun muassa Vicky Rosti, Freeman, 
M.A. Numminen, J. Karjalainen, Jonna 
Tervomaa ja Neumann.
 Edellisten vuosien tapaan populaaria työ-
väenkulttuuria täydensi vakavampi, kantaa-
ottava musiikki. Tänä vuonna kuultiin Ber-
tolt Brechtin teksteihin perustuva konsertti 
Mitä aikaa on tämä? Kalevi Haikaran käsi- 
kirjoittama konsertti oli ohjelmallisesti vii-
meistelty, Annariitta Minkkisen lauluesi-
tykset kypsyneitä, Petri Rajalan kerronta 
elävää sekä Marko Aution säestys taitavaa. 

Jorma Mäntylä

Elokuvateatteri Orionin syyskauden ehdotto-
mia kohokohtia koettiin jo elokuun lopulla, 
kun Helsingin juhlaviikkojen yhteydessä esi-
tettiin venäläisen mestariohjaajan Andrei 
Tarkovskin koko tuotanto sekä R. W. Fass-
binderin alkujaan tv:lle tekemä yli 14-tunti-
nen mammuttifilmatisointi Döblinin Berlin 
Alexanderplatzista.
 Muutakin hyvää ohjelmistoa on kuitenkin 
luvassa. Suomen elokuva-arkisto on esittänyt 

Orion juhlistaa 
elokuva-arkistoa

elokuviaan Orionissa jo kokonaista kaksi 
vuosikymmentä, ja juhlan kunniaksi teatte-
rissa esitetään harvinaisuuksia sekä muuta-
mien klassikkojen restauroituja kopioita. 
 Helsingin yliopiston ja elokuva-arkiston 
yhteistyössä järjestämän luentosarjan aihee-
na on syksyllä elokuvateknologia. Perjantai-
sin ennen esityksiä kuultavilla luennoilla nä-
kemyksiään aiheesta kertovat muun muassa 
Antti Alanen, Lauri Tykkyläinen ja Pirjo 
Honkasalo. 
 Kaapista ulos! -otsikon alla nähdään kat-
tava otos homo- ja lesboelokuvia aina 1910-
luvulta tähän päivään. Ikään kuin aiheeseen 

liittyen esitetään myös Hollywoodin kenties 
tunnetuimman homoseksuaalin ohjaajan 
George Cukorin tuotantoa. Muita tänä syk-
synä esiteltäviä ohjaajasuuruuksia ovat Fede-
rico Fellini ja Claude Chabrol.
 Nähtävillä on kiitettävästi myös eksootti-
sempaa elokuvaa sekä arabimaista että Hong 
Kongista, mistä esitellään Show Brothers  
 -yhtiöiden toimintafilmejä. Mukaan mahtuu 
myös dokumenttia, avantgardea, lastenelo-
kuvaa ja kotimaistakin tuotantoa. 
Tarkempi ohjelmisto osoitteessa http://www.sea.fi.

Eero J. Hirvenoja

Neumann jaksoi innostaa nuoria Valkea-

kosken Työväen musiikkitapahtumassa.
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K IR AHV I

Noin sata ydinvoiman vastustajaa matkusti 
elokuun lopulla Eurajoen Olkiluotoon osoit-
tamaan mieltään sinne rakennettavaa uutta 
ydinreaktoria vastaan. Mielenosoittajat julis-
tivat Olkiluodon niemimaan ydinkuumetar-
tunnan valtaamaksi alueeksi ja kiinnittivät 
sinne varoituskylttejä ja eristysnauhoja. Kaik-
ki aidatulle alueelle pyöräilleet ja kävelleet 
viitisenkymmentä mielenosoittajaa vietiin 
kuulusteltaviksi Rauman poliisilaitokselle.
 Mielenosoittajat muistuttivat, että viides 
ydinreaktori tarvitsee vielä hyväksynnän 
säteilyturvaviranomaisilta sekä rakennus- ja 
käyttöönottoluvat Suomen hallitukselta. Silti 
valmistelutyöt Olkiluodossa ovat jo täydessä 
vauhdissa. Lisäksi laitoksen paineastian val-
mistaminen on aloitettu Japanissa, vaikka 
sen enempää laitostyypillä kuin paineastial-
lakaan ei vielä ole Säteilyturvakeskuksen 
hyväksyntää. 
 Olkiluotoon suunniteltua EPR-mallista 
(European Pressurized Reactor) reaktoria ei 
ole rakennettu koskaan aiemmin, vaan Suo-
meen rakennettava laitos on käytännössä 
mallin koekappale. Säteilyturvakeskus totesi 
alustavassa turvallisuusarviossaan, että malli 
vaatisi vielä lukuisia muutoksia ennen kuin 
se voisi täyttää Suomen kriteerit uusille ydin-
voimaloille. 
 Useita ympäristö- ja kansalaisjärjestöjä 
edustaneet mielenosoittajat syyttivät valtio-
valtaa myös uusiutuvia energiantuotantota-
poja koskevien lupaustensa syömisestä. Kun 
eduskunta hyväksyi ydinvoiman lisärakenta-
misen toukokuussa 2002, se asetti päätöksen 
ehdoksi lausumia, joissa luvattiin lisätä uu-
siutuvien energialähteiden hyödyntämistä. 
Nyt hallitus on kuitenkin perumassa uusiu-
tuville energialähteille luvatut tuet.
www.olkiluoto.info

Elias Krohn

Ei vieläkään 
tuulivoimaa

S avannille saapui vähitellen syksy, mutta sateet eivät vielä-
kään saapuneet. Porottava aurinko paahtoi ruohon keltai-

seksi, ja nahkealehtistenkin puiden lehdet olivat kohta keltaisia. 
Tämä kaikki oli sattumaa, mutta sattumaa ei ollut, että Itara  
Salametsästäjä oli padonnut joen ja vaati vedestä maksua.
 Saadakseni nauttia puiden vilpoisista varjoista vaelsin viida-
kon reunalle, missä suuret eukalyptuspuut huojuivat. Mukana-
ni minulla oli juomaleili, jossa säilytin viimeisiä vesipisaroitani. 
Siemailin lämmennyttä vettä säästeliäästi, kun kuulin ilkkuvan 
huudon: ”Kirahvi juo karahvista!”

K atsoin ylös ja näin kolme pientä mölyapinaa: City-apinan, 
Nyt-apinan ja Image-apinan. Itara Salametsästäjä palkkasi 

ne tavallisesti huutelemaan jotain tyhjänpäiväistä saadakseen 
eläinten huomion pois savannin asioista. Apinat pilkkasivat mi-
nua säälimättä: ”Kirahvi juo karahvista”, ja ”Vettä on tarpeeksi, 
mutta kaula on liian pitkä!” Rupesin vähitellen kypsymään – 
potkaisin puuta. Mölyapinat putosivat maahan ja juoksivat vii-
dakkoon.

M akasin kaula maata myöten puun varjossa ja katselin ruo-
honkorsien yli vesipatoon päin. Muistelin parikymmentä 

vuotta taaksepäin, toista aikaa. Itara Salametsästäjä oli vasta pie-
ni poika ja leikki savannin eläinten kanssa juomapaikalla, api-
nanleipäpuun juurella ja Vanhan Aavikkorotan kolon suulla.
 Eräänä aamuna poika ei enää tullut juomapaikalle; myöhem-
min sain tietää, että Salametsästäjä-isä oli antanut poikansa kah-
den vanhan mölyapinan hoitoon. Niiden nimet olivat omituiset: 
SK–uula ja HS–aalis. Apinoiden toimena oli ohjata poika tule- 
vaan ammattiinsa, ja metsästyksen ammattilaisina ne hoitivat 
tehtävän, vaikka tiesivät sen merkitsevän omaakin loppuaan.

S amassa ymmärsin savannin historian kääntyneen uudelle 
sivulle. Itara Salametsästäjä oli metsästyksen kehityksen 

huipentuma, jonka oli nostanut valtaan kulttuuri tietoisena 
omasta kehityksestään. Järjestelmä oli väistämättä tuhoutuva, 
sillä savannin eläimet muodostaisivat rintaman, joka juoksisi  
joka puolelta yhtäaikaa kohti vesipatoa murskaten sen liikkeen-
sä painolla. Vesi alkaisi jälleen virrata, eikä kukaan omistaisi  
sitä yksin.
 Kaulani välitti maan värähtelyn sarviini. Nousin ruohosta. 
Liityin juoksevien tovereideni rintamaan. Nuoret pienet möly-
apinat hoippuivat pöllämystyneinä jälkijoukossa, ”Kertoaksem-
me tapahtumista aikaansa seuraaville eläimille”, ne perustelivat 
vähä-älyisesti.
 Me murtaisimme padon.

Savanni tömisee

Kulttuurivihkojen päätoimittajaksi on 1.9. nimi-
tetty valtiotieteiden maisteri Elias Krohn, 27. 
Hän on toiminut aikaisemmin lehden toimi-
tuspäällikkönä ja vt. päätoimittajana. Aiempi 
päätoimittaja Johan Alén, 28, jatkaa lehden 
kustannusyhtiön toimitusjohtajana.

Elias Krohnista 
päätoimittaja
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T ällä hetkellä kiinnostavinta musiikkia julkaisevat 
hyvin pienet, muutaman ihmisen sivutyönään pyö-

rittämät levy-yhtiöt. Musiikkijournalisti Felix Klopote-
kin kaitsema Grob on hyvä esimerkki: Kölnin alueen
konsertteja dokumentoimaan perustettu yhtiö on täl-
lä hetkellä Euroopan arvostetuimpia ja aktiivisimpia 
improvisoidun musiikin julkaisijoita. Viime aikoina 
sen katalogiin on ilmestynyt paljon soittajia myös At-
lantin toiselta puolen. Esimerkiksi Chicago Tentetin 
kautta Yhdysvaltain nuoren polven freejazzareihin 
tutustunut Peter Brötzmann soittaa amerikkalaisten 
kanssa myös pienemmissä yhtyeissä.
 The Cooler Suite on New Yorkissa 2001 äänitetty 
kvartettikeikka, jolla Brötzmannin aisaparina saksofo-
nin varressa esiintyy Thomas Borgmann. Vihaisilla 
saksalaisilla on amerikkalainen rytmiryhmä: basistina 
työmyyrä William Parker ja rummuissa valitettavan 
harvoin esiintyvä Rashied Bakr. Vaikka Brötzmann-
in soiton kiukkuisin terä onkin 60-luvun jälkeen taittu-
nut, bändi innostuu kaahailemaan varsin reippaasti 
nuoren, välittömästi reagoivan yleisön edessä, mutta 
malttaa onneksi myös kuunnella toisiaan hiljaisempiin 
osiin siirryttäessä. Konsertti on tallennettu käytetylle 
C-kasetille, joka tässä tapauksessa vain korostaa musii-
kin välittömyyttä ja rajuutta.
 Brötzmannin kaltaiset energiasoittajat eivät kuiten-
kaan ole Grobin tärkeintä antia. Pikemminkin sitä 
edustavat bostonilaiset puhaltajat Bhob Rainey (sop-
raanosaksofoni) ja Greg Kelley (trumpetti). Heidän 
asiallisen hillitty, äänen värin ja vertikaalisen raken-
teen tarkkaan tiedostamiseen perustuva soittotapansa 
ei kiihdytä aistilliseen hurmioon, vaan aiheuttaa her-
meneuttista huimausta. Good esittelee BSC:n, Rai-
neyn johtaman laajemman kamariorkesterin, jonka ri-
veissä esiintyvät tässä konsertissa myös Alex Dörner

4 LEV YÄ

Kiukkuista törinää ja 
hermeneuttista huimausta

(trumpetti) ja Andrea Neumann (pianon sisus) Ber-
liinistä. 37-minuuttinen improvisaatio tuo 70-luvun 
vapaiden big bandien sijaan mielleyhtymiä amerikka-
laisen taidemusiikin modernismiin. Hiljaisuus rajaa 
soiton alueen niin tarkasti, että pienimmätkin eleet ko-
hoavat esiin. Tämä vaatii soittajilta tarkkaa kuuntelua, 
jonka kautta soitinten äänet sulautuvat kiihkeimmissä 
kohdissa elimelliseen yhteyteen.
 Wieniläinen Durian on kontrabasisti Werner Da-
feldeckerin oma levy-yhtiö, joka keskittyy uuteen
sävellettyyn musiikkiin. Italialaisen Giorgio Nettin
Necessità d’interrogare il cielo olisikin hankala markkinoi-
tava kaupalliselle taidemusiikin julkaisijalle. Friedrich 
Hölderlinin runosta nimensä saanut, yli 70 minuutin 
mittainen neliosainen sävellys soolosaksofonille vaatii 
kuuntelijaltaan omistautumista. Marcus Weissin soit-
tama saksofoni soi kaikuisassa tilassa täysin alastoma-
na, ja sen perässä leijailee kuin haamuna
ylä-äänien säkenöivä laahus. Netti tutkii erityisesti 
instrumentin ylärekisteriä ja laajennettuja äänenkäy-
tön tekniikoita.
 Nettin lailla soittimen rajoille kulkevat edesmen-
neen Reynols-yhtyeen jäsen Anla Courtis ja norja-
lainen melutaiteilija Lasse Marhaug. 40-minuuttinen 
elektroniteos North and South Neutrino hyödyntää äänen-
toistolaitteiden harvoin käytettyjä ultrataajuuksia. Se 
virittää hyvin korkealle välkehtivän, hiljalleen eri taso-
ja paljastavan ääniverkon, joka auki taituttuaan levit-
täytyy koko kuuntelutilaan.

Juuso Paaso

Brötzmann/Borgmann/
Parker/Bakr: The Cooler Suite.

Grob GROB539.
The BSC: Good. 
Grob GROB543.
Giorgio Netti: 

Necessità d’interrogare il cielo. 
Durian DURIAN 020-2.

Courtis/Marhaug: 
North and South Neutrino. 

Antifrost afro2021.

www.churchofgrob.com
www.durian.at

www.antifrost.gr

4 levyä -palstalla arvioidaan ajankohtaista, kaupallisen valta-
virran varjoon jäävää modernia musiikkia.
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ELOKUVAT

Veteraaniohjaaja Bernardo Bertoluccin tuorein työ 
The Dreamers vie katsojan Pariisiin ja vallankumo-

ukselliseen vuoteen 1968. Yhteiskunnallisten tapahtu-
mien ja liikehdinnän kiihkeyden suoran kuvauksen si- 
jasta elokuva on pikemminkin lempeä kertomus tapah-
tumista ulkona elävien nuorten boheemista elämästä 
ja, lopulta, satunnaisesta tempaumisesta barrikadeille.
 Bertoluccin uraa ajatellen ei oikeastaan ole yllättä-
vää, että hän on päätynyt aiheeseen, joka edustaa sekä 
radikaalivasemmistolaisen liikehdinnän tärkeää vai-
hetta että sen merkittävää irtiottoa valtiososialistisista 
puolueista. Aiemmin Bertolucci on käsitellyt antifasis-
tista vastarintaliikettä ja petturuuden teemaa (Hämä-
häkin juoni, 1970) sekä porvarillisen konformismin ja 
fasismin suhdetta (Fasisti, 1970). Poliittiset teemat ovat 
vahvasti läsnä myös Bertoluccin ehkä merkittävim-
mässä teoksessa 1900 (1976), äärimmäisen rikkaassa 
eepoksessa, jossa käydään sukutarinan kautta läpi Ita-
lian poliittinen historia 1900-luvun 45:n ensimmäisen 
vuoden ajalta. Tuoreimman elokuvan keskeinen tee-
ma, nuoruus, on aiemminkin korostunut Bertoluccin 
töissä (kuten Koskematon kauneus, 1995).
 Kolme nuorta The Dreamersin keskiössä ovat sisa-
rukset Theo ja Isabelle sekä amerikkalainen vaihto-
opiskelija Matthew. On kuvaavaa, että Matthew tapaa 
Isabellen yhteisen elokuvaharrastuksen kautta. Kaikki 
kolme ovat intohimoisia elokuvafaneja ja vannovat 
erityisesti ”uuden aallon” elokuvan nimeen. Elokuva-
alan työntekijöiden mielenosoituksessa, eräässä elo-
kuvan avauskohtauksista, käväisee agitoimassa myös 
Jean-Pierre Léaud (joka tunnetaan kenties parhaiten 
Truffaut’n ”alter egona”), ja nostalgia jatkuu, kun koh-
tauksen keskelle leikataan vanhaa kuvamateriaalia 
Jean-Paul Belmondosta.
 ”Synnyin vuonna 1959, ja ensimmäiset sanani oli-
vat ’New York Herald Tribune!’”, Isabelle sanoo mat-
kien Jean Sebergin roolihahmoa Jean-Luc Godardin 
klassikossa Viimeiseen hengenvetoon (1959), minkä perään 
Bertolucci lainaa pätkän kyseisestä otoksesta. Sama 
menetelmä toistuu elokuvan aikana useita kertoja, 
kun nuoret matkivat näyttelijöiden vuorosanoja ja liik-
keitä sekä testaavat toistensa omistautuneisuutta elo-
kuvien maailmalle.

 Kun kaupungissa tapahtuu jotain aivan uutta –  
aikana, jolloin opiskelijat kapinoivat porvarillista yh-
teiskuntaa ja kapitalismia vastaan ja saavat kannatusta 
myös työläisten parissa – nuoret sulkeutuvat omaan 
maailmaansa, omiin peleihinsä ja kokeiluihinsa. Sa-
malla Matthew’sta ja Isabellesta tulee rakastavaisia, 
mikä aiheuttaa jännitteitä sisarusten merkillisen lähei-
sessä suhteessa.
 Sen sijaan, että Bertolucci käsittelisi nuorten elä-
mää ikään kuin vuoden 1968 ”pinnallistamisen” todis-
tuksena (kuten porvarillinen historiankirjoitus saat-
taisi tehdä), tai että nuorten ”pinnallinen” elämä olisi 

”vakavamielisen poliittisuuden” kritiikin kohde (niiden 
”vakavasti otettavien” valtiososialistien, jotka eivät tie-
tenkään kapinoihin osallistuneet ja jotka tuomitsivat 
ne), elokuvassa korostuu pikemminkin näkemys nuo-
ruudesta ja vapaasta elämästä olennaisena osana Parii-
sin vuoden 1968 olemusta. Sisarusten kapinointi 
isäänsä, vanhan sukupolven runoilijaa, vastaan on hei-
dän irrottautumistaan porvarillisesta yhteiskunnasta ja 
sen pysähtyneisyydestä, joka (isän sanoissa) suositte-
lee heitä hyväksymään paikkansa sen sijaan, että roh-
kaisisi heitä toimimaan.
 Nuorten politiikka on ”biopolitiikkaa”, elämän si- 
nänsä tasolla tapahtuva muutoksen, kapinoinnin ja 

– tietysti – seksin prosessi. Heidän tempautumisensa 
barrikadeille ei perustu mihinkään syvälliseen yhteis-
kunnalliseen analyysiin tai intressien johdonmukai-
seen toteuttamiseen. Päinvastoin: Theo elää Mao-
ikonien keskellä siteeraten Maon punaista kirjaa, ja 
Matthew on moraalisesti vakuuttunut pasifismin yle-
västä periaatteesta saarnaten naiivilla tavalla väkival-
taa vastaan (joskin Jimi Hendrix on hänen mielestään 
parempi kuin Eric Clapton, koska Vietnamiin taiste-
lemaan lähetetyt amerikkalaiset kuuntelevat mieluum-
min Hendrixiä). Kenties vuosi 1968 oli juuri tätä: pää-
tymistä barrikadeille ulkoisten ärsykkeiden (televisio, 
ikkunasta lentävä kivi) ja sattuman johdattamana; 
mielijohteita, nautintoja, kasvukipuja, suuria unelmia, 
naurettavia typeryyksiäkin – mutta yhtä kaikki kamp-
pailuja, joiden panoksena oli elämä.

Markus Termonen

The Dreamers
Bernardo Bertolucci, 2003
http://www.thedreamers.com

Viimeinen 
vallankumous Pariisissa
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Kolmannen maailman vapautusliikkeiden ideolo-
gi Franz Fanon totesi 1960-luvulla: ”Kun etsin 

ihmistä eurooppalaisesta elämänmuodosta löydän ai-
noastaan ihmisen negaatioita toinen toisensa jälkeen, 
murhien vyöryn.” Meidän onkin hyvä pohtia omaa 

”sivistyneisyyttämme” myös kolonialismin historian 
prisman lävitse. 
 Eurooppa-keskustelussa ei ole juurikaan kosketel-
tu maanosamme synkkää siirtomaahistoriaa ja siitä 
aiheutuneita ongelmia. 1800-luvun siirtomaaimperia-
lismi oikeutettiin valkoisen miehen sivistystehtävällä. 
Se merkitsi todellisuudessa kansanmurhaa: Nykyisen 
Sri Lankan väestömäärä oli ennen kolonisaatiota 4–10 
miljoonaa, ja se putosi vuoteen 1920 mennessä noin 
miljoonaan. Algerian väestömäärä pieneni vuosien 
1830 ja1870 välisenä aikana 20 prosenttia. Belgian  
siirtomaahallinnon Kongossa toteuttamassa kansan-
murhassa tuhottiin vuosina 1880–1920 kymmenen 
miljoonaa ihmistä. Norsunluurannikon väestö puoles-
taan väheni vuosina 1900–1910 1,5 miljoonasta 160 
000:een, ja Sudanin väestö 1882–1903 8–9 miljoonas-
ta 2–3 miljoonaan. Afrikassa ja Aasiassa kuoli nykyis-
ten arvioiden mukaan Euroopan siirtomaaimperialis-
min uhreina 1800-luvun toisella puoliskolla yhteensä 
50–60 miljoonaa ihmistä. 
 Ison-Britannian ulkoministeri Jack Straw närkäs- 
tytti kuulijoitaan vuoden 2002 loppupuolella, todetes-
saan, että monien Afrikan ja Aasian kansoja piinaa-
vien ongelmien taustalta löytyy entisten siirtomaa- 
isäntien virheellinen politiikka. Hyvä esimerkki tästä 
on Ruandan kansanmurha vuonna 1994. 
Ruandan väestö koostuu pääosin hutuista ja tutseista; 
edellisiä on 85–90 ja jälkimmäisiä 10–15  prosenttia vä-
estöstä. Hutuiksi ja tutseiksi kutsutut kansanosat eivät 
muodostaneet erillisiä etnisiä ryhmiä ennen siirtomaa-
aikakautta, vaan niitä erotti se, että hutut olivat yleen-
sä maanviljelijöitä ja tutsit karjanomistajia. Vasta siirto-
maaisäntien lanseeraama hallitsemiskeino, tieteellisen 
rasismi veti tutsien ja hutujen välille tiukan etnisen rajan. 

JOK ISALO

Kolonialismi, rasismi ja 
Ruandan kansanmurha 

 Englantilainen tutkimusmatkailija ja ”rasismin po-
litiikan airut” Hanning Speke julkisti vuonna 1863 
oppinsa, jonka mukaan Keski-Afrikan koko kulttuuri 
ja sivilisaatio ovat pitkäkasvuisemman ja teräväpiirtei-
semmän kansanosan luomaa. Myös valta kuului hänen 
mielestään näille,  eniten eurooppalaisia muistuttaville 
afrikkalaisille. Speken rotuteoriasta tuli Afrikan siirto- 
maapolitiikan raamattu. Tutseista tehtiin Ruandassa 
Saksan vallan aikana 1800-luvun lopulla yläluokka, 
josta tuli siirtomaavallan tukipylväs. 
 ”Hutu” ja ”tutsi” olivat vakiintuneet merkitsemään 
kahta vastakkaista ”etnistä” identiteettiä, kun alue siir-
tyi ensimmäisen maailmansodan jälkeen Belgian hallin-
taan. Belgialaiset syvensivät tätä jakoa ja saivat politii-
kalleen sivustatukea ”tiedemiehiltään”, jotka väittivät 
tutsien olevan mittasuhteiltaan ”jaloja” ja ”luonnostaan 
yläluokkaisia” ”karkeisiin” ja ”eläimellisiin” hutuihin 
verrattuna. Tutseilla oli näiden rotuteoreetikkojen ”ne-
näindeksin” mukaan keskimäärin kaksi ja puoli milli- 
metriä pidempi ja lähes viisi millimetriä kapeampi ne-
nä kuin hutuilla. Belgialaiset ajoivat tällä näennäistie-
teellisellä rotuopillaan ruandalaisyhteiskunnan lopul-
lisesti hajalle. He ottivat vuosina 1933–34 käyttöön 

”etniset henkilötodistukset”, rotuerottelujärjestelmänsä 
kristalloituman. Jokainen ruandalainen määriteltiin nyt 
joko hutuksi, tutsiksi tai tvaksi, joita on yksi prosentti 
väestöstä.
 Rasismi vietiin myös kouluun. Lapsille opetettiin 
rotuerotteluopin mukaisesti, että Ruanda jakautuu 
alempiarvoisiin hutuihin ja ylempiarvoisiin tutseihin. 
Belgian siirtomaavalta teki tutseista pakkotyöjärjestel-
mänsä työnjohtajia. Muuan vanha tutsi kuvaili myö-
hemmin järjestelmän luonnetta seuraavasti: ”Ruoski 
hutua tai me ruoskimme sinut.” Belgian siirtomaaval-
lan kausi jätti ruandalaisille perinnöksi syvälle syöpy-
neen rotuajattelun ja taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
eriarvoisuuden sekä hutuiksi luokitelluille lisäksi vuosi-
kymmenien sortokokemukset. 
 Sorto ei jalostanut hutuja. Vuonna 1957 julkaistus-
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sa Hutumanifestissa torjuttiin pyrkimykset luopua etnisis-
tä henkilötodistuksista ja vaadittiin valta enemmistölle. 
Maassa alettiin taistella yhteiskunnallisesta ja taloudel-
lisesta vallasta. Siirtomaapolitiikan aikainen rotujärjes-
telmä toimi veristen joukkomurhien katalysaattorina. 
 Ruandan tilanne kärjistyi 1990-luvun alussa. Val-
tion budjettia leikattiin rajusti ja verotusta kiristettiin 
maan talouden ”tervehdyttämiseksi”, kuten Kansain-
välinen valuuttajärjestö ja Maailmanpankki olivat edel- 
lyttäneet. 1.10.1990 kapinallisarmeija, Ruandan isän-
maallinen rintama (RPF), julisti sodan alkaneeksi. 
Tämä tarjosi hutueliitin johtamalle hallinnolle hyvän 
tekosyyn ryhtyä valmistelemaan kansanmurhapoli-
tiikkaansa. Tutsit julistettiin RPF:n ”kanssarikollisiksi”. 
Ne hutut, jotka eivät hyväksyneet tätä, leimattiin ”tut-
seja rakastaviksi” pettureiksi. Belgialaisten ruandalai-
siin iskostama rotuteoria otettiin uusiokäyttöön poliit-
tisen vallan säilyttämisen ideologiana. 
 ”Hutun kymmenen käskyä” -julistus tuomitsi kaik-
ki tutsien kanssa yhteistyötä tekevät hutut kansanvi-
hollisiksi. Näistä käskyistä kahdeksas, tulevan kansan- 
murhan ideologisesti valmisteleva käsky, kuului seu-
raavasti: ”Hutujen on lakattava antamasta armoa tut-
seille.” Kansanmurhaa valmisteltiin koko 1990-luvun 
alkupuoli. Varsinaiset suunnitelmat sen toteuttamisek-
si olivat valmiina jo vuonna 1992. Suunnitelman mot-

tona oli: ”Ei enää yhtään tutsia maassa, ei vallanjakoa.” 
 Länsivallat ja YK:n silloinen johto tiesivät Ruan-
daa uhkaavasta kansanmurhasta. Mutta lähestyvästä 
katastrofista ei oltu kiinnostuneita. YK:n rauhantur-
vaoperaatioiden toimikeskuksessa New Yorkissa työs-
kennellyt kenraali Maurice Baril totesi tuolloin, että 
Ruandan tapahtumat ”eivät kiinnosta ketään”. 
 Vuoden 1993 lopussa Ruandaan lähetettiin kuiten-
kin YK:n alaiset UNAMIR-joukot, joilla oli ”moraa-
lisena ja oikeudellisena” velvoitteenaan estää kaikin 
käytettävissä olevin keinoin ”etnisesti ja poliittisesti 
motivoidut rikokset”. 
 Ruandan kansanmurha käynnistyi 7.4.1994 hu-
tuopposition johtajien murhilla. Tilanteen kärjistyessä 
Yhdysvaltojen silloinen johto esitti UNAMR-joukko-
jen vetämistä pois maasta. Ehdotusta tukivat Englanti 
ja Ranska. Yhdysvaltojen välipitämättömän asenteen 
taustalla olivat Somalian katkerat kokemukset ja se, 
että Ruanda oli Yhdysvaltojen kansallisten intressi-
en kannalta mitätön alue. YK vähensikin joukkojaan 
90 prosentilla. Hutuhallitus piti asiaa suurenmoise-
na diplomaattisena voittona. Heinäkuun 12. päivänä 
1994 Punaisen Ristin kansainvälinen komitean johtaja 
ilmoitti, että Ruandan kansanmurhassa on tapettu mil-
joona ihmistä.

Jouko Jokisalo
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Kuvanveistäjä Kari Cavén valmistui 
Kuvataideakatemiasta taidemaalariksi, 

mutta lopetti maalaamisen lähes heti valmis- 
tumisensa jälkeen 1980-luvun alkupuolella. 
Parhaillaan Cavénin teoksia on esillä Savon-
linnan Tarustossa. Näyttelyssä paletit ovat 
päätyneet taideteokseksi. Cavén ei ole enää 
aikoihin tarvinnut niitä alkuperäiseen tarkoi-
tukseen.
 1980-luvulta lähtien Cavén on käyttänyt 
vanhoja käytettyjä esineitä teostensa mate- 
riaalina. Joskus hän käy shoppailemassa ma-
teriaalia halvalla, todella halvalla. ”Se oli ai-
koinaan aika paljon ekonominen ratkaisu ja 
käytetyt esineet ovat kauniita. Niitä ei tarvit-

Cavén jättää näpertelyn muille
Kuvanveistäjä Kari Cavénista on hankala päästä selville. 
Cavén on kansainvälisesti tunnettu taiteilija, galleristi, 
kuraattori ja yleisön suosikki. Taidemaailmassa puhutaan 
käsitetaiteilijasta ja kuvanveistäjästä, mutta Cavén itse 
puhelee romutaiteesta. Mistä oikein on kyse?

se itse jatkaa”, Cavén sanoo.
 Sittemmin Cavén on noussut romutaiteel-
laan, kuten hän itse teoksiaan kuvailee, kan-
sainvälisesti tunnetuksi taiteilijaksi. ”Kaikki 
taiteilijat ovat kansainvälisesti tunnettuja, 
kun heistä kirjoitetaan,” Venetsian biennaa-
lissa useasti mukana ollut ja ympäri Euroop-
pa näyttelyitä pitänyt taiteilija vähättelee.
 Aina ei kuitenkaan ole ollut näin. Cavén 
kertoo, ettei oikeastaan tiedä, kuinka yleisö 
ottaa vastaan hänen teoksensa. Muutaman 
kerran Cavén on saanut suoraa palautetta. 
Eräskin yritys soitti tilaustyön oltua esillä 
yrityksen aulassa muutamia viikkoja. ”Sieltä 
soitettiin ja kysyttiin, voisinko ostaa työn 

takaisin. He joutuivat laittamaan sen kella-
riin, kun ihmiset eivät pitäneet siitä”. Kaup-
poja ei syntynyt. Cavén epäilee teoksen ole-
van yhä kellarissa.
 Sittemmin Cavénilta on tilattu useita jul-
kisia teoksia sekä Suomeen että muihin Poh-
joismaihin. Viimeisimmät teokset julkistettiin 
elokuussa Tampereella ja Linköpingissä.

Pohjoismaiden pienin galleria

Cavén syntyi ja varttui Savonlinnassa, mut-
ta on työskennellyt ja asunut jo vuosia pää-
kaupunkiseudulla. Neljän viime vuoden ai-
kana Cavénin töitä on ollut enemmän esillä 
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Ruotsissa kuin Suomessa.
 Kesän alussa Uumajassa avattiin myös 
Kari Cavénin nimeä kantava galleria. Gal-
leria sai alkunsa, kun Cavén oli vuosi sitten 
pitämässä näyttelyä Pohjoismaiden suurim-
maksi mainitussa Stefan Anderssonin galleri-
assa.
 Gallerian vieressä Cavén näki pienen, 
huonokuntoisen talon. ”Sanoin Stefan An-
derssonille, että haluan galleristiksi. Saanko 
minä tuon? Hän halusi miettiä, mutta mietti 
aika nopeasti.”
 Cavénin haave toteutui kesän alussa. Nyt 
hän on Pohjoismaiden pienimmän gallerian 
galleristi ja kuraattori. Neliöitä talossa on nel-
jä, mutta teknisesti se on oikea galleria.
 ”Siellä esitetään pelkästään erikoisuuksia. 
Sinne ei voi edes anoa! Meillä on kova kyn-
nys. Minä en ole tarpeeksi hyvä sinne. Ja 
olen minä tietysti vähän jäävikin”, Cavén pu-
helee. Joissakin lauseissa Cavénin savolaiset 
juuret paljastuvat. 

Hauskaa työntekoa

Oli romutaiteeseen siirtymisen taustalla mui-
takin syitä kuin aloittelevan taiteilijan heikko 
talous. Nyt viimeistään kannattaa koota mie-
lessään kaikki taiteilijuutta koskevat stereoty-
piat ja heittää ne romukoppaan.
 Cavén suhtautuu työhönsä tunnollisesti. 
Hänellä on työhuone, paja, oikeastaan garage, 
jossa hän on päivittäin tunnollisesti kuin vir-
kamies. Cavén ei myöskään vaikuta kärsiväl-
tä taiteilijalta, vaan hänen silmäkulmassaan 
on pilke koko ajan. Hän ei ole sulkeutunut, 
mutta rauhallinen. Romujen ääressä hän in-
nostuu, mutta ei varsinaisesti puhu taiteestaan.
 ” Minä ajattelen vähän niin, että jos tekee 
koko elämänsä tätä asiaa, niin sen on parasta 
olla hauskaa. Olen sitä tavallaan yrittänyt vä-
hän suojellakin. Ei minulla muita harrastuk-
sia ole.”
 Vantaan taidemuseossa on vuoden lop-
puun asti esillä Cavénin näyttely Lentoon-

tyksiä. ”Esineellä on joku käyttötarkoitus  
tai joku on niitä käyttänyt. Tausta antaa niil-
le tavallaan aiheen. Minä en osaa tehdä sitä 
muulla tavalla kuin tavaroiden kautta.”
 Tässä onkin yksi Cavénin taiteen hieno 
puoli. Niiden äärellä katsoja ei voi olla pas-
siivinen, vaan romutaide haastaa katsojan 
osallistumaan ja olemaan aktiivinen. Mistä 
tavarat ovat lähtöisin? Kuka tavaroita on 
käyttänyt ennen? Mitä niillä nyt tahdotaan?
 Taidemaailmassa Cavénin teokset on tul-
kittu ja nähty usein tavoin. Cavéniin tiuhaan 
liitetty määre on käsitetaiteilija, minkä ym-
märtää hyvin Lentoonlähtöyrityksiä-näytte-
lyn teoksia tarkastellessa.
 Taidesuuntana käsitetaide muotoutui 
1960-luvulla. Kyse ei oikeastaan ole uudesta 
tyylistä, vaan pikemminkin uudesta asentees-
ta taiteen tekemiseen. Käsitetaiteen ilmaisu-
keinoiksi valittiin muodot, jotka parhaiten 
välittivät teoksen ideaa. Käsitetaiteessa on fi- 
losofisesti pohdittu taiteen ehtoja ja kuvan 
tulkintaa. Katsojan huomio on kiinnitetty pro-
sessiin, jossa taideteoksesta tulee taideteos.
 Vantaan taidemuseon näyttelyssä Cavén 
on kuvannut lentoonlähtöyritystään. Video-
kuva ei sinänsä pyri taiteelliseen tulokseen, 
vaan siinä kuvataan prosessia, jossa taiteilija 
yrittää nousta siivilleen. Taiteilijan kyntämis-
tä on hauska katsoa, mutta kyse lienee kui-
tenkin siitä, miksi näin on tehty. 
 Jos Cavénin teoksia lähestyy ainoastaan 
pohtien, ei katsoen, jotakin jää väistämättä 
huomaamatta. Taideväki onkin nähnyt esi-
merkiksi Cavénin autot milloin veistoksellisi-
na, milloin surrealistisina tai minimalistisina 
muotoina.
 Kuvanveistäjä, käsitetaiteilija ja romutai- 
teilija Kari Cavén ei itse puhu ismeistä ja kä-
sitteistä. Hän puhuu esineiden taustasta ja 
työnteon hauskuudesta. Hänelle ovat tärkei-
tä tavaroiden historia, rakentaminen ja teke-
minen. Näpertelyn voi jättää muille.

 Kaisa Alenius

lähtöyrityksiä. Se on tarina Kari Cavénista 
ja hänen hulluutta hipovasta yrityksestään 
lentää taideteoksellaan.
 Teos on itse asiassa liitokone, joka on val-
mistettu Vilho Setälän toimittaman Kodin 
taitosanakirjan (Otava 1935) ohjeiden mukaan. 
Museon mustassa studiossa katsojalla on 
mahdollisuus laulaa karaokena Lentäjän poi-
kaa. ”Aika usein on totta, että kun tekijällä 
on hauskaa, myös katsojalla on hauskaa”.
 Vuonna 2000 Cavén työskenteli autojen 
parissa. Syntyi Bilar-Cars-näyttely, joka näh-
tiin Tukholmassa ja Porissa. ”Teen kaikkea, 
mikä on hauskaa. Haluan, että töissä on 
hauskaa. Nyt en halua enää kajota lentoko-
neisiin. Autoihin voisin ehkä joskus palata. 
Nyt en jaksa tehdä enää yhtään pitkää juttua, 
vaan keskityn tekemään romutaidetta.”

Tavaroilla on taustansa

Vantaan taidemuseon näyttelyssä on esillä 
myös Cavénin videokuvaa sekä muutama 
grafiikkatyö. Esillä olevat grafiikanvedok-
set ovat niitä harvoja, joita Cavén on ikinä 
tehnyt.
 Opiskeluaikana Cavén ei innostunut gra-
fiikasta, mutta 1990-luvun puolivälissä tam-
perelainen grafiikanpaja Himmelblau kutsui 
Cavénin grafiikan tekoon. Cavén vedosti ri-
tilää ja verkkoa, mikä vaati hieman säätöä ja 
kokeilua.
 ”Ne olivat ensimmäiset grafiikat, mitä 
tein ja pitkään aikaan viimeisetkin. Grafiik-
ka ei sovi minulle. Maalaamisenkin lopetin, 
koska se on vääränlaista näpertelyä. Pidän 
enemmän rakentamisesta”, Cavén miettii.
 Cavén rakentaakin teoksensa kaikesta 
vanhasta. Hänen käsissään taipuvat niin puu, 
muovi kuin metallikin. Cavén itse pitää van-
hojen esineiden mukanaan tuomasta taustas-
ta. Esineellä on oma historia, joka luo merki-
tyksiä. Myös katsojalla on usein vahva side 
esineisiin, jolloin syntyy uudenlaisia merki-
tyksiä. Esineet itsessään kantavat siis merki-
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E lectronic Frontier Finland eli EFFI on vuonna 
2001 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tarkoituk-

sena on herättää keskustelua muun muassa sananva-
paudesta ja tekijänoikeudesta. Järjestössä on mukana 
useita tekniikan ja juridiikan tuntijoita. Puheenjohtaja 
Ville Oksanen on oikeustieteen kandidaatti ja työsken-
telee tietotekniikan tutkimuslaitos Helsinki Institute 
for Information Technologyn (HIIT) tutkijana. 
 Tällä hetkellä keskustelu tekijänoikeuksista on eri-
tyisen ajankohtaista, sillä Suomen tekijänoikeuslakia 
uudistetaan. Opetusministeriössä valmisteltu hallituk- 
sen esitys uudeksi tekijänoikeuslaiksi on ollut keväällä 
eduskunnassa. Lain valiokuntakäsittelyä jatketaan 
syksyllä. Oksasen mukaan virkamiesten asenne EFFIä 
kohtaan on muuttunut ajan kuluessa hieman myöntei-
semmäksi ja EFFI on päässyt viime aikoina mukaan 
opetusministeriön kuulemisiin. 

Tekijänoikeus laajenee

EFFIn mielestä tekijänoikeuslain uudistamisessa tulee 
ottaa nykyistä enemmän huomioon myös kuluttajien 
oikeudet sekä pitää tekijänoikeus sellaisena, että se 
vastaa alkuperäisestä tarkoitustaan. Tekijänoikeus on 
sinänsä hyvä asia. ”Tekijänoikeuden tarkoituksena oli-
si varmistaa, että uusia teoksia syntyy ja kulttuuri ku-
koistaa. Nyt tekijänoikeudet ovat mediayritysten  
rahastuskeino”, Oksanen kärjistää.
 ”Tällä hetkellä tekijänoikeus on kaupallinen ilmiö, 
josta hyötyvät yritykset, eivät niinkään yksittäiset ar-
tistit”, Oksanen jatkaa. Tekijänoikeus on jatkuvasti 

Kuka hyötyy 
tekijänoikeudesta?

Suomen tekijänoikeuslainsäädäntöä uudistetaan 
parhaillaan. Electronic Frontier Finland -järjestö valvoo 
kuluttajien oikeuksien ja tiedonvälityksen vapauden 
huomioimista uudistuksessa. Järjestön puheenjohtaja 
Ville Oksanen pitää nykyistä kehitystä huolestuttavana. 
Pahimmillaan tekijänoikeuslainsäädäntö voi vahingoittaa 
sananvapautta ja vaikeuttaa tiedonvälitystä. 

laajentunut, eikä se enää koske ainoastaan taideteok-
sia vaan yhä enemmän kaikkea informaatiota. Tiedos-
ta on entistä enemmän tulossa kaupallinen hyödyke.
 EFFIn kyseenalaisina pitämät tekijänoikeuden laa-
jennukset ovat alkaneet jo ennen nyt ajankohtaista 
Suomen tekijänoikeuslainsäädännön uudistamista. 
Tekijänoikeuden kestoa tekijän kuoleman jälkeen on 
pidennetty, ja tekijänoikeuden piiriin on tuotu uusia 
asioita, kuten tietokannat. Tietokannat kuuluvat teki- 
jänoikeuslaissa mainittujen lähioikeuksien piiriin. Lähi-
oikeuksien antama suoja muistuttaa läheisesti tekijän-
oikeutta, mutta niiden piiriin kuuluminen ei edellytä 
varsinaisen teoskynnyksen ylittymistä. 

Teknisten suojakeinojen kiertämisestä rikos

Euroopan unionin direktiivit sekä maailman tekijän- 
oikeusjärjestö WIPOn sopimukset vaikuttavat merkit-
tävästi Suomen tekijänoikeuslain uudistamiseen. Ok-
sanen myöntää, ettei Suomi voi näiden vuoksi tehdä 
radikaaleja muutoksia tekijänoikeuslakiin. Oksanen 
toteaa, että eräiden suomalaisten virkamiestenkin mu-
kaan EU on pilannut suomalaisen tekijänoikeuden.
 Uusi tekijänoikeuslaki on tekemässä teknisten 
suojakeinojen kiertämisestä lähtökohtaisesti laitonta. 
Kielto perustuu Euroopan unionin tekijänoikeusdirek-
tiiveihin. Esimerkiksi teknisen suojakeinon määritel-
mänä on direktiivissä kehäpäätelmä, jonka mukaan 
tehokkaan suojauskeinon tunnistaa siitä, että se on 
tehokas. Käytännössä on epäselvää, onko kopiosuojat-
tu CD-levy direktiivin tarkoittama tehokas suojakeino, 
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sillä sen kiertäminen on usein osoittautunut helpoksi.
 Jos lainmuutos toteutuu, teknisten suojakeinojen 
kiertämiseen tarvittavat välineet muuttuvat laittomiksi. 
Näin teknisillä suojauskeinoilla voidaan tehokkaasti 
myös suojata materiaalia, joka ei ole edes tekijänoike-
uden piirissä. Tämä on EFFIn mielestä suuri ongelma. 

”Näin vastoin tekijänoikeuden periaatteita voitaisiin 
kaupallistaa tietoa”, toteaa Oksanen. 
 Yhdysvalloissa vastaavat tekijänoikeuden laajen- 
nukset  astuivat voimaan vuonna 1998 Digital Millen-
nium Copyright Act -lain (DMCA) myötä. Yhdysval-
loissa on lakiin vedoten yritetty estää suojausjärjestel- 
miin liittyvien tieteellisten julkaisujen julkaisemista 
ja jopa keskustelua ohjelmistotuotteiden tietoturvan 
puutteista.  
 Oksasen mukaan Suomessakin vastaavat tapaukset, 
joissa tiedonvälitystä yritetään estää tekijänoikeuksien 
avulla, ovat mahdollisia. Tekijänoikeuksia on käytetty 
myös perustelemaan sensuuria. Yhdysvalloissa 
DMCA-lakiin vedonneet skientologit vaativat Google- 
hakukonetta poistamaan uskonlahkolle kriittisiä sivus-
toja hakutuloksistaan, sillä niissä oli siteerattu heidän 
dokumenttejaan. He saivat vaatimuksensa läpi.

Euroopan unioni jopa Yhdysvaltoja tiukempi

Oksanen vakuuttaa, että tekijänoikeus on lähtökohtai-
sesti hyvä asia. Nykyisin kuitenkin tekijänoikeudesta 
hyötyvät lähinnä yhtiöt, eikä yksittäisellä artistilla ole 
välttämättä valtaa päättää oman teoksensa käytöstä. 
 ”Tekijänoikeudesta on tullut jopa este uuden luo-
miselle”, sanoo Oksanen. ”Hyvänä esimerkkinä on 
niin sanotun samplauksen kielto. Tämä tarkoittaa sitä, 
että Suomessa ja muualla Euroopan unionin alueella 
lyhyenkin lainauksen ottaminen vaikkapa rap-kappa-
letta varten on kiellettyä ilman tekijänoikeuden halti-
jan lupaa. Näin mediayhtiöt voivat tarvittaessa kieltää 
lyhyidenkin pätkien käytön tarkoitukseen, jota ne ei-
vät esimerkiksi poliittisista syistä hyväksy.”
 ”Yhdysvalloissa sen sijaan kaikista tekijänoikeuden 
alaisista teoksista saa ottaa lyhyitä lainauksia”, Oksa-
nen kertoo. Tällaista amerikkalaista ”fair use” -periaa-

tetta ei Euroopassa tunneta. Poikkeuksen muodostavat 
kirjalliset teokset, mutta esimerkiksi musiikissa tällais-
ta poikkeusta ei ole. Tässä suhteessa tilanne on EU-
maissa huonompi kuin Yhdysvalloissa.
Periaatteessa tekijänoikeuden pitäisi ottaa huomioon 
niin tekijän kuin kuluttajankin oikeudet. Oksasen mai-
nitsema konkreettinen esimerkki, joka sai kuluttajat 
havahtumaan oikeuksiensa puolesta, ovat kopiosuo-
jattujen CD-levyjen aiheuttamat rajoitukset musiikin 
kuuntelussa. Pahimmillaan kopiosuojatut CD-levyt 
eivät ole toimineet levysoittimissa tai ovat rikkoneet 
laitteita. EFFIn mukaan kopiosuojattujen CD-levy-
jen ostaminen on pahimmillaan arpapeliä, sillä niiden 
toimivuudesta ei välttämättä ole tietoa etukäteen. Ok-
sasen mielestä eräs keino osoittaa mielipiteensä tekijän-
oikeuskysymyksistä on välttää kopiosuojattujen CD-
levyjen ostamista.

Tuuli Vattulainen
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”Tällä hetkellä tekijänoikeus 

on kaupallinen ilmiö, josta 

hyötyvät yritykset”, Ville Ok-

sanen toteaa.
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Ari Lahdenmäki

Helsingin Sanomien kulttuuritoimitus on 
Suomen tärkein arvosteluinstituutio. 

Etenkin kirjailijat kertovat usein odottavansa 
Hesarin arviota unettomina hikoillen.
 Ei ihme, sillä Hesarin arvostelu vaikuttaa 
kirjan kohtaloon ratkaisevasti – tukku maa-
kuntalehtien kiittäviä arvioita ei riitä kumoa-
maan HS:n haukkujen tai vaikenemisen vai- 
kutusta kirjan myyntiin. Kirjoja ostetaan eten- 
kin pääkaupunkiseudulla, ja lukeva yleisö, 

”sivistyneistö”, seuraa Hesaria kaikkialla massa.
 Teatteritaide ei pääse sen helpommalla: 
jos Hesari kehuu, katsomot täyttyvät. Mutta 
eivät taiteentekijät lue kulttuurisivuja pelkäs-
tään myyntiluvut silmissään.
 ”Kun kurja taiteilija ei saa responssia mis- 
tään ja lukee kymmenen sentin mittaisen ar- 
vostelun – positiivisen tai negatiivisen – Hesa-
rista, hän alkaa pitää sitä totuutena”, kuvatai-
teilija Riku Mäkinen sanoi, kun keskuste-
limme Helsingin Sanomien kulttuurisivuista.
 Miten Hesari sitten kantaa vastuunsa, joka 
sille koituu tästä poikkeuksellisesta asemasta?

Seksiä ja valheita 
kulttuurisivuilla

Helsingin Sanomien kulttuuritoimitus on 
Suomen merkittävin arvosteluinstituutio. 
Ketkä siellä tekevät päätöksiä ja millä perustein?

Helsingin Sanomien kulttuuritoimitus on 
hyvin itsenäinen osasto muuten hierark-

kisesti johdetussa lehdessä. Sitä on vuodesta 
1989 luotsannut yhteiskuntatieteiden tohtori 
Heikki Hellman, 48.
 Alaiset arvostavat lupsakkaa Hellmania, 
joka on Hesarin esimieheksi itsekin yllättä-
vän hyvä kirjoittaja. Hän ei kuitenkaan ole 
varsinainen intellektuelli vaan pikemminkin 
jazzmusiikista innostunut urheilumies.
 Toimituspäälliköt ja päätoimittajat sietä-
vät Hellmania, vaikkei hän mahdu tyypilli-
seen Hesarin pomosarjaan, johon kuulumi-
nen edellyttää alhaista kritiikinsietokykyä 
sekä arkuutta radikaaliin.
 Ja Hellmanissakin on arka puolensa. Sen 
ovat saaneet kokea hänen hankaluuksiin jou-
tuneet alaisensa ja määräaikaiset kulttuuritoi-
mittajat, joiden työsuhteen vakinaistamista 
on Hesarille tyypilliseen tapaan lykätty. Hell-
manista ei ole ollut heidän puolustajakseen 
esimerkiksi ulkomaan- ja urheilutoimitusten 
vahvojen esimiesten tavoin.

ESSEE

 Hellman on uransa huipulla. Hän on joh-
tanut toimitusta Helsingin Sanomien mitta-
kaavassa poikkeuksellisen pitkään eikä kai-
vanne koko lehden johtoon.
 Kulttuurisivut ovat monipuoliset ja mel-
ko laadukkaat, ja viime vuosina tilaa on jär-
jestynyt myös ennen vieroksutuille rokille ja 
tieteiskirjallisuudelle.
 Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen 
johtaminen on kaiken lisäksi riivaavaa puu-
haa. Itsensä kaltoin kohdelluksi kokeneita 
taiteilijoita riittää, ja äärimmäinen esimerkki 
lienee huomiotta jäänyt kirjailija, joka on uh-
kaillut itsemurhalla, jollei hänen teoksensa 
arvostelua julkaista.
 Hesarin asemasta kertoo sekin, että kult- 
tuuritoimituksesta on liikkeellä toinen tois-
taan poskettomampia juoruja mustista listoi- 
sta – taiteilijoista, joista kirjoittamisen toimi-
tuksen johto on kieltänyt – sekä erikoismää-
räyksistä – esikoiskirjailijoita ei saa teilata 
ynnä muuta vastaavaa. Tällaiset huhut eivät 
pidä paikkaansa.
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Hellmanin melko värittömään uraan 
mahtuu vain yksi hänelle henkilökoh-

taisesti kiusallinen tapaus, jonka Hesarin toi-
mittajat tuntevat ”Hellmangatena”.
 Valtion elokuvatarkastamon johtaja Antti 
Alanen kirjoitti kulttuurisivuille 12. elokuuta 
1998 ilmestyneen arvion kahdesta pornoelo-
kuvien hakuteoksesta otsikolla Eräs aikamme 
monumentti. Hellman liitti tekstiin kuvan 
pornovideokasetin kannesta. Kuvavalinnan 
vuoksi lukijoiden aamiaispöytään avautuikin 
erikoislähikuva anaaliyhdynnästä.
 Hellman määrättiin kirjoittamaan anteek-
sipyyntö seuraavaksi päiväksi Näkökulma-
palstalle. Alistunut ja hämmentynyt Hellman 
kynäili Anteeksi-otsikolla varustetun kiusal-
lisen tekstin, jossa sanoi lehdelle kirjoittanei-
den raivostuneiden lukijoiden olleen oikeas-
sa: kuvaa ei mitenkään pystyisi selittämään 
lapsille.

 Sen sijaan, että Hesarissa olisi keskusteltu 
enemmän siitä, miksi esimerkiksi ulkomais-
ten taistelijoiden silpoutuneet ruumiit sopivat 
lapsille mutta sukupuoliyhdyntä ei, vastaava 
päätoimittaja Janne Virkkunen kyhäsi oh-
jeen ”poikkeuksellisten toimituksellisten me-
netelmien” käytöstä ja poikkeavan aineiston 
julkaisemisesta Helsingin Sanomissa. Siinä 
sanotaan varsin epäselvästi muun muassa, 
että pornografi sen kuvan julkaisuun on saa-
tava lupa toimituksen johdolta (päätoimitta-
jilta tai toimituspäälliköiltä).
Huomattavasti vähemmän kiusalliseen tilan-
teeseen Hellman joutui, kun Kuvataideaka-
temian opiskelija Riiko Sakkinen esiintyi 
performanssissaan ”Kuvataideakatemian vie-
railuprofessorina Tal R:nä”. Kulttuuritoimi-
tuksen avustaja Leena Honkavaara meni 
lankaan, ja lehti julkaisi 13. huhtikuuta 2000 
jutun, jossa ”Tal R.” puhui pehmeitä.
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jutun, jossa ”Tal R.” puhui pehmeitä.

 Jälleen oli Hellmanin näppäiltävä tekstiä 
Näkökulma-palstalle. Tällä kertaa taiteen ja 
toden suhdetta käsittelevä, 15. huhtikuuta 
2000 ilmestynyt kolumni oli niin sumuinen, 
että harva toimittaja ymmärsi, mitä Hellman 
yritti sanoa. Eikö pelkkä oikaisu olisi riittänyt?

V astaava päätoimittaja Janne Virkkunen, 
Jean Sibeliuksen jälkeläinen suoraan ale-

nevassa polvessa, on ohjeistanut kulttuuritoi-
mitusta seuraavasti: eniten on annettava tilaa 
kirjallisuudelle, sitten klassiselle musiikille ja 
lopuksi kuvataiteelle.
 Kirjallisuuden vahvasta asemasta kertoo 
sekin, että kulttuuritoimituksen kolmesta 
uutispäälliköstä Jukka Petäjän vastuulla on 
kirjallisuus mutta hänen lisäkseen toimituk-
sessa on myös pääkriitikko, Antti Majander. 
Majander on paraikaa lyhyellä pestillä lehden 
Brysselin-toimittajana, ja hänen sijaisenaan 
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 (Tosiasiassa Siekkisen tapaus ei ollut saa-
mansa kohun arvoinen. Vastaavalla tavalla 
on viivästynyt monen muunkin kirjan kri-
tiikki. Nyt Aholan kirjoittaman nekrologin 
mauton loppu varmasti lisäsi tapauksen pöl-
lyttelyä kirjailijain omilla foorumeilla.
 Ahola kirjoitti: ”Kun runoilija Arto Kytö-
honka kuoli 1992, hänen viimeisestä kirjas-
taan kirjoittamani myönteinen arvio jäi julkai-
sematta. Olen usein toivonut, että se olisi eh-
tinyt ajoissa lehteen.”
 ”Nyt toivon, että olisin lähettänyt Raija
Siekkiselle viime syksyllä viestin hänen vii-
meiseksi jääneestä novellikokoelmastaan 
Kalliisti ostetut päivät. – – Olisinpa lähettä-
nyt vaikka postikortin; edes jotain muistutta-
maan ja vakuuttamaan kirjailijaa siitä, että 
lukijoita on.”)
 Kulttuuritoimituksessa ei ole pulaa laa-
dusta vaan määrästä. Tämän huomioon otta-
malla Hesari tekisi palveluksen lukijoille.
 Tuskastuneiden taiteilijoiden olisi puoles-
taan hyvä muistaa ylärakenteiden merkitys: 
loppujen lopuksi Hesarin kriitikko kirjoittaa, 
koska lehti maksaa hänelle palkkaa, ei siksi 
että yleisö haluaisi lukea häntä. 

Kirjoittaja on Kulttuurivihkojen toimituspäällikkö 
(kehitys) ja entinen Helsingin Sanomien kaupunki- 
ja sunnuntaitoimitusten toimittaja. Hän ei ole kos-
kaan työskennellyt HS:n kulttuuritoimituksessa.

toimii Hannu Marttila.
 Filosofi an kandidaatti Majanderia edelsi 
legendaarinen kriitikko fi losofi an tohtori
Pekka Tarkka, jonka asemaa Majander ei
ole pystynyt saavuttamaan. (Vaatimattomuut-
taan Majander olisi tuskin halunnutkaan Tar-
kan viittaa harteilleen.)
 Majander on terävä analyytikko, mutta hä-
nellä on Tarkkaa konservatiivisempi maku ei-
kä hän ole edeltäjänsä kaltainen intellektuelli.
 Runsaasta kirjallisuustoimittajajoukosta 
huolimatta kirjallisuus on kulttuuritoimituk-
sessa tällä haavaa huonoimmin toimitettu 
osa-alue. Syy ei kuitenkaan ole Majanderin 
vaan yhtäältä Hellmanin ja toisaalta päätoi-
mittaja Virkkusen.
 Virkkusen osuus rajoittuu kirjallisuusliit-
teeseen, jota laatulehdeksi itseään kutsuva 
Hesari yrittää ulkomaisten esikuviensa mu-
kaan julkaista. Virkkunen ei ole kuitenkaan 
onnistunut taivuttamaan lehden vaikutus-
valtaista kustannusporrasta sijoittamaan kir-
jallisuusliitteeseen rahaa, sillä liitteen ilmoitus-
myynti on ollut kehnoa. Niinpä liitettä ei ole 
viime vuosina ilmestynyt.
 Hellman ja lehden piakkoin eläkkeelle
siirtyvä ulkoasutoimittaja Carl Henning 
ovat puolestaan ajaneet kulttuurisivujen 
korostuneen visuaalista linjaa. Sivusto onkin 
lehden kauneimmin taitettuja, mutta valta-
vat kuvat vievät tilaa uutisilta – ja näin sisäl-
tö poikkeaa esimerkiksi brittiläisten laatu-
lehtien runsastekstisistä kulttuurisivuista.

Helsingin Sanomat jättää joka vuosi ko-
konaan vaille huomiota merkittäviä ko-

timaisia kaunokirjoja ja julkaisee joidenkin 
arviot niin myöhään, että kirjailijat ja kustan-
tajat tuskailevat menetettyjen joulumarkki-
noiden perään.
 Hellman on julkisuudessa puolustautunut 
muun muassa sanomalla, ettei mikään lehti
voi arvioida kaikkia vuosittain ilmestyviä kir-
joja. Ei voikaan, mutta laatulehden tuskin so-
pii unohtaa useita tunnustettujen kirjailijoi-
den hyviä kirjoja.
 Tässä piilee HS:n kulttuurisivujen vaka-
vin puute. Hesarin kirjasivut pöyhistelevät 
valtavilla arvioilla melko merkityksettömistä 
eliitin kirjoittamista poliittisen historian tieto-
kirjoista sekä kuuden palstan kuvilla. Niitä
merkittävästi pienentämällä sivuille saisi 
enemmän kirja-arvioita – ja kulttuurisivujen 
suurin ongelma olisi ratkaistu.

K irja-arvioiden viipyminen ja toisinaan 
myös puuttuminen sai julkisuutta to-

den teolla, kun kirjailija Raija Siekkinen 
kuoli tulipalossa kotonaan. Kulttuurisivujen 
avustajan Mervi Kantokorven arvio Siekki-
sen syyskuussa 2003 ilmestyneestä novelli-
kokoelmasta Kalliisti ostetut päivät julkaistiin 
vasta 15. helmikuuta 2004, samassa lehdes-
sä kuin toimittaja Suvi Aholan kirjoittama 
muistokirjoitus. Helmikuun 25. päivänä oli 
jälleen Heikki Hellmanin vuoro selitellä asiaa 
lukijoille.
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KULTTUURIVIHKOT
Kulttuurivihkot perustettiin
vasemmistolaisessa kumous-
hengessä vuonna 1973. Kun
maailma muuttui, muuttui
lehtikin: avoimeksi vasem-
mistolaiseksi maailman
tarkastelun välineeksi. Kult-
tuuri, taide ja yhteiskunta ovat
lehdessä erottamattomasti
toisissaan kiinni.

Uusi Kulttuurivihkojen
numero ilmestyy joka toinen
kuukausi. Lehdessä seurataan

koko kulttuurin kenttää sekä
poliittisia toimijoita ja kansa-
laisaktivisteja. Käsittelytapam-
me on aina terveellä tavalla
kriittinen, olipa haastateltava-
na Tasavallan Presidentti tai
nuori anarkistimaanviljelijä
Tampereen lähistöltä.

Kulttuurivihkot ilmestyy
kuusi kertaa vuodessa.

Hanki valoa maailmaan,
tilaa Kulttuurivihkot.

TILAUKSET:  http://www.kulttuurivihkot.fi  (09) 4114 5369

HEI KAVERI STOP TILAA STOP
YLEISVASEMMISTOLAINEN AIKAKAUSLEHTI STOP
9 EUROLLA SAAT KAKSI NUMEROA STOP

STOP

STOP
Jokainen uusi tilaaja saa
tilaajalahjaksi VENÄJÄ-
ERIKOISNUMERON (60 sivua),
jossa eri alojen asiantuntijat
kertovat, haastattelevat ja
ennen kaikkea ajattelevat.
Kaupan päälle lähetämme
ilmaiseksi SARJAKUVAN
ERIKOISNUMERON.

TILAAJALAHJAKSI NYT
ERINOMAINEN TIETOPAKETTI
VENÄJÄN KULTTUURISTA
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”Paljastaisin mielelläni joka 

numerossa jonkin salaisen 

muistion, mutta emme onnis-

tu saamaan sellaisia riittävän 

usein”, Hymy-lehden päätoi-

mittaja Esko Tulusto sanoo.

Erilainen viihdelehti
Hymy-lehti oli 1960-luvulla suomalaisen sensaatiolehdistön 
uranuurtaja sekä seksuaalisten ja uskonnollisten 
tabujen murtaja. Nykyisin lehti on sekoitus tavanomaista 
aikakauslehtiviihdettä ja yhteiskunnallisesti 
merkittäviä paljastuksia. Lehden päätoimittaja Esko 
tulusto on huolissaan suomalaisen tiedonvälityksen 
hampaattomuudesta.

V alintatalon lehtihyllyssä Hymy-lehti ei 
juurikaan erotu muista tarjolla olevista 

aikakauslehdistä. Kansi on yhtä räikeä kuin 
7 päivää -lehdessä ja Alibissa, eivätkä elokuun 
numeron otsikotkaan vaikuta lehtihyllyn 
yleisilmettä rikkovilta. Isoimmin otsikoitu  
juttu käsittelee Matti Nykäsen jättivelkoja.
 Silti tiedän, että Hymy ei ole aivan samaa 
maata kuin muut. Muutaman vuoden lehteä 
satunnaisesti seuranneena mieleeni on jäänyt 
useita yhteiskunnallisesti enemmän tai vähem-
män merkittäviä paljastuksia, jollaisia on tur-
ha kuvitella näkevänsä useimmissa muissa 
lehtihyllyn julkaisuissa. 
 Nokian osakekurssin ollessa korkeimmil-
laan lehti julkaisi listan Suomen silloisista  
Nokia-miljonääreistä, ja viime helmikuussa 
se julkisti ainoana lehtenä Suomessa kohutun 
Irak-muistion.
 Hymy-lehteä toimitetaan Helsingin Pasi-
lassa Yhtyneiden Kuvalehtien pienemmässä 
toimitalossa. Käyn kysymässä päätoimittaja 
Esko Tulustolta, mistä Hymyn erilaisuus 
juontuu. Tulusto on Hymyn pitkäaikaisin 
päätoimittaja. Hän on luotsannut lehteä vuo-
desta 1990 toimittuaan sitä ennen kymmeni-
sen vuotta sen toimituspäällikkönä.
 ”Suomessa vallitsee monoliittinen järjestel-
mä. Melkein kaikki lehdet kirjoittavat samaa. 
Tämä antaa Hymylle raon olla erilainen”, 

Tulusto sanoo mutta tarkentaa heti perään: 
”Suurin osa aineistostamme on kyllä aivan  
samanlaista kuin muissakin lehdissä, pelk-
kää viihdettä.”
 Hymynkin on tietysti pysyttävä kilpailus-
sa mukana, eikä viihteessä ole Tuluston mie-
lestä sinänsä mitään pahaa.
 Elokuun numerossa ovat esillä Nykäsen 
lisäksi muun muassa missi Susanna Terva- 
niemi, juontaja ja kirjailija Heikki Hieta-
mies, laulaja Markku Aro sekä tuoreet 
tangokuninkaalliset Johanna Debreczeni ja 
Tommi Soidinmäki. Viihdeaineiston lomas-
ta löytyy Esko Seppäsen kirjoittama artik-
keli Bilderberg-ryhmästä, joka on Euroopan 
ja Yhdysvaltojen poliittisen ja taloudellisen 
eliitin muodostama salaseura. Vasemmisto-
liiton europarlamentaarikko pitää lehdessä 
myös kolumnipalstaa.
 Hymyn muita vakiopalstoja ovat ”Sotiem-
me sankarit”, ”Suomen luonnon ihmeet” se-
kä juoru-, visailu- ja vitsipalstat. 

Seksuaalisten tabujen 
rikkominen nosti levikkiä

Hymy-lehti täyttää tänä vuonna 45 vuotta. 
Sen perusti legendaarinen lehtikeisari Urpo 
Lahtinen, joka nimesi lehden silloisen vai-
monsa mukaan. Lahtisen Lehtimiehet-yhtiön 

kustantaman lehden menestystarina oli Suo-
men oloissa ainutlaatuinen. Levikki nousi 
parhaimmillaan lähelle puolta miljoonaa. 
Taustalla oli 1960-luvun muuttoaalto maalta 
kaupunkeihin, jota seurasi myös henkinen 
murros. Kristillis-siveellinen, agraarinen kult-
tuuri korvautui hyvin nopeasti modernilla 
kaupunkilaiskulttuurilla. Haparoituaan ensin 
nuorisolehtenä heikohkolla menestyksellä 
Hymy onnistui iskemään tähän arvomurrok-
seen. Hymyn tekijöillä ei ollut historiallista 
toimittajan painolastia; he eivät tunnustaneet 
vaatimusta, että toimittajan tehtävänä olisi 
valistaa ihmisiä.
 ”He alkoivat laittaa lehteen juttuja, joista 
kansa tykkäsi. Ärsyttäviä juttuja. Pilkattiin 
uskontoa ja paljastettiin ihmisten yksityiselä-
män asioita. Kun lukee vanhoja Hymy-lehtiä, 
ne jutut vaikuttavat aika kilteiltä, mutta sii-
hen aikaan ne olivat valtava muutos vallitse-
vaan journalismiin”, Esko Tulusto sanoo.
 Hymyn tekijöillä ei ollut suuria yhteiskun-
nallisia tavoitteita, vaan he pyrkivät lähinnä 
herättämään huomiota ja aiheuttamaan ko-
hua. Samalla he kuitenkin tulivat moderni-
soineeksi suomalaisen aikakauslehdistön ja 
vapauttaneeksi osaltaan Suomen henkistä  
ilmapiiriä. Olavi Virta, Katri Helena ja 
etenkin Irwin Goodman olivat vakiokalus-
toa Hymyn sivuilla, mutta myös nuoret radi- 
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kaalit, kuten Jörn Donner, ryhmittyivät 
lehden ympärille. Kohua herätti varsinkin 
Gambiasta käsin tehty matkareportaasi, jo-
hon liittyi kuvia Donnerin ja 15-vuotiaan 
gambialaistytön lemmiskelyperformanssista.
 Erityisesti Hymyn myyntiluvut nousivat 
vuonna 1967 julkaistujen rouva Annikki 
Ant-Wuorisen haastattelujen ansiosta, joissa 
käsiteltiin avoimesti naisen seksuaalisuutta.
 ”Se, että kahden lapsen äiti kertoi ole-
vansa myös seksuaalisesti tunteva nainen, 
oli suuri paljastus 1960-luvulla”, Tulusto 
hymähtää.
 Kulttuuripiireissä kielteistä huomiota 
herättivät kirjailija Timo K. Mukasta teh-
dyt haastattelut. Kirjoitus ”Riiput jo ristillä, 
Timo K. Mukka” julkaistiin Hymyssä tam-
mikuussa 1973, kaksi kuukautta ennen kir-
jailijan kuolemaa. Omaiset pitivät Hymyn 
artikkelin aiheuttamaa järkytystä ja masen-
nusta syynä Mukan kuolemaan ja voittivat 
lehteä vastaan nostamansa oikeusjutun.
 Esko Tulusto ei ollut Hymy-lehden pal-
veluksessa tuolloin, mutta on perehtynyt 
tapaukseen. Hänen mielestään siitä on tehty 
turhan suuri kulttuuriskandaali.
 ”Kohuartikkeli oli hyvin tavallinen kirjoi-
tus siitä, että Mukka ryyppää. Hän oli ha-
lunnut itse antaa sellaisen kuvan. Mukka oli 
lahjakas ja rikkinäinen ihminen. Vaikka Hy-
my ei olisi kirjoittanut hänestä mitään, hä-
nen kohtalonsa olisi luultavasti ollut sama.”

Meidän aikamme tabut: 
Nokia ja Paavo Lipponen?

Kasvun rajat tulivat vastaan siinä vaiheessa, 
kun muut lehdet olivat tulleet Hymyn linjoil- 
le kilpailemaan lukijoista samoilla keinoilla. 
Erityisen kovaksi kilpailijaksi osoittautui 
Lehtimiesten oma Nyrkkiposti (myöhemmin  
Nykyposti).

 Nykyisin Hymyn levikki on vajaat 100 
000, samaa luokkaa kuin Suomen Kuvaleh-
dellä. Tuluston mukaan Hymy on ennen 
kaikkea ”tavallisen rahvaan lehti”, mutta levi- 
kissä on pitkään ollut piikki myös hyvin toi-
meentulevien ihmisten kohdalla. ”Ennen 
naurettiin, että tavallinen kansa lukee Hy-
myä saadakseen tietää, miten herrat törttöi-
levät ja herrat lukevat saadakseen tietää, mi-
ten he törttöilevät.”
 Ihmisten yksityisyyteen, seksuaalisuuteen 
ja uskontoon liittyvät tabut ovat tänä päivä-
nä jo pitkälti murtuneet. Niiden rikkomiselle 
Hymykään ei voi enää perustaa olemassa-
oloaan. Mutta olisiko tilalle tullut joitakin 
uusia tabuja? Tuluston mukaan viime vuo-
sina eniten huomiota ja pahennusta ovat 
herättäneet yhteiskunnallisesti merkittävät 
paljastukset.
 ”Vuonna 2000 Nokian osakkeiden arvo 
oli huipussaan ja tiesimme, että osakerekiste-
rit ovat julkisia. Ostimme tiedot ja lajittelim-
me ne suomalaiset osakkeenomistajat, joi-
den osakkeitten arvo oli vähintään miljoona 
silloista markkaa. Monet paheksuivat sitä, 
mutta se oli lehdelle suuri skuuppi ja myös 
yhteiskunnallisesti kiinnostava.”
 Nokian kurssin laskiessa Hymy seurasi 
myös sitä, ketkä olivat rikastuneet myymällä 
osakkeensa oikeaan aikaan. Taloudellinen 
valta, tässä tapauksessa melko vähäinenkin, 
sai kasvot.
 Viime helmikuussa Hymyn kansi huusi 
Valintatalon kassajonossa seisoville: ”Lippo-
nen kauppasi USA:lle aseita! Salainen Irak-
muistio nyt Hymyssä!” Hymy oli julkaissut 
lähes kokonaisuudessaan kohutun muistion, 
jonka käyttäminen vaalikamppailussa oli 
aiemmin johtanut Anneli Jäätteenmäen 
eroon pääministerin paikalta.
 ”Muistio oli useiden lehtien toimituksessa 
jo keväällä 2003. Minä jouduin tekemään 

puoli vuotta työtä saadakseni sen. Tiedän, 
että Sanoma Oy:ssä se oli sekä Helsingin Sano-
missa että Ilta-Sanomissa. Ne eivät julkaisseet 
sitä, koska ne halusivat tukea Paavo Lip-
posen ulkopoliittista suuntausta eli Suomen 
liittämistä entistä voimakkaammin läntiseen 
koalitioon”, Esko Tulusto arvelee.
 Moneen viikkoon yksikään toinen lehti 
ei huomioinut Hymyn tekemää paljastusta. 
Kuitenkin Lipponen itse yllättäen suositteli 
Turun Sanomien kolumnissaan kaikkia luke- 
maan Hymy-lehdessä olevat tiedot. Hän oli 
tulkinnut, että muistio palveleekin hänen etu-
jaan. Vasta tämän jälkeen valtamediassa us-
kallettiin uutisoida Hymyn tekemä paljastus.
 ”Helsingin Sanomat ja useat muut lehdet 
alkoivat kirjoittaa aiheesta vasta, kun Lippo-
nen oli antanut luvan”, Tulusto sanoo.
 Muistion julkistaminen sai tunnustusta 
riidan molemmilta osapuolilta, sillä myös 
Jäätteenmäki sanoi, että Hymyä lukemalla 
totuus asiasta selviää.
 Kesällä Hymyn kahden numeron skuup-
pina olivat paikkakuntakohtaiset listat kaikis-
ta Suomen vapaamuurareista.
 ”Voidaan olla montaa mieltä siitä, mikä 
merkitys salaisella vapaamuurarijärjestel-
mällä on, mutta kyllä tällaisten yhteyksien 
paljastaminen on aika kova juttu. Moni kat-
soo sen jälkeen vähän toisella silmällä oman 
paikkakuntansa talouselämän tapahtumia”, 
Tulusto sanoo.

Hymyssä saa sanoa

Esko Tuluston mielestä tiedotusvälineet ovat 
nykyisin valitettavan intressisidonnaisia ja 
siksi hampaattomia. Hän mainitsee, että Ilta-
Sanomien toimittaja Pekka Ervasti sai äsket-
täin sekä Suomen Kuvalehden että Bonniersin 
journalistipalkinnot Irak-muistioon liittyväs-
tä kirjoittelustaan, vaikka muistiota ei kos-



25

oikeus olivat sitä mieltä, että silloisen valta-
kunnansovittelijan kotona tapahtuneeseen 
selkkaukseen osallistunut nainen oli yksityi-
nen henkilö.
 ”Siinä oli kysymys valtakunnan kannalta 
silloin hyvin tärkeässä asemassa olleen virka-
miehen toiminnasta. Jos kaikki muut asiassa 
osalliset katsotaan yksityisiksi henkilöiksi, se 
tekee vaikeaksi kirjoittaa asiasta. Päätös oli 
ilmiselvästi vallitsevan sananvapauskäytän-
nön vastainen”, Tulusto sanoo.
 Tulusto myöntää, että sananvapauden 
vaalimisen lisäksi kyse on myös taloudelli-
sesta edunvalvonnasta: lehden pitää elättää 
itsensä ja tuottaa voittoa omistajalleen. 
 Edunvalvonta onkin Tulustolle tuttua jo 
nuoruudesta, toisista yhteyksistä. Hän oli 
1970-luvulla ennen toimituspäällikön tehtä- 
viin siirtymistään ammattiyhdistysaktiivi, 
toimi muun muassa ammattiosaston puheen-
johtajana ja pääluottamusmiehenä. Hän kuu-
lui vähemmistökommunisteja lähellä olevaan 
yleisdemokraattiseen rintamaan, jonka nuo-
ret edistykselliset toimittajat perustivat sen 
ajan media-alan ammattiliittojen puitteisiin.
 Tulusto vakuuttaa, ettei ole kääntänyt 
takkiaan ammattiasemansa vaihtumisesta ja 
maailman muutoksista huolimatta. ”Tasa-
arvo ja tavallisten ihmisten puolustaminen 
ovat minulle edelleen tärkeitä. Olen julkiva-
semmistolainen”, Tulusto sanoo. 
 Hän korostaa kuitenkin, ettei sotke va-
semmistolaista maailmankatsomustaan leh-
den tekemiseen, vaan kehittää Hymyä sen 
omien perinteiden pohjalta. 

Elias Krohn

Jutussa on käytetty lähteenä Esko Tuluston haastat-
telun lisäksi Jyrki Hämäläisen teosta Lehtikeisari — 
Urpo Lahtisen orjantappurakruunu (Otava 2004).

 

kaan julkaistu Ilta-Sanomissa.
 ”Voi  kysyä, palkittiinko Ervasti asiakir-
jan salaamisesta.”
 Entä Hymyn omat sidokset? Yhtyneet 
Kuvalehdet on kustantanut Hymyä vuodes-
ta 1987 lähtien, jolloin se osti Lehtimiehet 
Oy:n. Tuluston mukaan kustantaja ei ole 
rajoittanut Hymyn toimintavapautta. Hän 
uskoo, että niin kauan kuin lehti on kannat-
tava, sen annetaan toimia vapaasti. Yhtiön 
johdossa Hymylle on annettu erikoisasema: 
on oivallettu, että se elää sillä, että uskaltaa 
tehdä paljastuksia.
 ”Olen varma, että jos Irak-muistio olisi 
julkaistu Suomen Kuvalehdessä, päätoimittajan 
olisi pitänyt ainakin etukäteen informoida 
talon johtoa. Meillä nämä ovat olleet päätoi-
mittajan päätöksiä, jotka talon johto on saa-
nut tietää lehdestä”, Tulusto kertoo.
 Tulustoa on Hymy-lehdessä työskente-
lyyn aina motivoinut mahdollisuus kirjoittaa 
asioista, joista muut lehdet eivät kirjoita.
 ”Tämä sopii hyvin yhteen sen eettisen 
periaatteen kanssa, että toimittaja riippumat-
tomana kertoo sen minkä tietää. Sitähän ei 
Suomessa yleensä tapahdu.”
 Tuluston mukaan tiedonvälityksen ham-
paattomuus näkyy muun muassa siinä, että 
aikakauslehtien kansissa ei ole enää asiajut-
tuja, vaan lähes pelkästään henkilöjuttuja. 
Tämänhän voi joitakin poikkeuksia lukuun-
ottamatta havaita Hymynkin kansista. Tulus-
ton mielestä kehityksen taustalla on televisi-
on roolin muuttuminen: 1990-luvun alkuun 
asti tv-ohjelmisto oli varsin asiapitoista, mut-
ta kun kanavakilpailu vapautettiin, viihteellis-
tymisen vyöry lähti käyntiin. Sen muodoksi 
vakiintui henkilöihin, etenkin julkkiksiin pe- 
rustuva viihde. Se johti iltapäivälehtien 
muuttumiseen sanomalehdistä juorulehdiksi 
ja kokonaan uusien juorulehtien, kuten 7 päi-
vää ja Oho, tunkeutumiseen markkinoille.

Yksityisyyden suoja 
jyräämässä sananvapauden?

Tuluston mielestä media ei ole ainoastaan 
muuttunut hampaattomaksi, vaan siitä on 
tullut kaupallisen markkinoinnin jatke. Julk-
kikset ovat yleensä artisteja tai muita henki- 
löitä, joiden toimeentulo riippuu suoraan hei-
dän saamastaan julkisuudesta. Riippuvuus 
heistä luo lehdille paineita toimia heidän il-
maisina markkinointikanavinaan.
 Hymy on ollut viime vuosina mukana 
useassakin oikeusjutussa, jotka ovat liittyneet 
kielteisiksi koettujen, mutta tosien tietojen 
kertomiseen julkisuuden henkilöistä. Pari 
vuotta sitten käräjäoikeus jopa langetti koko 
Yhtyneille Kuvalehdille toimitusjohtaja Antti 
Piipon naisystävää koskevan kirjoituskiellon 
Hymyn julkaistua Piippoa ja naisystävää kos-
kevan juorun. Selkeästi sananvapauden ja pe-
rustuslain vastainen päätös sentään kumou-
tui hovioikeudessa.
 ”Kukaan ei puutu siihen, jos lehti kehuu 
jotakin artistia vaikka kuinka valheellisesti, 
kun artistilta on levy tulossa. Valehdella saa, 
kunhan valehtelu on julkkiksen bisnesten 
kannalta eduksi, mutta totuuden puhuminen 
on hankalaa”, Tulusto vertaa.
 Yksityisyydensuojalaki, joka säädettiin 
vuonna 1974 Hymyn viitoittaman journalis-
min seurauksena ja uudistettiin vuonna 2000, 
on Tuluston mielestä toiminut hyvin. Kuiten-
kin eräät oikeusasteiden viimeaikaiset päätök-
set ovat hänen mielestään huolestuttavia.
 ”Viranomaiset pyrkivät muuttamaan lain 
tulkintaa siihen suuntaan, että pyritään rajoit-
tamaan tärkeiden tietojen julkituloa ja suojaa-
maan korkeassa asemassa olevia yhteiskun-
nallisia toimijoita.”
 Merkittävin ratkaisu on ollut Neil Hard-
wickin tuomitseminen siitä, että tämä oli  
tv-ohjelmassaan maininnut Jorma Reinin 
naisystävän nimen. Hovioikeus ja käräjä- 
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”Journalisti Venäjällä on 
paljon enemmän kuin pelkkä journalisti”.

Journalistin omatunto

Anatoli Tsygankov on arvostet-

tu petroskoilainen historioitsija- 

journalisti, jonka mielipiteet ei-

vät silti aina miellytä Karjalan 

tasavallan vallanpitäjiä.

Sananvapaus Venäjällä on jälleen noussut puheenaiheeksi 
Suomessa. Moni Venäjän ja Karjalan tasavallan mediaan perehtynyt 
tutkija sanoo suoraan, että sananvapaus on kaventunut 2000-luvun 
Venäjällä. Kehitys ei ole kuitenkaan suoraviivaista, vaan mediassa 
on olemassa useita juonteita. Tärkeää on myös huomata, mitä 
viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana on tapahtunut.

 PENTTI STRANIUS

K irjailijat, runoilijat ja älymystö yleisemminkin 
ovat olleet Venäjällä Leo Tolstoin ja Aleksander 

Solzhenitsynin tavoin usein sitkeää ja  pitkäikäistä po-
rukkaa – elleivät sitten ole itse päättäneet päiviään ku-
ten Sergei Jesenin tai Vladimir Majakovski. 
 Toisaalta,  monen kulttuurivaikuttajan aktiiviura ja 
elämä on jäänyt kesken myös Siperia-karkotuksessa,  
maanpaossa tai neuvostokauden GULag-leirien saaris- 
tossa. Usein syynä on ollut yhteiskunnallinen aktii-
visuus, kriittisenä äänenä tai venäläisittäin ilmaistuna 

”yhteiskunnallisena omatuntona” toimiminen. Juuri 
tätä tarkoittaa salaperäinen lause: Runoilija Venäjällä on 
paljon enemmän kuin pelkkä runoilija. 
 Viimeisen 10 vuoden aikana olen törmännyt Venä-
jällä myös uusiin sananparsiin ja runoilijakin on riimit-
telyssä korvattu joskus journalistilla. Tällainen tulkinta 
kertoo osaltaan ammattijournalistin työn muuttumi-
sesta tutkivammaksi, kriittiseksi ja yhteiskunnallisesti 
vaikuttavaksi.
 Moni haastateltavani on sanonut suoraan, että ky-
se on myös sananvapauden kaventumisesta 2000- 
luvun alun Venäjällä. On tarvetta uudenlaiselle yhteis- 
kunnalliselle omalletunnolle, jonka työsarkaa Venäjäl-
lä riittää. Siitäkin huolimatta, että Vladimir Putin va-
kuuttaa rakentavansa modernia kansalaisyhteiskuntaa, 
jonka eräänä tunnusmerkkinä on aina pidetty vapaata 
lehdistöä ja sananvapautta.
 Nykyisin yhä tärkeämpään rooliin on Venäjän 
mediassakin tietysti noussut kotialttari tai laatikko, 
jashtshyk, kuten televisiota kansan keskuudessa ylei-
sesti kutsutaan. ”Television  ykköskanavan haltija on 
2000-luvulla myös koko Venäjän herra  ja kansansa 
valistaja numero yksi”, toteaa haastattelemani petros-

koilainen historioitsija-journalisti Anatoli Tsygankov. 
Ykköskanava, kuten muutkin tärkeimmät Moskovan 
kanavat, on tiukasti ”hallituksi demokratiaksi” kutsu-
tun Venäjän valtiovallan sekä viime kädessä presiden-
tin lähipiirin käsissä ja kontrollissa.
 Venäjää hankalampi tilanne sananvapauden kan-
nalta vallitsee  kulttuuri-ihmisten mielestä Neuvosto- 
liitosta irtautuneissa uusissa valtioissa: Ukrainassa, 
Valko-Venäjällä ja Keski-Aasian ”tasavalloissa”. Siellä 
kriittisen intelligentin tie vie tänäkin päivänä helposti 
maanpakoon tai ristikon taakse, eikä palkkamurha-
kaan maksa paljon. Tunnettujen journalistien murhista 
löytyy kyllä esimerkkejä Venäjältäkin.
 Tshetshenian kohdalla  venäläinen mediasensuuri 
on ollut aivan omaa luokkaansa, kuten Anna Polit-
kovskaja on vakuuttavasti raportoinut kirjassaan  
Toinen Tshetshenian sota (2003). Tshetshenian sota, Venä-
jän oma terrorismin vastainen sota on myös aiheutta-
nut jatkuvasti yksilön- ja sananvapauden loukkauksia 
sekä suoraa rasismia erityisesti suurkaupungeissa.

Media Neuvostoliitossa

Neuvostoliitossa media oli hyvin puolue- ja pravda-
keskeistä. Lehtien nimet jo kertoivat paljon: Pravda, 
Komsomolskaja Pravda, Leningradskaja Pravda tai vaikka 
Petroskoissa ilmestynyt Leninskaja Pravda. Totuus oli 
yksi ja jakamaton. Se oli myös viime kädessä puolu-
een politbyroon ja sen valvoman median hallussa – 
oli sitten kysymys keskustelevisiosta ja radiosta tai 
alueellisista sanomalehdistä.
 Moskovassa julkaistujen päälehtien ja television 
rooli oli aivan ylivertainen paikalliseen tiedotukseen 
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nähden. Toisaalta, juuri pienemmissä ympyröissä ja 
periferiassa, esimerkiksi paikallislehtien yleisönosas-
toissa saatettiin joskus kritisoida lujastikin jonkin neu- 
vostotasavallan, alueen tai piirin epäkohtia ja puolue-
johtajiakin, harvemmin sentään Moskovaa. Näistä pa-
radokseista ja erityisesti sanomalehdistöstä ovat kirjoit-
taneet paljon sekä nykyinen MEP Reino Paasilinna 
että Tampereen yliopiston tutkija Jukka Pietiläinen. 
Molemmat ovat venäläisestä mediasta väitelleitä toh-
toreita.Vaihtoehtoinen tiedonvälitys tuli kuitenkin jo 
1980-luvun lopulla ryminällä julkisuuteen. Tosin leh-
det ja tv-lähetyksetkin olivat aluksi usein vaatimatto-
mia ja lähetysajat rajattuja. Samalla kaikki yhteiskun-
nallinen marginaali ja vaihtoehtoisuus alkoi näkyä yhä 
selvemmin suurkaupunkien katukuvassa.
 Anatoli Tsygankovin mielestä Mihail Gorbatsho-
vin kauden glasnost, tiedotusvälineiden avoimuuspo-
litiikka, toimi aluksi puolueen sisäisen valtataistelun 
instrumenttina. Varsin pian se muuttui kyllä myös 
todelliseksi aikapommiksi, kuten Reino Paasilinna on 
esittänyt vuonna 1995 ilmestyneessä väitöskirjassaan 
Glasnost – mediapommi Neuvostoliitossa 1985-1991.
 Jo 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa historian mus-
tat aukot, Stalinin hirmuteot ja toisinajattelijat olivat 
jatkuvasti esillä. Paljon siteerattu uusi totuuden torvi 
oli tuolloin Moskovassa ilmestynyt Moskovskije Novosty, 
jonka englanninkielinen versio Moscow News toi asioi-
den uustulkinnat ja glasnost-politiikan lännenkin ulot-
tuville.
 Jukka Pietiläisen mielestä 1980-luvun keskivaiheilla 
todellisen sananvapauden tila oli silti vielä heikko, sil-
lä ainoastaan puolueen hyväksymä ja tarkoin valittu 
aineisto pääsi julkisuuteen ja virallinenkin lehdistösen-
suuri oli voimassa vuoteen 1990: ”Muutos alkoi vuo-
sina 1987-88, jolloin julkisen keskustelun rajat laajeni-
vat ja lehdistä tuli keskustelufoorumeita, joilla saattoi 
esittää hyvin monenlaisia mielipiteitä. Juuri mielipitei-
den moninaisuus mursi järjestelmän uskottavuutta, jo-
ka oli perustunut virallisesti hyväksytyn yleisen mieli-
piteen valvontaan”.

Journalismi ja sananvapaus 
Karjalan tasavallassa

Anatoli Tsygankov on tutkinut Luoteis-Venäjän kansa-
laisyhteiskuntakehitystä, kansanliikkeitä ja puolueita 
sekä kirjoittanut muun muassa kirjat Kohti kansalaisyh-
teiskuntaa (K Grazhdanskomu obshtshestvu, 1991) ja 
Äänestäjän esiinmarssi (Prishestvije izbiratelja 1998).  
Tsygankov pitää Neuvostoliiton hajoamisajankohtaa 

YLHÄÄLLÄ:Postilaatikot ruos-

tuvat rauhassa, sillä yhä har-

vempi tilaa Venäjän Karjalas-

sa sanomalehtensä kotiin.
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vuotta 1991 ja vuosia 1990-1993 venäläisen kansan-
vallan tähänastisena huipentumana. Myös Venäjän 
Karjalassa nuo muutamat vuodet toivat todellisen sa-
nanvapauden, vaalidemokratian ja vaihtoehtoisen po-
litikoinnin kaikkien kansalaisten ulottuville. Samalla 
syntyi myös moderni monivivahteinen media - ja tie-
tysti myös venäläisen shokki – ja  skandaalijourna- 
lismin omat sovellukset. 
  Silti jo Boris Jeltsinin ensimmäisellä presidentti-
kaudella ja viimeistään vuoteen 1995 mennessä sanan-
vapauden tila oli heikentynyt. ”Valtion mittaamaton 
omaisuus ja poliittinenkin valta oli yksityistetty, myös 
toimintareviirit pääosin jaettu punaisten takinkääntä- 
jien, näennäisliberaalien ja -demokraattien sekä uusien 
venäläisten oligarkkien kesken”, Tsygankov esittää.
 Siinä tilanteessa riippumaton journalisti ja hänen 
kuvauksensa yhteiskunnan nurjasta puolesta ei enää 
sopinutkaan kuvaan. Hän häiritsi ja paljasti liikaa ikä-
viä tosiasioita uusista vallanpitäjistä ja yksityistämis-
prosessin todellisuudesta. Toisaalta, monet journalistit-
kin keskittyivät Tsygankovin mielestä nyt tienaamaan 
rahaa, selviämään hengissä ja vain aniharvat välittivät 
enää vakavista yhteiskunta-analyyseistä tai kansalais- 
ten todellisesta hädästä: ”Kehitys on vienyt siihen 
suuntaan, että mieluummin vaietaan, kirjoitetaan tois-
arvoisista skandaaleista tai linnoittaudutaan lojaaleiksi, 
lehtiä omistavien pääomapiirien valtaa tukemaan”.
 Ensimmäiset uudentyyliset lehdet perustettiin  
Venäjän Karjalassa jo vuonna 1989. Entinen puolueen 
päälehti Leninskaja Pravda muutti nimensä ja pitkälle 
myös toimituspolitiikkansa nopeassa tahdissa: se oli 
ensin Severnyi Kurjer ja sitten Kurjer Karelii. Nimen- 
muutos ja takinkäännös eivät auttaneet hankkimaan 
uusia lukijoita. Päinvastoin, 2000-luvun alkuun men-
nessä 130 000 kappaleen levikki putosi lähes 90 pro-
senttia ollen nykyisin alle 14 000. Komsomolets-nuorten-
lehdestä tuli Molodjozhnaja Gazeta, joka on jo kutistunut 
olemattomiin.
 Karjalan Sanomat, entinen Neuvosto-Karjala, sinnit-
telee 1500 painoksena, josta melkoinen osa tilataan 
Suomeen. Lehden suomen kieli alkaa olla onneksi jo 
pääosin nykysuomea, joten venäjää osaamattomille 
Karjalan harrastajille lehti on oiva tietolähde – kuten 
pieni ja sitkeä kulttuuri- ja kirjallisuuslehti Careliakin, 
joka aikaisemmin kantoi nimeä Punalippu.
 Karjalan tasavallan hallituksen pää-äänenkannat-
tajana on toiminut pari kertaa viikossa muutaman tu-
hannen painoksena ilmestyvä Karelija, joka on yrittä-
nyt ylläpitää vakavasti otettavan sanomalehden roolia.
 Oppositiolehdistä suurin on suomalaista iltapäivä-
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lehteä muistuttava Karelskaja Gubernija. Se ilmestyy lä-
hes 40 000 kappaleen painoksena, mutta vain kerran 
viikossa. Vielä laajemmalle leviää TVR-Panorama, 
jonka levikki on 60 000 kappaletta. Se on epäpoliitti-
nen viikkolehti ja perhelukemisto, jota tilataan myös 
koteihin hyvin paljon.
 Mielenkiintoista on, että Gubernija oli 1990-luvun 
lopulla nostamassa nykyistä päämiestä, Sergei Kat-
nandovia tasavallan johtoon. Sittemmin lehti on siirty-
nyt kritisoimaan häntä (Venäjän Karjalan lehdistöstä 
lisää, ks. Jukka Pietiläinen, Sanomalehdistö ja lehtiä lukeva 
yleisö Karjalan tasavallassa, Idäntutkimus 2/2003).
 Jukka Pietiläinen on seurannut Karjalan tasavallan 
sanomalehdistöä jo 10 vuotta, ja hänen väitöskirjansa 
nimi on The Regional Newspaper in Post-Soviet Russia 
(2002). Hän pitää sananvapauden kannalta keskeisinä 
ongelmina muun muassa kirjapainojen keskittymistä 
valtion käsiin, poliitikkojen herkkänahkaisuutta arvos-
telulle, mainosrahoituksen vähäisyyttä ja median kai-
kentasoista riippuvuutta valtiovallasta.
 Silti Pietiläinen toteaa: ”Kuitenkin lehdistön moni- 
puolisuus on usein huomattavasti suurempaa kuin 
useimmissa Länsi-Euroopan maissa ja lehdet ovat sisäl-
löltään hyvin erilaisia. Toimittajien rohkeus ja itsenäi-
syys on edelleen korkealla tasolla, vaikka palkkataso 
on selvästi heikompi suhteessa muihin ammatteihin. 
Neuvostoaikaan verrattuna erona on myös se, että leh-
tikirjoituksilla ei ole samanlaista välitöntä vaikutusta 
asioihin, vaikka mitä tahansa voidaankin kirjoittaa...”. 
Pietiläisen mukaan venäläiset toimittajat löytävät myös 
suhteellisen helposti omia poliittisia näkemyksiään vas-
taavan työpaikan, koska erilaisia lehtiä on niin paljon.
 Anatoli Tsygankov on hieman jyrkempi: ”Lähes 
kaikki Karjalan tasavallan tiedotusvälineet ovat tätä 
nykyä Sergei Katanandovin uudessa puoluekontrol-
lissa. Poliittinen eliitti voi vaikuttaa sananvapauteen 
myös helposti  estämällä jonkin hankalaksi heittäy- 
tyneen tiedotusvälineen taloudellisen tuen. Tämä ta-
pahtuu luonnollisesti epäsuorasti ja sitä on hankala 
todistaa”.  Erityisesti Tsygankov kritisoi Venäjän Kar-
jalan yksityisiä radiokanavia Nika Pljus ja Petronet, 
jotka ”...poliittisesti suorastaan palvelevat tasavallan 
päämiestä ja tämän lähipiiriä. Myös valtiollinen kana-
va GTRK Karelija on eliitille aivan liian lojaali ja  
kaupallinen radioasema, Radio FM, on keskittynyt 
pelkkään rahantekoon”. 
 Tsygankov näkee silti pari poikkeusta myös sähköi-
sen median riveissä: ”Ihme ja kumma on se, että Kar-
jalaan Dagestanista muuttaneen ja politiikkaa harras- 
tavan oligarkin, Davlet Alihanovin hallitsema 

YLHÄÄLLÄ:

Antennit Petroskoin yllä.

Melodija-radioasema taitaa olla juuri tällä hetkellä 
Petroskoissa säädyllisin..., tai ehkä Karelija-radio on 
sentään lajissaan informatiivisin...  Ja jos ollaan ihan 
tarkkoja niin kaikista vapain tiedonvälitys kulkee tä-
nä päivänä Internetin kautta, koska sitä kanavaa ei 
ole vielä tukittu sen paremmin teknisesti kuin juridi-
sestikaan. Itse asiassa juuri netin kautta olen pysty-
nyt toimimaan ehkä vapaimmin poliittisena kommen-
taattorina ja politologina – sekä toimittamaan omaa 
Grazhdanskoje obshtshestvo (Kansalaisyhteiskunta) -nettisi-
vustoani”. Tsygankov tosin myös tähdentää, että Inter-
net-yhteys ja sähköposti eivät ole ihan jokaisen Petros-
koin asukkaan ulottuvilla. 
 Vapaus ei ole ollut aivan itsestäänselvyys Anatoli 
Tsygankovinkaan lehtityössä. Häntä vastaan on edel-
leen vireillä – kerran jo kumottu – oikeusjuttu, jossa 
kantajana on itse tasavallan päämies Sergei Katanan-
dov. Syytekirjelmän keskeinen kohta on valtionpää-
miehen kunnianloukkaus.
 Sananvapauden kannalta Venäjän Karjala on peri-
feriana kuitenkin miltei positiivinen poikkeus. Rajan 
pinnassa, kaukana keskuksista on säilynyt tietty plura-
lismi, esimerkiksi oppositiolehdet,  ja demokraattisella 
ajattelulla on perinteensä. Tsygankovin mielestä myös 
tasavallan kiinteät kontaktit Suomeen ja Ruotsiin edes-
auttavat sananvapauden varjelemista. 
 Karjalan tasavallan lehdistä Tsygankov pitää Ka-
relskaja Gubernijaa ajoittain ”suhteellisen pluralistisena”, 
koska se ainakin yrittää heijastella erilaisia poliittisia-
kin mielipiteitä. Asiaintila saattaa johtua myös siitä, 
että lehden taustavoimissa on nyt mukana Sergei Kata-
nandovin politiikkaa arvostelevia yrittäjiä sekä liberaa-
lin Jabloko-puolueen paikallisvoimia.
 Juuri tämä oligarkkien, yrittäjien ja poliittisten klaa- 
nien keskinäinen kamppailu vaikutusvallasta ja talous-
elämän hedelmien jaosta antaakin mahdollisuuden het-
kelliseen sananvapauteen Venäjän periferioissa. Silti 
Anatoli Tsygankov on melko pessimistinen arvioides-
saan journalistin asemaa nyky-Venäjällä:
 ”Todella lahjakas journalisti pystyy kenties toimi-
maan riippumattomana yhteiskunnan omatuntona vie-
lä Moskovassa ja Pietarissa. Siellä on vaihtoehtoisiakin 
lehtiä, kanavia ja julkaisuja, jonne myydä aivonsa, kir-
jalliset kykynsä ja kriittinen tutkimustietonsa. Mutta 
Venäjän periferiassa tällainen on ylellisyyttä ja sula 
mahdottomuus. Vapaamielisyydestä ei makseta, päin-
vastoin: ennemmin tai myöhemmin saatat joutua itse 
maksumieheksi”.

 Pentti Stranius
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Kun Matti Nykänen esittää kehäpäätelmäänsä   
 ”elämä on laiffia”, hän on itse asiassa hyvin lähel-

lä nykyisen olemassaolon ydintä: elämä ei ole elämää 
vaan viihdettä. Elämä, inhimillinen eksistenssi, on 
entertainment. Tätä Nykänen ei sano, mutta se sisältyy 
sanomana hänen toimintaansa. Nykänen luo diogeeni-
sellä raivollaan mediaviihteelle raaka-ainetta – tämän 
määritelmän mukaan ”elämää”, ainoaa olemassa ole-
vaa todellisuutta.
 Nykyajan tavarayhteiskunnassa mainokset, tosi-tv- 
dokumentit ja mediailmiöt määrittelevät aina vain enem-
män sitä diskurssia ja niitä kertomuksia, joiden avulla 
yritämme ymmärtää omaa itseämme ja olemassaolam-
me. Olemme tuomittuja eräänlaiseen näennäistodelli-
suuteen, sillä itsereflektiivisyys, kriittinen diskurssi ja 
kommunikaatio tulevat yhä vaikeammiksi: emme pys-
ty Münchausenin tavoin nostamaan itseämme media- 
todellisuuden suosta. Elämämme muuttuu viihteeksi.
 Kaikki alkaa vieraantumisesta. Voimme olla vieraan- 
tuneita monella tavalla, jokainen poikkeava ja sivulli-
nen on vieraantunut. Vieraantuminen määritellään elä-
män valtavirran ulkopuolella olemiseksi, jossain tietys-
sä suhteessa. Voimme olla esimerkiksi vieraantuneita 
väkivallasta tai kuolemasta. Silloin emme kuitenkaan 
pysty irrottautumaan tiedostamattomasta tarpeestam-
me kokea elämän negatiivista puolta – kiinnostavathan 
meitä paha, ruma, degeneraatio, dekadenssi, onnetto-
muudet ja kuolema, mutta myös seksi ja väkivalta. 
 Kaikkien tutkimusten mukaan seksi ja väkivalta 
kannattavat televisio- ja elokuvaviihdettä. Arvomaa-
ilman muuttuessa televisiossa näkyy yhä vähemmän 
tupakointia, huumeita ja alkoholia, mutta väkivalta ja 
seksi tuntuvat jatkuvasti lisääntyvän. Mediaviihteessä 
liikutaankin marginaaleissa ja periferiassa: elämää suu-
rempi tarkoittaa, että epätavallisesta tulee tavallista. 
Kukapa nyt jokapäiväistä elämää viitsisi katsoa, jollei 

Elämä on viihdettä
Viihde ja reaalielämä ovat kietoutuneet 
yhä selvemmin toisiinsa. Aina emme 
edes erota, mikä on totta ja mikä 
fiktiota. Muovaamme elämästämme tosi-
tv:tä ja päästämme samalla julkkikset 
omaan elämäämme.

se sitten ole Osbournien, Nykästen tai McCoyn per-
heen normaalista poikkeavaa. Pääasia on, että kuvaus- 
kohteena ovat rikkaat, rujot, kylähullut, taiteilijat, 
puolijumalat ja epätäydellisen täydelliset ihmiset. He 
tekevät kaiken kielletyn meidän puolestamme, jolloin 
pääsemme osallisiksi niistä verevistä kokemuksista, 
joista olemme niin vieraantuneita tai vieraannutettuja. 
Emme voi vastustaa kuoleman kutsua.
 Joka tapauksessa mediaviihteessä pyritään siihen, 
että tavalliset ihmiset samastuisivat johonkin, joka to-
dellisuudessa on heidän ulottumattomissaan. Kirkossa 
pappi maalailee kuvia taivaasta, tuonpuoleisesta, ja us-
kova jaksaa pakertaa elämän raadollisuuden keskellä 
aina seuraavaan vahvistussessioon asti tuo kuva mie-
lessään. Viihteessä laadukas shoppaaminen tai kulutus 
ovat suosituimpia teemoja, eikä niitä tietenkään voi 
saavuttaa muuten kuin samastumisen kautta.

Suuret spektaakkelit 
hallitsevat mediamaailmaa

Samalla tavalla kuin omaisen kuolema pysäyttää ihmi- 
sen ajattelemaan elämää, kaiken katoavaisuutta ja 
kuoleman merkitystä, avaavat suuret spektaakkelit ik-
kunan itsereflektiivisyydelle. Meille avautuu mahdolli-
suus tarkastella todellisuutta medialumeesta riisuttu-
na.Voimme nähdä itsemme olohuoneen nojatuolissa 
television ääressä roskaruokatarjotin nokan edessä, 
lumetodellisuuteen fiksautuneina. Helppoa se ei kui-
tenkaan ole.
 Irakin sota ja Manhattanin terrori-isku olivat itse 
asiassa kaikkein täydellisimpiä mediaspektaakkeleita.  
Joseph Heller, amerikkalainen mustan huumorin 
mestari, osasi ennakoida jälkimmäistä teoksessaan 
(ja testamentissaan) Closing Time. Siinä Yhdysvaltain 
presidentti on keskenkasvuinen ”mulkku”, joka pe-
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laa kaiken aikaa tietokonepelejä. Kerran hän erehtyy 
luulemaan ydinaseiden laukaisunappia videopeliksi ja 
peli on pelattu. Romaanin kliimaksissa Number One 
esikuntineen lentää mannerten yllä ja näkee maailman 
tuhoutuvan. Todellisuus ja viihde sekoittuvat lopulli-
sen kauniisti. Irakin sota ja tietokonepelit muistuttivat-
kin hämmästyttävästi toisiaan.
 Manhattanin terrori-isku tapahtui parhaaseen mah-
dolliseen katseluaikaan, Euroopassa elettiin prime timea. 
Puuttui vain, että suuret televisioyhtiöt olisivat saaneet 
tapahtumasta vihiä ja ehtineet viritellä lähetyskalus-
tonsa paikalle. Nopeasti ne olivat kuitenkin siellä. Nyt 
taas odotamme, milloin jossain (Englannissa) tehdään 
televisiosarja, jossa kuvataan ihmisten elämää pian sor-
tuvassa tornissa. Sarjan nimi voisi olla Twin Towers.
 Yhdysvaltain presidentinvaalit on yksi hienoimmis-
ta mediaspektaakkeleista. Norman Mailer sanoi jo 
vuonna 1960, että ”Amerikan politiikasta on nyt tullut 
Amerikan suosituin elokuva.” Ainakin presidentin- 
vaaleista on tullut yksi pisimmistä mediatapahtumista. 
Itse politiikka ja politiikanteko onkin jäänyt presiden-
tinvaaliprosessin varjoon, ja on jokseenkin yhden-
tekevää, mikä politiikan varsinainen substanssi on. 
Samalla ehdokkaiden mediakyvyt tulevat poliittista 
asiantuntemusta tärkeämmiksi: Schwarzenegger ja 
Reagan ovat suuria pellejä maailmanlaajuisessa media-
politiikassa. Vaikka eihän tämä mitenkään uutta ole: 
Napoleon, Cicero, Daniel Webster, Theodore Roo-
sevelt ja monet muut opiskelivat teatraalista kaunopu-
heisuutta. He käyttivät kuitenkin retoriikkaa tietoisesti 
välineenä, eivätkä samaistuneet leikkiin kuten nämä 
kaksi elokuvanäyttelijää.

Demokratisoituminen 
tekee elämästä tosi-tv:tä

Elämän muuttuminen mediaviihteeksi edellyttää viih-
teen tietynlaista demokratisoitumista. Eliittitaide on 
aina ollut pienten ja valittujen joukkojen omaa kieli-
peliä. Kaikella elitistisen vaikealla on kuitenkin pyrki-
mys muuttua pitkällä tähtäimellä suurten joukkojen 
omaisuudeksi. Silloin se saa samalla viihteellisiä ja kit-
schinomaisia piirteitä. Romaani ja painettu kertomus 
yleensä oli alun perin yläluokan etuoikeus, näin jo 
lukutaidon ja kirjojen kalleuden vuoksi. Porvariston 
nousu 1800-luvulla maallisti romaanin ja synnytti  
samoja stereotypioita hyödyntävän populaarikulttuu-

rin. Moderni taide oli syntyessään käsittämätöntä ja 
elitististä; nykyään kaikki ”ymmärtävät” impressionis-
teja ja James Joycea. Kun populaarikulttuuri nielaisee 
taiteen, se samalla vulgarisoi ja kaupallistaa esteettisen 
kokemuksen. 
 Yhdysvallat oli kuin luotu suurimittaisen kaupal-
lisen populaarikulttuurin syntymiselle. Uutena yhteis- 
kuntana sieltä puuttuivat vanhan mantereen maku- 
tuomarijärjestelmä ja elitistisen taiteen instituutiot. 
Amerikkalaiset teatteriseurueet muokkasivat Shake-
spearen draamoja ja oopperoita viihteellisempään 
suuntaan. Keltainen lehdistö ja television viihteellinen 
uutispalvelu loivat kilpailullaan viihdeuutisten markki-
nat. Itse uutisella ei ollut muuta kriteeriä kuin viihteel-
lisyys, mekin puhumme mediaseksikkyydestä.
 O. J. Simpsonin oikeudenkäynti oli hyvä esimerk-
ki viihteen ja todellisuuden yhteen kietoutumisesta. 
Tämä tosielämän draama sisälsi kaiken tarpeellisen: 
se oli osittain trilleri, se sisälsi murhan, pornografisen 
osuuden ja tietenkin oikeudenkäyntidraaman. 
 Jokainen meistä miettii joskus, kuka vastaantuleva 
henkilö oikein on, missä olen hänet nähnyt? Sitten 
meille valkenee, että kyseessähän on olohuonekatsomo- 
tuttumme tai viime viikon lööppinaama. Tällaisissa ra-
jatilanteissa mediamaailma ja reaalimaailma muistutta-
vat yhteen kietoutumisestaan – ja hyvä jos edes silloin. 
Useimmat meistä ovat jo luisuneet viihdemaailman 
puolelle. Saamme viihteestä enemmän sisältöä elä-
määmme kuin reaalimaailman tapahtumista. Ja minkä 
reaalimaailman? Pystyykö sellaista enää hahmotta-
maan. Elämä on entertainment.

 Olli Mäkinen
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V alokuvat ovat jo pitkään – ainakin kuuden vuosi-
kymmenen ajan – määränneet sen, miten tärkeinä 

selkkauksia pidetään ja mistä ne muistetaan. Länsi-
mainen muisti perustuu nykyisin enimmäkseen näkö-
aistiin. Valokuvilla on ylittämätön kyky määrätä se, 
mitä palautuu mieleen tapahtumista; nyt näyttää siltä, 
että valokuvat irakilaisvankien kidutuksesta Saddam 
Husseinin pahamaineisimmassa vankilassa Abu Gh-
raibissa määräävät myös kuvan, joka ihmisten mielis-
sä kaikkialla maailmassa assosioituu ennalta ehkäise-
vään sotaan, johon Yhdysvallat ryhtyi Irakissa viime 
vuonna.
 Bushin hallinto tukijoineen on pikemminkin pyrki-
nyt rajoittamaan PR-katastrofia – valokuvien levittä-
mistä – kuin puuttumaan noiden kuvien paljastaman 
hallinnon ja politiikan rikosten kokonaisuuteen. Ensin- 
näkin tapahtui todellisuuden korvaaminen noilla ku-
villa. Hallinnon ensimmäinen vastaus oli se, että ker-
rottiin presidentin kokeneen nuo valokuvat järkyttä-
viksi ja inhottaviksi – ikään kuin kauhua kylväisivät 
kuvat, eikä se mitä ne kuvaavat. Myös sanaa ”kidutus” 
välteltiin. Vankien katsottiin joutuneen ehkä ”huonon 
kohtelun” tai jopa ”nöyryytyksen” alaiseksi – tämän 
verran voitiin myöntää. ”Vaikutelmani on, että syy-
töksiä on tähän asti esitetty huonosta kohtelusta, min-
kä uskon teknisesti poikkeavan kidutuksesta”, lausui 
puolustusministeri Donald Rumsfeld eräässä lehdis-
tötilaisuudessa. ”Siksi en aio käyttää sanaa ’kidutus’”.
 Sanat muuntavat, sanat antavat painoa, ja sanat  
vähättelevät. Sanaa ”kansanmurha” välteltiin uutteras-
ti, kun hutunaapurit teloittivat muutamassa viikossa 
yli 800 000 tutsia Ruandassa kymmenen vuotta sitten, 
mikä viittasi siihen, ettei Yhdysvaltain hallituksella ol-
lut mitään aikomusta ryhtyä toimiin. Kieltäytyminen 
käyttämästä sanaa ”kidutus” puhuttaessa Abu Ghrai-
bin ja muiden Irakin ja Afganistanin vankiloiden sekä 

Muiden kidutusta katsellen

Guantanamon tapahtumista on yhtä törkeää kuin 
se, ettei haluttu kutsua Ruandan tapahtumia kansan-
murhaksi. Näin kidutus on määritelty eräässä Yhdys-
valtain allekirjoittamassa sopimuksessa: ”– – minkä 
tahansa kovan kivun tai tuskan, niin fyysisen kuin 
henkisen, tuottaminen ihmiselle tarkoituksena saada 
häneltä tai kolmannelta henkilöltä tietoja tai tunnus-
tus”. (Määritelmä on peräisin vuonna 1984 hyväksy- 
tystä yleissopimuksesta, joka kieltää kidutuksen ja 
muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun 
tai rangaistuksen. Samankaltaisia määritelmiä on ollut 
kirjattuna jo jonkin aikaa tavanomaisissa laeissa ja so-
pimuksissa alkaen vuonna 1948 solmitun Geneven 
sopimuksen artiklasta kolme, ja se sisältyy myös mo-
niin nykyisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. 
Vuoden 1984 sopimuksessa julistetaan:
 ”– – Eivät minkäänlaiset poikkeusolosuhteet, oli 
kyseessä sitten sota tai sodanuhka, maan sisäisen tilan-
teen epävakaus tai muu yleinen hätätila, voi oikeuttaa 
kidutusta.” Ja kaikissa kidutusta koskevissa sopimuk-
sissa on tarkennettu, että kidutusta on myös uhrin 
nöyryyttäminen, esimerkiksi vankien pitäminen alas-
tomina selleissä tai käytävillä.
 Mitä ikinä hallinto tekeekin vähentääkseen sitä va-
hinkoa, jota tuottavat yhä uudet paljastukset vankien 
kidutuksesta Abu Ghraibissa ja muualla – tutkimukset, 
 sotaoikeudenkäynnit, häpeälliset irtisanomiset, kor-
keiden sotilashenkilöiden ja ministeriöissä vastuu-
tehtävissä olevien henkilöiden eroamiset ja uhreille 
myönnetyt tuntuvat korvaukset – sana ”kidutus” tulee 
todennäköisesti olemaan kielletty. Jos myönnettäisiin, 
että amerikkalaiset kiduttavat vankejaan, jouduttaisiin 
ristiriitaan kaiken sen kanssa, mitä on saanut ihmiset 
uskomaan Yhdysvaltain aikeiden nuhteettomuudes-
ta ja tästä seuraavasta oikeudesta ryhtyä yksipuolisiin 
toimiin maailmannäyttämöllä.
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 Jopa silloin, kun presidentti joutui viimein ilmaise-
maan pahoittelunsa, silloin kun Yhdysvaltain maineel-
le kaikkialla maailmassa oli tuotettu yhä laajempaa 
ja pahempaa vahinkoa, pahoittelun painopiste näytti 
edelleen olevan se, että Yhdysvaltain oletetulle moraa-
liselle ylemmyydelle oli tuotettu vahinkoa. Presidentti 
Bush todella sanoi Washingtonissa 6. toukokuuta seis-
tessään Jordanian kuninkaan Abdullah II:n rinnalla, 
että hän ”on pahoillaan irakilaisvankien ja heidän per-
heidensä kokemasta nöyryytyksestä.” Hän lisäsi kui-
tenkin olevansa ”yhtä pahoillaan siitä, etteivät nuo  
valokuvat nähneet ihmiset ymmärtäneet Yhdysvalto-
jen aitoa luonnetta ja sydäntä.” 
 Jos Yhdysvaltain ponnisteluihin Irakissa lisätään 
laskuissa nämä valokuvat, niin se on varmaan epärei-
lua niiden mielestä, jotka näkivät oikeutettuna sodan, 
jossa syöstiin vallasta yksi aikaimme hirviömäisim-
mistä tyranneista. Sota tai miehitys käsittää aina laajan 
kirjon toimia. Mikä tekee toisista toimista edustavia ja 
toisista ei? Kysymys ei ole siitä, oliko kidutus muuta-
mien harvojen tekoa (vai ”kaikkien”) vaan siitä, oliko 
tuo toiminta järjestelmällistä. Luvallista. Anteeksi- 
annettavaa. Kaikki toimet ovat yksilön tekemiä. Kysy- 
mys ei ole siitä, tekeekö enemmistö tai vähemmistö 

amerikkalaisista tällaista, vaan siitä, tekeekö nykyisen 
hallinnon politiikka ja sitä toteuttava hierarkkinen ko-
neisto tuollaisen toiminnan todennäköiseksi.

T ässä valossa tarkasteltuina nuo valokuvat ovat me. 
Ne siis kuvaavat minkä tahansa miehitystapahtu-

man perustavanlaatuista korruptoituneisuutta mukaan 
lukien Bushin hallituksen tunnusomainen politiikka. 
Belgialaiset Kongossa ja ranskalaiset Algeriassa käytti-
vät kidutusta ja seksuaalista nöyryyttämistä halveksit- 
tua ja uppiniskaista alkuperäisväestöä kohtaan. Ylei-
seen korruptioon voidaan lisätä Irakin yhdysvaltalais-
ten hallitsijoiden salakähmäisyys ja lähes täydellinen 
valmistautumattomuus kohdata ”vapautetun” maan 
monimutkainen todellisuus ja vielä Bushin hallinnon 
kaiken kattava oppi, jonka mukaan Yhdysvallat on 
ryhtynyt käymään loputonta sotaa ja jonka mukaan 
tuossa sodassa pidätetyt ovat, presidentin niin päättä-
essä, ”lainsuojattomia vihollistaistelijoita” (käytäntö, 
jonka Donald Rumsfeld julisti jo vuonna 2002 koske-
maan Taliban- ja al-Qaida-vankeja, joilla ei Rumsfel-
din mukaan täten, heillä ”ole teknisesti katsoen mitään 
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Geneven sopimuksesta juontuvia oikeuksia”). Näin 
meillä on täydellinen resepti julmuuksille ja rikoksil-
le, joita tuhannet vangitut ovat kokeneet viruessaan 
11.9.2001 iskun jälkeen Yhdysvaltojen perustamissa 
vankiloissa ilman nostettuja syytteitä ja vailla mah- 
dollisuutta kääntyä asianajan puoleen.
 Siis eivätkö valokuvat olekaan asian ydin, vaan  
se mitä kuvat paljastivat tapahtuneen epäillyille tapah-
tui heidän ollessaan Yhdysvaltain hallussa. Eivät ole; 
se kauhea mitä valokuvat esittävät ei ole erotettavissa 
siitä kauheudesta, että ne on otettu kuvaajien posee- 
ratessa ja saadessa sairasta hupia avuttomien vanki- 
ensa kustannuksella. Saksalaissotilaat ottivat toisessa 
maailmansodassa kuvia hirmutöistään Puolassa ja  
Venäjällä, mutta kuvat, joissa telottajat ovat asettuneet 
uhriensa joukkoon, ovat tavattoman harvinaisia,  
kuten voi nähdä juuri julkaistusta Janina Strukin 
teoksesta Photographing the Holocaust. Jos etsitään jo-
tain näihin valokuviin verrattavaa, tarjolla olisivat 
jotkin valo-kuvat lynkkauksen mustista uhreista vuo-
sien 1880 ja 1930 väliseltä ajalta. Kuvissa amerikka-
laiset virnistelevät puuhun hirtettyjen, silvottujen ja 
alastomien mustien miesten ja naisten ruumiiden alla. 
Lynkkauskuvat ovat muistoja kollektiivisesti toimeen-
pannuista hankkeista, joihin osallistuneet kokivat ole-
vansa täysin oikealla asialla. Samaa ovat myös kuvat 
Abu Ghraibista.
 Lynkkauskuvat olivat itse asiassa voitonmerkkejä. 
Niiden kuvaajien tarkoitus oli kerätä kuvia ja liimata 
ne albumiin muille esiteltäviksi. Amerikkalaissotilai-
den Abu Ghraib -kuvat kertovat muutoksesta kuvien 
käytössä. Niitä ei juuri ole tarkoitus säilyttää, vaan  
ne ovat jakeluun meneviä ja kiertäviä viestejä. Useim-
milla sotilailla on digikamera. Aikoinaan lehtikuvaajat 
ottivat kuvat, nyt sotilaat ovat itse kaikki valokuvaajia 
 kuvaamassa sotaansa, huvitteluaan, kuvauksellisina 
pitämiään näkymiä ja hirmutöitään. He vaihtelevat 
kuvia keskenään ja lähettävät niitä sähköpostitse ym-
päri maailmaa.
 On yhä enemmän ja enemmän ihmisten itse otta-
mia valokuvia siitä, mitä ihmiset tekevät. Ainakin Yh-
dysvalloissa, missä Andy Warholin ihanne ottaa to-
dellisista tapahtumista kuvia reaaliajassa – elämä kun 

ei ole toimitettua ja miksi pitäisikään olla – on nyt  
normi lukemattomille kotisivuille, joilla ihmiset kuvaa-
vat päivänsä kulkua, kukin omaa tosi-show’taan. Täs-
sä olen minä heräämässä, haukottelemassa ja venytte-
lemässä, harjaamassa hampaitani, tekemässä aamiaista, 
viemässä lapsia kouluun. Ihmiset kuvaavat elämänsä 
kaikkia puolia, tallentavat kuvat tietokoneen tiedostoi-
hin ja lähettelevät niitä ympäriinsä. Perhe-elämää ele-
tään samalla kun sitä kuvataan ja jopa erityisesti 
silloin, kun perhe kamppailee kriisissä ja häpeässä. 
Vuosia jatkunut omistautunut ja katkeamaton toinen 
toisensa nauhoittaminen kotivideolla, niin keskustelus-
sa kuin monologeissa, oli varmaan hämmästyttävintä 
ainesta dokumentissa Capturing the Friedmans (2003), 
jonka Andrew Jarecki teki eräästä Long Islandissa 
elävästä pedofiliasyytteisiin sekoitetusta perheestä.
 Eroottinen elämä on yhä useammalle ihmiselle 
se, mitä voidaan vangita digikuviin ja videonauhalle. 
Ja ehkä kidutuskin on kiinnostavampaa kuvaamisen 
kannalta, jos siinä on mukana seksuaalinen aines. 
Yhä uusien Abu Ghraib -valokuvien tullessa julkisuu-
teen on varmasti paljastavaa, että kidutuskuvissa on 
linkki pornografisiin kuviin, joissa amerikkalaissotilaat 
ovat seksipuuhissa. Enemmistössä kidutuskuvista on 
tosiaan seksuaalinen aihe, kuten vankien pakottami-
nen seksiin keskenään tai sen teeskentelyyn. Yhdestä 
poikkeuksesta on tullut jo ikoni. Se on kuva miehestä 
seisomassa pää hupun peitossa laatikon päällä sähkö-
johtoja versoen; hänelle on sanottu, että ne aiheutta-
vat sähköiskun jos hän putoaa. Kuvat vangeista, jotka 
on pakotettu pysyttelemään piinallisissa asennoissa tai 
pantu seisomaan tuntikausiksi kädet sivuille ojennet-
tuina, ovat suhteellisen harvalukuisia. Se että kyseessä 
on kidutus, on selvää – riittää kun katsoo uhrien kas-
voja, vaikka Pentagonin mukaan tällainen ”rasitus”  
on vielä hyväksyttävää. Suuri enemmistö kuvista 
kuuluu niihin, joissa yhdistyvät kidutus ja pornogra-
fia – nuori nainen kuljettamassa alastonta miestä talu-
tushihnassa on klassinen dominan kuva. Kuinkahan 
paljon seksuaalista kidutusta Abu Ghraibin vankeihin 
on kohdistunut Internetin suuren pornotarjonnan in-
noittamana? Pornotarjonnan antamaa mallia tavalliset 
ihmiset yrittävät nyt jäljitellä nettisivuillaan.
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E läminen on valokuvatuksi tulemista, elämän 
ikuistamista filmille, ja sen vuoksi eletään elämää 

unohtaen tai teeskennellen sen unohtamista, että ka-
mera hellittämättä on kuvaukseen valmis. Eläminen 
on myös poseeraamista. Esiintyminen merkitsee, että 
jakaa sen yhteisön toiminnan. Kidutuksen tuottama 
tyydytys avuttomien, sidottujen ja alastomien uhrien 
äärellä on vain osa asiaa. Valokuvatuksi tuleminen on 
suuren tyydytyksen aihe, johon nykyisin vastataan 
iloisella ilmeellä eikä totisella tuijotuksella (niin kuin 
ennen vanhaan). Tapahtumat on osaksi tarkoitettukin 
valokuvattaviksi. Hymy on hymy kameralle. Jotain 
puuttuisi, jos ei voisi ottaa kuvaa sen jälkeen kun on 
kasannut pinoon alastomat miehet.
 Kun katsoo noita kuvia, sitä ihmettelee, että joku 
 aattaa hymyillä, kun toiselle tuotetaan tuskaa ja nöy-
ryytystä. Että vartiokoirat asetetaan kyyristyneiden 
alastomien vankien sukuelinten tuntumaan? Että hu-
putettuja, kahlehdittuja vanjeja pakotetaan masturboi- 
maan tai esittämään suuseksiä keskenään. Sitä tuntee 
itsensä naiiviksi ihmetellessään, sillä vastaus on itses- 
tään selvä: ihmiset tekevät tuollaista toisille ihmisille. 
 Raiskaus ja kivun tuottaminen sukuelimiin on ylei-
simpiä kidutuskeinoja. Ei vain natsien keskitysleireillä 
ja Abu Ghraibin vankilassa Saddam Husseinin vallan 
aikaan. Myös amerikkalaiset ovat tehneet ja tekevät 
näin, kun heidät määrätään siihen tai heidät saadaan 
tuntemaan, että heidän absoluuttisen valtansa alaisi-
na olevat ansaitsevatkin tulla nöyryytetyiksi ja kidu-
tetuiksi. He tekevät niin, koska  heidät on saatu us-
komaan, että heidän kiduttamansa ihmiset kuuluvat 
alempaan rotuun tai uskontokuntaan. Nämä kuvat 
eivät ainoastaan kerro siitä, mitä tapahtui, vaan myös 
sen, että näillä rikollisilla ei selvästi ollut minkäänlais-
ta käsitystä tekojensa vääryydestä.
 Vielä kauhistuttavampaa on se, että nuo kuvat oli 
tarkoitettu levitettäviksi, useiden ihmisten nähtäviksi 
ja että kaikki tapahtui vain huvin vuoksi. Ja tämä aja-
tus huvista on yhä selvemmin ristiriidassa sen kanssa, 
mitä presidentti Bush kertoo maailmalle – osa ”Yhdys- 
valtain aitoa luonnetta ja sydäntä”. On vaikea mitata 
 sitä kasvavaa hyväksyntää, jonka brutaalisuus saa 
osakseen Yhdysvalloissa, mutta siitä on todisteita 

kaikkialla, alkaen tappamista sisältävistä videopeleistä, 
jotka ovat poikien suosikkiviihdettä. – Olisiko video-
peli ”Terroristien kuulustelu” mahdoton ajatus?  Väki-
vallasta on tullut nuorison laajalle levinnyt riitti. Väki- 
valtarikokset ovat vähenemässä, mutta väkivallasta 
nauttiminen on kasvussa. Esimerkiksi monissa Yhdys-
valtojen esikaupunkien lukioissa tavataan tulokkaiden 
kovakouraista mopottamista, josta kertoo muun mu-
assa Richard Linklaterin elokuva Dazed and Confused 
(1993). Simputusrituaalit jatkuvat fyysisinä ja seksuaa-
lisesti nöyryyttävinä rituaaleina yliopistojen veljeskun-
nissa ja urheilujoukkueissa. Yhdysvalloista on tullut 
maa, jossa väkivallan mielikuvista ja käytännöstä on 
tullut hyvää viihdettä, hupia.
 Mikä aiemmin luettiin pornografian piiriin, kuten 
äärimmäisen sadomasokistiset menot – sellaiset kuin 
Pier Paolo Pasolinin viimeisessä, lähes kestämättö-
mässä elokuvassa Sal (1975), joka kuvaa kidutusor-
gioita Pohjois-Italian fasistilinnakkeessa Mussolinin 
ajan päättyessä, on nyt joidenkin toimesta normalisoi-
tumassa uskaliaaksi leikiksi tai tunteiden purkamiseksi. 

”Alastomien miesten pinoaminen” muistuttaa yliopis-
ton veljeskunnan tekemää kepposta, totesi muuan soit-
taja Rush Limbaugh’lle ja miljoonille amerikkalaisil-
le, jotka kuuntelivat tämän radio-ohjelmaa. Olikohan 
soittaja nähnyt nuo valokuvat? Sillä ei ole merkitystä. 
Toteamus (vai kenties fantasia?) tuli tunnetuksi. Mikä 
vielä saattoi kauhistuttaa joitakin amerikkalaisia oli 
Limbaughin vastaus: ”Aivan niin!” hän huudahti. 
 ”Tuota juuri tarkoitan. Tekoset eivät eroa vaikkapa 
Skull and Bones -simputusrituaalista ja me tuhoamme 
ihmisten elämän moisesta syystä, vaikeutamme soti-
laallisia pyrkimyksiämme ja sitten vielä moukaroimme 
heitä oikein kunnolla siitä syystä, että he vähän huvit-
telivat.” ”He” tarkoittaa amerikkalaissotilaita, kidut-
tajia. Ja Limbaugh jatkoi: ”Tiedättekö, noita ihmisiä 
ammutaan joka päivä. Puhun ihmisistä, jotka pitivät 
vain hauskaa. Ettekö ole koskaan kuulleet rentoutu-
misesta?”
 Shokki ja syvä kunnioitus olivat asiat, jotka Yhdys-
valtain sotavoimat lupasivat. Järkytys ja kauheudet 
ovat asiat, jotka valokuvat näyttävät viedyn perille: 
rikollisen käyttäytymisen mallin, joka avoimesti sotii 
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kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia vastaan. Nyt so-
tilaat peukut pystyssä poseeraavat hirmutekojen edes-
sä ja lähettelevät kuvia kavereilleen. Henkilökohtaisen 
elämän salaisuudet, jotka aiemmin olisi pidetty visusti 
salassa, halutaan nyt äänekkäästi paljastaa television 
viihdeohjelmassa. Se mistä nämä kuvat kertovat, on 
yhtä lailla kulttuuri vailla häpeäntunnetta kuin häikäi-
lemättömän raakuuden ihailua.

P residentin ja puolustusministerin pahoittelut ja 
järkytyksen ilmaisut riittävänä vastauksena tapah-

tumiin loukkaa inhimillistä historian ja moraalin tajua. 
Vankien kidutus ei ole poikkeus. Se juontuu suoraan 
meidän-kanssamme-tai-meitä-vastaan -ideologiasta, 
jonka avulla Bushin hallinto on pyrkinyt radikaalisti 
muuttamaan Yhdysvaltojen kansainvälistä asemaa ja 
uudelleen muokkaamaan sikäläisiä instituutioita ja 
valtaoikeuksia. Bushin hallinto on tuominnut maan 
omaksumaan pseudo-uskonnollisen sotaopin, opin  
loputtomasta sodasta – sillä ”terrorisminvastainen  
sota” ei ole mitään vähempää. Loputon sota on tarkoi-
tettu oikeuttamaan loputtomat vangitsemiset. Ne, joita 
pidetään vankiloissa extra-lainkuuliaisen USA:n ran-
gaistusvaltakunnassa, ovat vanhahtavasti ”pidätettyjä” 

”vankeja”, mistä saattaisi luulla, että heillä on oikeuksia 
kansainvälisen oikeuden ja kaikkien sivistysvaltioiden 
lakien mukaan. Tämä loputon ja maailmanlaajuinen 

”sota terrorismia vastaan”, johon sekä puolusteltavissa 
oleva Afganistanin sota että voittoa vaille jäävä miele-
tön Irakin sota on niputettu Pentagonin määräyksellä, 
johtaa vääjäämättä jokaisen sellaisen ihmisen epäinhi-
millistämiseen, jonka Bushin hallinto katsoo mahdolli-
seksi terroristiksi; se on määritelmä josta ei käydä kes-
kustelua ja joka yleensä tehdään salaa.
 Syytteet Irakin ja Afganistanin vankiloissa olevia 
vankeja vastaan ovat olemattomat. Punaisen Ristin 
mukaan 70–90 prosenttia pidätetyistä ei ole syyllisty- 
nyt rikokseen vaan on vain sattunut ilmeisesti ole-
maan väärään aikaan väärässä paikassa ja jäänyt kiin-
ni satunnaisessa ”epäiltyjen” etsinnöissä. Pääasial- 
linen oikeutus heidän pitämiselleen vangittuna onkin  

”kuulustelu”. Mistä heitä kuulustellaan? Mistä tahansa. 
Pidätettyhän saattaa tietää mitä vain. Jos kuulustelu on 
peruste sille, että vankeja pidetään loputtomasti vangit-
tuina, niin fyysinen pakottaminen, nöyryyttäminen ja 
kidutus tulee väistämättömäksi.
 On hyvä muistaa, että kyseessä ei ole mikään erityi-
sen harvinainen tilanne, ”tikittävä aikapommi” -tilanne, 
jolla joskus oikeutetaan sellaisten vankien kidutus, jot-
ka tietävät odotettavissa olevasta hyökkäyksestä. Nyt 
on kyseessä yleinen eriytymätön tapa koota tietoa, ja 
sen on Yhdysvaltain sotilas- ja siviilijohto hyväksynyt 
saadakseen tietoa pahantekijöiden varjovaltakunnasta 
niissä maissa, joista amerikkalaiset ovat huomattavan 
tietämättömiä. Kaiken kaikkiaan mikä tahansa tieto voi 
olla käyttökelpoista. Jos kuulustelu ei tuota tietoa (tie-
don laadulla ei ole merkitystä), sitä pidetään epäonnis- 
tuneena. Tämä vahvistaa oikeutusta vankien pehmittä-
miselle ennen kuulustelua. Pehmittäminen ja painos- 
taminen ovat tavanomaisia kiertoilmaisuja, joita käyte-
tään valloilleen päässeestä hurjasta menosta niissä Yh-
dysvaltojen vankiloissa, joissa pidetään terroristeiksi 
epäiltyjä. Valitettavasti kuten kenraali Ivan Frederick 
päiväkirjassaan toteaa, vanki saattaa päätyä liian pai-
nostetuksi ja kuolla. Kuva miehestä ruumissäkissä jäitä 
rintakehän päällä voi hyvinkin olla vanki, johon Frede-
rick viittaa.
 Nämä kuvat eivät katoa. Sellainen on digitaalisen 
maailmamme luonne. Näyttää todella siltä, että niitä 
tarvittiin ennen kuin Yhdysvaltain johto tiedosti, että 
sillä on edessään ongelma. Olivathan Punaisen Ristin 
kansainvälisen komitean ja toimittajien raportit samoin 
kuin ihmisoikeusjärjestöjen vastalauseet ”pidätettyihin” 
ja ”terroristiepäiltyihin” kohdistuneista kauhistuttavista 
rankaisutoimista kierrelleet tätä ennen jo yli vuoden 
maailmalla.
 Tuskinpa presidentti Bush, varapresidentti Cheney, 
Condoleeza Rice tai Rumsfeld olivat noita raportteja 
lukeneet. Ilmeisesti vasta valokuvat herättivät heidän 
kiinnostuksensa siinä vaiheessa, kun oli selvää, ettei 
niiden pääsyä julkisuuteen voitu estää. Juuri valokuvat 
tekivät kaikesta tuosta ”totta” presidentille ja hänen  
lähipiirilleen. Siihen asti oli pyöritelty vain sanoja, joita 
on helpompi peitellä tässä itsestään kopioituvassa ja  
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levittyvässä ajassamme ja helpompi unohtaa.
 Niinpä valokuvat jatkavat hyökkäystään meidän 
kimppuumme, kuten monet amerikkalaiset varmasti 
kokevat. Tottuvatko ihmiset kuviin? Jotkut amerikka-
laiset sanovat jo nähneensä tarpeeksi. Muu maailma 
sen sijaan ei ole. Loputon sota, loputon kuvavirta.  
Alkavatko amerikkalaiset toimittajat nyt pohtia, näyt-
tääkö enemmän kuvia vai näyttääkö ne rajaamatto- 
mina, mikä antaa toisenlaisen ja jopa kauhistuttavam-
man käsityksen joistakin tunnetuimmista kuvista (esi-
merkkinä kuva huputetusta laatikon päällä seisovasta 
vangista). Osoittaisiko tämä huonoa makua vai olisiko 
se liian selvästi poliittista? Poliittisella tarkoitetaan täs-
sä kriittisyyttä Bushin hallinnon maailmanlaajuista 
projektia kohtaan. Epäilemättä nuo kuvat vahingoit-
tavat, kuten Rumsfeld todisti, ”niiden hyvämaineisten 
armeijan miesten ja naisten mainetta, jotka rohkeasti, 
vastuuntuntoisesti ja ammattitaitoisesti puolustavat 
vapauttamme kaikkialla maailmassa.” Tämä vahinko 
maineelle, imagolle ja ja onnistumiselle suurvaltamah-
tina on se, mitä Bushin hallinto eniten valittaa. Miten 

”meidän vapautemme” suojeleminen alkoi – ja tässä 
hän puhuu vain Yhdysvaltain vapaudesta, viisi pro-
senttia maapallon väestöstä, – vaatia amerikkalaisten 

sotilaitten lähettämistä ”toiselle puolelle maapalloa”, sii-
tä vaalein valitut virkamiehet tuskin ovat keskustelleet.
 Vastaisku on jo alkanut. Amerikkalaisia on varoi-
teltu liiallisesta ja kiihkeästä itsensä tuomitsemisesta. 
Näiden kuvien ja niiden jatkuvan julkaisemisen mo-
net amerikkalaiset kokevat tarkoittavan, ettei heillä 
ole oikeutta puolustautua. Terroristithan itse asias-
sa aloittivat. Mitä väliä oliko se Osama bin Laden 
vai Saddam Hussein joka hyökkäsi ensin? Senaatin 
asevoimien komitean republikaaniedustaja, Oklaho-
man senaattori James Inhofe, jonka edessä ministeri 
Rumsfeld antoi todistajanlausuntonsa, sanoi, että hän 
tuskin on ainoa komitean jäsen, joka oli ”tyrmisty-
neempi kuvista nousseesta kohusta” kuin itse kuvista. 

”Nuo vangit”, lausui senaattori Inhofe, ”tiedättehän,  
eivät ole siellä liikennerikkomuksista. Jos he ovat selli-
rakennuksessa 1-A tai 1-B , he ovat murhaajia, he ovat 
terroristeja, he ovat kapinallisia. Monien kädet ovat 
tahriintuneet amerikkalaisvereen, ja täällä me olemme 
niin huolissamme heidän kohtelustaan.” Se on ”me-
dian” vika, sillä se provosoi ja jatkaa provosoimistaan 
jatkuvaan väkivaltaan amerikkalaisia kohtaan kaik-
kialla maailmassa. Yhä enemmän amerikkalaisia tulee 
saamaan surmansa. Näiden kuvien tähden.
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 Tähän syytökseen on toki olemassa vastaus. So-
tilaita ei suinkaan kuole itse kuvien tähden vaan sen 
vuoksi, mitä kuvat paljastavat tapahtuman monimut-
kaisen komentoketjun taholta. Toukokuun 12. päivä, 
 nähtyään liudan Pentagonin hallussa olevia kuvia, 
kenraalimajuri Antonio Taguba, alempi korpraali 
Lynndie England, Etelä-Carolinan senaattori Lindsey 
Graham ja monet muut olivat sitä mieltä, että ”jotkin 
kuvista ovat niin huolella laaditun näköisiä, että nii-
den otossa on täytynyt jonkun olla ohjailemassa ja 
rohkaisemassa.” Nähtyään rajaamattoman kuvan 
pinosta alastomia miehiä käytävällä, version, josta 
näkyy, miten paljon sotilaita oli paikalla, osa täysin 
välinpitämättöminä, Floridan senaattori Bill Nelson 
totesi, että kuva on ristiriidassa Pentagonin väitteen 
kanssa, jonka mukaan vain yksittäiset sotilaat syyllis-
tyivät kidutukseen. Senaattori Nelson oli sitä mieltä, 
että ”jostakin tuli käsky tai vihje kidutukseen.” Kuvas-
sa oleva Charles Graner nuorempi tunnisti asianaja-
jansa pyynnöstä rajaamattomassa kuvassa olevat mie-
het ja Wall Street Journalin mukaan Graner kertoi, että 
mukana oli neljä asevoimien tiedustelupalvelun miestä 
ja yksi tiedustelupalvelun hankkija, siviili.

E ro valokuvan ja todellisuuden, politiikan ja tari-
noinnin välillä voi helposti haihtua ilmaan. Ja tä-

mä on juuri se, mitä hallinto toivoo tapahtuvan. ”On 
olemassa paljon enemmän valokuvia ja videoita”,  
totesi Rumsfeld todistajanlausunnossaan. ”Jos ne pääs-
tetään julkisuuteen, ne luultavasti vain pahentavat ti-
lannetta.” Ilmeisesti pahempi hallinnolle ohjelmineen, 
eikä niille, jotka ovat kidutuksen nykyisiä tai mahdol-
lisia tulevia uhreja. 
 Lehdistö voi tahtoessaan harjoittaa itsesensuuria. 
Mutta kuten Rumsfeld myönsi, on vaikeampaa sensu-
roida valtameren takaisilla alueilla olevia sotilaita, jot-
ka eivät enää kirjoita kirjeitä kotiin niin kuin mennei-
nä aikoina, jolloin armeijan sensorit avasivat kirjeet  
ja mustasivat sen, mitä ei voitu hyväksyä. Nyt sotilaat 
sen sijaan tekevät niin kuin turistit, ”juoksentelevat 
ympäriinsä digikameroineen ottamassa noita uskomat-

tomia valokuvia ja lähettävät ne lainvastaisesti medi-
alle meidän yllätykseksemme”, kuten Rumsfeld asian 
ilmaisi. Hallinnon pyrkimys padota valokuvien tulva 
on meneillään monilla rintamilla. Nyt perustelua hae-
taan laista: valokuvat ovat todistusaineistoa tulevissa 
oikeusjutuissa, joiden päätöksiin varmasti vaikuttaa 
se, jos kuvat ovat olleet julkisuudessa. Senaatin ase-
voimien komitean puheenjohtaja, John Warner sanoi 
nähtyään toukokuisen diakuvaesityksen irakilaisvan-
kien seksuaalisesta nöyryytyksestä ja väkivallasta, että 
hänellä on ”hyvin vahva” tunne siitä, ettei noita uu-
dempia valokuvia pidä esittää julkisesti. ”Minusta  
tuntuu, että ne voisivat saattaa suureen vaaraan ase-
voimien palveluksessa olevat miehet ja naiset.”
 Mutta todellinen paine rajoittaa valokuvien pääsyä 
julkisuuteen tulee meneillään olevasta pyrkimyksestä 
 suojata Yhdysvaltain hallintoa ja peittää amerikkalais- 
hallinnon virheet Irakissa. Valokuvien mieltämistä 

”loukkaaviksi” pidetään kampanjana, jolla on tarkoitus 
vahingoittaa Yhdysvaltain sotilasmahtia ja sen ajamia 
tarkoitusperiä. Juuri samaan tapaan kuin monet piti-
vät sodan arvosteluna sitä, että televisiossa näytettiin 
kuvia amerikkalaissotilaista, jotka kaatuivat hyökkä-
yksessä Irakiin. Uusien kidutuskuvien tuloa julkisuu-
teen pidetään yhä kasvavassa määrin epäisänmaallise-
na ja Yhdysvaltain mainetta tahraavana.
 Oli miten oli, Yhdysvallat on sodassa. Loputtomas-
sa sodassa. Ja sota on helvetillistä, pahempaa kuin ku-
kaan sotapäätöksen tehneistä oli odottanut.
 Digitaalisessa peilisalissamme kuvat eivät katoa. 
Näyttää todellakin siltä, että yksi kuva kertoo enem-
män kuin tuhat sanaa. Ja vaikka Yhdysvaltain johtajat 
eivät katsoisikaan niitä, uusia otoksia ja videoita tulee 
tuhansittain. Lakkaamatta.

Regarding the Torture of Others
Artikkeli on alun perin julkaistu 
New York Times Magazinessa 23.5.2004.
Raakakäännös englannista: Terttu Ahokas.

V

REPRODUCED WITH PERMISSION OF THE W YLIE AGENCY (UK) LTD. , 
LONDON ON BEHALF OF COPYRIGHT (C) SUSAN SONTAG, 2004



40

Susan Sontag (s. 1933) on yhdysvaltalainen kirjai-
lija, esseisti ja kantaa ottava mielipidevaikuttaja. 

Tullessaan 1960-70 -luvuilla tunnetuksi yhtenä maansa 
johtavista nykykulttuurin tuntijoista hän oli jo toimi-
nut useissa akateemisissa tehtävissä. 1960-luvulla hä-
nellä oli yhteyksiä Partisan Rewiew -julkaisuun, mistä 
syystä hänet luettiin kuuluvaksi ”New Yorkin intellek-
tuellit”  -ryhmään. Tuolloin häntä pidettiin radikaalina 
naisena, Euroopan sekä vanhan että nykykulttuurin 
syvällisenä tuntijana, joka myös osasi  tulkita valtame-
rentakaista kulttuuria amerikkalaisittain. Pitkän päivä-
työn tehneelle Sontagille on myönnetty lukuisia mer-
kittäviä palkintoja kotimaassaan ja Saksassa, ja hän on 
USA:n akatemian jäsen. 
 Susan Sontagin teesit ovat tulleet tunnetuiksi hänen 
esseistään. Teoksessaan Against Interpretation and Other 
Essays (Tulkintaa vastaan ja muita esseitä) (1968) hän 
esittää ajatuksen, että taideteos on sinällään teos maail-
massa, ei mikään teksti tai kommentti maailmasta. 
Suomennetussa julkaisussaan Valokuvauksesta (1976) 
Sontag pohtii samaa aihetta, jota hän käsittelee essees-
sään ”Regarding the pain of others” (Muiden tuskaa 
katsellessa) ja tässä Kulttuurivihkojen numerossa jul-
kaistussa artikkelissa ”Muiden kidutusta katsellessa” 
(2003). Essee on pohdintaa siitä, miten valokuva vai-
kuttaa ja miksi valokuva hämärtää kokemuksen ja to-
dellisuuden suhdetta. Sontag on kiinnostunut myös elo- 
kuvasta, ja hän on tehnyt useita elokuvakäsikirjoituksia.
 Ensimmäisen romaaninsa The Benefactor (Hyvän-
tekijä) Susan Sontag julkaisi vuonna 1963. Romaani 
Black Kit ilmestyi vuonna 1967, ja suomeksi se julkais-
tiin nimellä Musta aurinko vuonna 1986. Teos on ahdis- 
tavan intensiivinen kuvaus elämästä ja kuolemasta, 
ihmismielen harhailemisesta todellisuuden ja unen val-
takunnassa ja ajan painon alla. Seuraava romaani  
Tulivuorten rakastaja (1992) ilmestyi Suomessa heti  

julkaisua seuraavana vuonna, ja sitä pidetään Susan 
Sontagin läpimurtoteoksena. 
 Yksi merkittävä juonne Sontagin laajassa tuotan-
nossa on reagointi maailman tapahtumiin. Vuonna 
1969, USA:n Vietnamiin kohdistamien pommitusten 
ollessa kiivaimmillaan, hän kirjoitti esseen ”Matka  
Hanoihin”. Raportti herätti laajaa huomiota ja vaikutti 
voimakkaasti mielipiteisiin.
  Vietnamin sota on taustalla ja konkreettisesti läs-
näkin yhdessä kohtauksessa myös romaanissa Musta 
aurinko. Kirjan päähenkilö Diddy, tuo myöhempien ai-
kojen amerikkalainen Raskolnikov, on työtehtävissään 
vierailulla tv-yhtiössä ja ennen nauhoitusta sattuu kat-
somaan lasin läpi uutistudioon. Menossa on kooste 
Vietnamin sodasta. ”– – Uutistenlukijalla on muutama 
sana lisättävänä  still-kuvaan, joka on heijastettu kan-
kaalle hänen vasemmalle puolelleen ja joka näyttää 
amerikkalaista sotilasta kuulustelemassa polvillaan ole-
vaa, sokeaksi sidottua teini-ikäistä vihollisvankia. Mut-
ta Diddy ei kuuntele enää – –” (käännös Marja Haa-
pio). Diddy kamppailee oman syyllisyydentunteensa 
ja tunnustushalunsa vallassa ja päätyy miettimään sitä, 
miten murha on aina murha, mutta paljon pahemmat 
ja monilukuisemmat murhat kaikkialla maailmassa ei-
vät aiheuta syyllisyyttä, vaan  niille hurrataan, kun te-
ko on tehty oman maan puolesta.
 Bosnian sodan aikaan Susan Sontag vietti kolmen
vuoden kuluessa pitkiä aikoja Sarajevossa ja kirjoitti 
kokemuksistaan esseessä ”Why We Are in Kosovo” 
(Miksi me olemme Kosovossa). Hän katsoo, että eu-
rooppalaisten on vaikeaa käsittää, mitä Kaakkois- 
Euroopassa tapahtuu, ja totesi, että yhdysvaltaisille on 
vielä vaikeampaa kuvitella, että läsnäolosta on jotain 
hyötyä maalleen. Entä nyt, kun vuorossa on Irak? 

Terttu Ahokas

Susan Sontag – 
toisen Amerikan ääni
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“SKP tuo kunnallisvaaleihin vaihtoehdon, joka ei
puhu yhtä ja tee toista. Haluamme nostaa
jokaiselle kuuluvat perusoikeudet kunnallisen
päätöksenteon ytimeen. Haluamme rakentaa
demokraattista hyvinvointikuntaa, jossa
asukkaiden ja työntekijöiden oikeuksia ei alisteta
kauppatavaraksi ja pienen piirin vallankäytölle.”
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teksti ja kuvat Kukka Ranta

Jugoslavian hajoaminen alkoi Kosovosta, jonne se 
myös päättyi. Aseelliset kahakat serbiarmeijan ja 

Kosovon vapautusarmeijan UCK:n välillä alkoivat 
helmikuussa 1998. Lopulta Nato alkoi pommittaa  
Jugoslaviaa 24.3.1999 estääkseen serbien voimatoimet 
Kosovossa. Pommituksia kesti lähes kolme kuukautta.
 Ilmaiskujen kohteet oli valittu tarkoin: Kosovoon 
johtavat maantie- ja rautatieväylät, sillat ympäri Ser-
biaa, radio- ja tv-mastot, hallituksen rakennukset, pre-
sidentti Slobodan Milosevicin perheen yksityisomai-
suus sekä erilaiset sotilaskohteet. Tarkoituksena oli 
pysäyttää Milosevicin sotakone; Serbiassa pysähtyikin 
kaikki kolmeksi kuukaudeksi. Keväällä 2003 tapaama-
ni serbinuoret muistelivat Naton ilmaiskuja pelolla, 
mutta toisaalta osa myös ylisti pommitusten aikaa, 
koska silloin diktatuurin poliittiset instituutiot eivät 
toimineet. Mielenosoittajat olivat liikkeellä päivittäin, 
ja Milosevicin vastainen mieliala levisi.
 Pommitukset eristivät Kosovon kansainväliseksi 
protektoraatiksi, mikä on ollut serbeille vaikea hyväk-
syä. Kosovon asioita hoidetaan YK:n tuella paikan 
päällä, vaikka se valtiollisesti kuuluukin Serbia-Monte- 
negroon. Tulenarasta tilanteesta muistuttavat viime 
maaliskuun kahakat, joissa 28 ihmistä kuoli ja 600 
loukkaantui. Albaanienemmistö on odottanut viisi 
vuotta lupausta Kosovon itsenäisyydestä. Osa turhau-
tumisesta kohdistui nyt suoraan YK-hallintoon, joka ei 
ole saanut toivottua kehitystä aikaan. Monien mielestä 
YK-hallinto saisi jo lähteä määräilemästä, kunhan vain 
Nato-joukot jäisivät suojaamaan Serbian hyökkäyksiltä.
 Alunperin Kosovon tulevaisuutta oli tarkoitus käsi-

Serbian tilanne on 
edelleen epävakaa

tellä toukokuun puolivälissä. Serbia-Montenegron ul-
koministeri Goran Svilanovic ilmoitti kuitenkin, että 
Serbia ei tässä vaiheessa katso aiheelliseksi keskustella 
Kosovon tulevasta valtiollisesta asemasta. On tärkeäm-
pää kohdistaa työ poliittiseen vuoropuheluun ja sellai-
siin kysymyksiin kuin turvallisuus, kadonneet ihmiset, 
kuljetus ja infrastruktuuri. Hänen mukaansa Kosovon 
asema tuskin ratkeaa vuoteen 2005 mennessä.
 Mikä olisi oikea ratkaisu? Euroopan unioni ei kan-
nata alueen itsenäistymistä. Kosovon albaanit tulisi ai- 
nakin saada aktiivisesti mukaan rauhan puolelle ja 
pois ääriainesten vaikutuspiiristä, samoin kuin serbit. 
Myös EU:n tulisi nyt toimia jonkinlaisena välimuoto-
na Kosovossa epäonnistuneen YK:n ja Serbiassa viha-
tun Naton rinnalla.

Serbia tavoittelee demokratiaa

Syyskuussa 2000 pidetyt presidentinvaalit ovat demo- 
kratian kannalta tärkein tapahtuma Serbian toisen 
maailmansodan jälkeisessä historiassa. Niissä opposi-
tion DOS-rintaman ehdokas Vojislav Kostunica voitti 
istuvan presidentin, sosialistipuolueen ehdokkaan Slo-
bodan Milosevicin. Alun perin vaaleissa piti olla kysy-
mys Jugoslavian liittopresidentin ja parlamentin valin-
nasta. Käytännössä niistä kehittyi kansanäänestys, 
jossa otettiin kantaa koko Milosevicin hallinnon jatku-
miseen. Milosevic ei tahtonut tunnustaa vaalitulosta, 
eikä aluksi avannut ääntenlaskentaa julkiseen tarkaste-
luun. Oppositio turvautui lakkoihin ja mielenosoituk-
siin, ja pian vaalien jälkeen tapahtuikin kansannousu, 

Serbian perusongelmat eivät ole ratkenneet, vaikka Jugoslavian presidentin 
Slobodan Milosevicin diktatuuri kukistuikin neljä vuotta sitten. Maassa on 
edelleen runsaasti korruptiota ja rikollisuutta, talous on huonossa kunnossa, 
demokratiapuolue on riitaisa ja äärikansalliset ryhmät ovat saaneet laajaa 
kannatusta. Liberaalin Boris Tadicin voitto kesäkuun presidentinvaaleissa 
saattaa kuitenkin avata mahdollisuuksia rauhalle ja vakaudelle. Myös 
länsimaiden olisi mietittävä uudelleen toimintatapojaan, muun muassa Haagin 
sotarikostuomioistuimen toimintaa.
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jonka jälkeen Milosevicin oli nieltävä tappionsa. EU 
ja hieman myöhemmin myös USA päättivät purkaa 
Jugoslavian vastaiset taloudelliset pakotteet. Vuosi 
vaalien jälkeen, ensimmäisen maailmansodan alkami-
sen vuosipäivänä 28.6.2001, Milosevic vangittiin ja 
vietiin Haagiin.
 Milosevicin kukistuminen avasi uusia mahdollisuuk- 
sia yhteistyölle, mutta Balkanin perustavia ongelmia 
se ei ratkaissut. Jugoslavian vaalit nostivat valtaan 
kansallismielisen ja demokratiaa lupaavan opposition. 
DOS-rintama muodostettiin 18 puolueesta, joita yhdis-
ti lähinnä halu Milosevicin kaatamiseen. Muissa asiois- 
sa rintamaa ovat repineet rajut ristiriidat. Slobodan 
Milosevicin toverin Milan Milutinovicin kausi Ser-
bian presidenttinä päättyi joulukuussa 2002. Tällöin 
järjestetyissä presidentinvaaleissa äänestysprosentti jäi 

kertaalleen alle 50 prosentin, ja vaalit oli pakko julistaa 
mitättömiksi. Serbian epäparlamentaarisessa tilanteessa 
väliaikaisena presidenttinä on toiminut parlamentin pu-
hemies Natasa Misic.
 Serbiassa toimivat lukuisat kansalaisjärjestöt olivat 
Milosevicin aikana yhteiskunnan hengitysreikiä. Val-
lankumouksen jälkeen osa näistä järjestöistä on siirty-
nyt hallitukseen. Vuonna 1997 toimintansa aloittanut 
opiskelijajärjestö Otpor on myös järjestäytynyt puolu-
eeksi. Otpor toimi katutasolla Milosevicia vastaan ko-
ko Serbiassa. Sen spreijattua nyrkki-logoa näkee edel-
leen etenkin Belgradin katukuvassa. Ilman Otporin 
laajaa toimintaa ei vallankumous olisi ehkä ollut mah-
dollinen, sillä se loi vankan pohjan kytevälle diktatuu-
rin vastaisuudelle.
 Kansalaisten keskuudessa uuden puolueen muodos-
tuminen nähdään kuitenkin harmillisena asiana, koska 
sillä ei ole selvää puolueohjelmaa, eikä sillä ole enää 
yhtä radikaalia roolia kuin Milosevicin aikana. Serbia-
laiset eivät luota poliitikkoihin korruptoituneessa maas-
saan. Myös viime vuosien presidentinvaalien alhainen 
äänestysprosentti kielii vahvasta epäluottamuksesta po-
litiikkaa kohtaan. Kansalla on sanottavansa, mutta kes-
kustelu on tainnut jäädä katujen seinille. 

Hätätila mahdollisti 
korruptioon puuttumisen

Pääministerin murha 12.3.2003 ja sitä seuranneet ta-
pahtumat ovat loppujen lopuksi olleet hyödyksi Ser-
bian kehitykselle. Zoran Djindjicin murhan takana 
olivat punabaretit, sisäministeriön omat erikoisjoukot, 
jotka olivat tiukasti sidoksissa oikeus- ja poliisijärjestel-
mään. Korruptio on ollut Serbiassa syvää, ja varsinkin 
Milosevicin aikana se paheni entisestään. 1990-luvulla 
tiukka kansainvälinen kauppasaarto edisti rikollisuutta 
ja kurjisti tavallista kansaa. Milosevicin joukot toimivat 
läheisessä yhteistyössä rikollisliigojen kanssa tukeak-
seen tavaran salakuljetusta tiukan saarron keskellä. 
Murhan jälkeen julistettu hätätila antoi valtiolle ja oi-
keuslaitokselle paremman mahdollisuuden pureutua 
korruptioon ja saada rikolliset syytteeseen.
 Väliaikainen presidentti Natasa Misic julisti hätäti-
lan päättyneeksi 22.4.2003. 3500 epäiltyä pidätettiin ja 
yli 8000 kuulusteltiin. Joukossa oli noin 100 lakimiestä 
sekä poliiseja ja muita valtion virkamiehiä. Operaation 
ansiosta yli sata rikollisliigaa lyötiin hajalle. Jäljelle jää-
neet etsityt ovat paenneet maasta. Myös Milosevicin 
vaimo Mira Markovic oleskelee heidän poikansa 
Markon kanssa Venäjällä maanpaossa, sillä häntä 

VASEMMALLA:

Poikkeustilan vuoksi tärkei-

tä valtion virkarakennuksia 

partioivat aseistetut armeijan 

sotilaat.
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epäillään Milosevicin työtoverin, Ivan Stambolicin 
murhasta. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää Serbian 
puhdistamisessa korruptiosta ja rikollisuudesta; pää-
ministerin murhan avaintodistaja löydettiin 1.3.2004 
autostaan ammuttuna Belgradin esikaupunkialueelta. 
Hänen oli määrä tällöin todistaa oikeudessa. 

Demokraatit vastaan äärikansalliset

Joulukuun 2003 parlamenttivaalissa suurimmaksi puo-
lueeksi nousi Serbian radikaalipuolue SRS. Aikaistet-
tuihin vaaleihin jouduttiin, kun demokratiapuolueiden 
rintama hajosi ristiriitoihin marraskuussa. Äärikansal-
listen mielialojen elpyminen Serbiassa johtuu osaksi 
vaaleissa kaatuneen maltillisen hallituksen virheistä. 
Serbialaiset ovat olleet pettyneitä riitaisaan, korrup-
tiosta syytettyyn demokratiapuolueeseen. Radikaalit 
voittivat vaalit lupaamalla parantaa elintasoa nopeam-
min kuin muut. Ääriradikaalit taitavat olla tällä hetkel-
lä ainoita, jotka uskovat omaan puolueeseensa. SRS:n 
puheenjohtaja Vojislav Seselj istuu nykyisin Haagissa 
syytettynä 1990-luvulla tehdyistä sotarikoksista. 
 Kesäkuussa 2004 moni huokaisi helpotuksesta, 
kun presidentinvaalien voittajaksi selviytyi länsimieli-
nen Boris Tadic. Vielä ensimmäisellä kierroksella ääri-
kansallisten ehdokas Tomislav Nikolic oli vahva  
ennakkosuosikki. Vaaliviranomaisten mukaan Tadic 
sai 53,5 prosenttia äänistä ja Nikolic 45 prosenttia. 
Vaaliuurnilla kävi vajaa puolet äänioikeutetuista. Vaa-
lit olivat jo neljännet ja äänestyskerta kuudes syys-
kuun 2002 jälkeen, kun serbialaiset ovat äänestäneet 
Haagin sotarikosoikeuteen antautuneen presidentti 
Milan Milutinovicin seuraajasta. Aiemmilla kerroilla 
presidentin valinta on kariutunut siihen, että äänestys- 

vilkkaus on jäänyt alle vaaditun 50 prosentin. Nyt 
sääntöjä muutettiin niin, että vaalien tulos oli pätevä 
osanotosta riippumatta.
 Liberaalin Boris Tadicin voitto Serbian presidentin-
vaaleissa on askel kohti kestävää rauhaa ja vakautta 
entisen Jugoslavian alueella. Serbian täytyy kuitenkin 
tehdä kovasti töitä päästäkseen kansainvälisestä eristy-
neisyydestään. Yhteistyö lännen kanssa on ollut hidas- 
ta, koska Serbia on vitkastellut sotaepäiltyjen luovut-
tamisessa. Ilman poliittista vakautta Serbia ei voi uu-
distaa talouttaan, houkutella ulkomaisia investointeja, 
selvittää Serbian ja Montenegron liittovaltion tuomia 
ongelmia, eikä neuvotella Kosovon tulevaisuudesta. 
 Myös länsimaiden tulisi nyt olla kärsivällisempiä ja 
miettiä omaa toimintatapaansa. Haagin sotarikostuo-
mioistuimen toimintaa pitäisi muokata helpommin hy-
väksyttäväksi. Serbiepäiltyjen tapauksia olisi voitava 
käsitellä enemmän Belgradissa, ja serbien syytöksiä 
muiden etnisten ryhmien tekemistä sotarikoksista olisi 
tutkittava tarkemmmin. Kuinka kansallinen itsetunto 
pystyy parantamaan haavansa, jos ongelmat ratkais-
taan muualla kuin omassa maassa? 

Joka kolmas on työtön

Serbian talous on ollut huonossa kunnossa viimeiset 
kymmenen vuotta. Vanha sosialismin aikainen talous 
kaipaa uudistuksia. Uudistukset on aloitettu muissa 
Itä-Euroopan maissa jo 1990-luvulla, mutta Serbias-
sa se ei ole ollut mahdollista sotien vuoksi. Milosevic 
suuntasi valtion varoja oman valtansa lujittamiseen, 
eikä muita investointeja tehty. Nyt Serbiassa on alka-
nut yksityistämisprosessi. Sen yhteydessä rakennetaan 
myös työllistämisohjelmaa, jolla yritetään pureutua 
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työttömyyden hallintaan. Serbiassa noin joka kolmas 
on työtön. Kosovossa on Euroopan pahin työttömyys, 
76 prosenttia. Jos Serbian taloutta ei saada pian kun-
toon, Kosovon kaltaisista kansallisista kipupisteistä voi 
syntyä käyttövoimaa puolueille, joilla on väkivaltainen 
tausta.
 Myös infrastruktuuri ja terveyspalvelut ovat edel-
leen huonossa tilassa, nekin osaltaan kauppasaarron 
ja Naton massiivisten pommitusten vuoksi. Belgradin 
ja monen muun kaupungin katukuvassa pommitetut 
talot, sillat ja osaksi tuhoutuneet tehtaat ovat edelleen 
arkinäkymää. Serbialla ei vielä ole resursseja lähteä 
purkamaan ja rakentamaan uudelleen tuhoutuneita 
kohteita. Sisäpolitiikan vakauttaminen on tärkeäm- 
mällä sijalla. Belgradissa oli vuosi sitten siellä käydes-
säni erään talon sisällä purkamaton pommi. Siihen ei 
ole uskallettu koskea, Yhdysvaltojakaan ei näytä sel-
lainen kiinnostavan, sillä se on jo siirtynyt seuraaviin 
kohteisiinsa.

Nuoret ovat optimistisia

Jugoslavia lakkasi olemasta helmikuussa 2003 ja muut-
tui Serbia-Montenegroksi. Vuonna 2002 tehtiin EU:n 
muotoilema Belgradin-sopimus. Sen mukaisesti kokeil-
laan kolme vuotta Serbian ja Montenegron valtioliittoa. 
Tämän jälkeen voidaan järjestää kansanäänestys itse-
näisyydestä kummassakin maassa. Äänestyksen tulos 
on jo nähtävissä Montenegron itsenäisyysliikkeen vah-
vistuessa. Montenegro on kehittänyt omaa valtaansa: 
sillä on oma hallinto, rajavalvonta sekä pankki. Lisäksi 
se käyttää euroa valuuttanaan. 
 Serbialla on optimistinen tavoite tulla EU:n jäsenek-
si viimeistään kymmenen vuoden kuluttua.  

  Alkua tälle sekä ihmisoikeuksien parantamiselle oli 
3.4.2003 allekirjoitettu sopimus Euroopan neuvoston 
jäsenyydestä. EU on sitoutunut antamaan Serbia-
Montenegrolle, Bosnia-Hertsegovinalle, Makedonialle, 
Albanialle ja Kroatialle ylimääräistä tukea 210 miljoo-
nan euron edestä vuosina 2004-2006. Oikeusvaltion ja 
yhteiskuntarauhan rakentaminen on tärkeä edellytys 
EU:n jäsenyydelle. Lisäksi järjestäytynyt rikollisuus 
ja rajusti lisääntynyt ihmiskauppa täytyy saada kuriin. 
EU:n tulisi nyt tarkasti ohjata tuen kulkua ja käyttöä 
korruptoituneella, sotien tulehduttamalla Balkanilla.
 Serbiassa ihmiset elävät normaalia elämää kaikista 
kurjuuksista huolimatta. Nuorissa ihmisissä on nähtä-
vissä optimismia sekä vahvaa yrittämisen halua, vaik-
ka kotimaa ei heille vielä oikein mitään tarjoakaan. 
Eniten nuoria rasittaa se, etteivät he ole vapaita liikku-
maan kuten muut eurooppalaiset tiukkojen viisumi-
vaatimusten ja köyhyyden takia. Vanhemmat ihmiset 
ovat selvästi pessimistisempiä, sillä he ovat jo koke-
neet monet petetyt lupaukset ja tietävät, etteivät suuret 
muutokset ehdi enää koskettaa heitä. 
 Serbiassa on edelleen nationalismia, joka paistaa 
esiin pinnan alta. Kansallismieliset iskulauseet purevat 
kansaan, kun tulevan serbivaltion rajakysymys on 
yhä auki. Tämä johtuu myös siitä, että sota on vielä 
niin lähellä. Ehkä aika olisi vähitellen kypsä uusille 
ajatuksille. Monien nuorten mielestä keskeisintä Bal-
kanin tulevaisuuden kannalta on, että alueen etniset 
ryhmät alkaisivat taas kommunikoida keskenään. Tie-
tämättömyys toisten ryhmien ajatuksista ja aikeista 
johtaa pelkoon, pelko konfliktiin ja vihaan. 
 Muutokseen tarvitaan sekä poliittisia että taloudelli- 
sia uudistuksia, joissa Serbialla onkin kova puristus me- 
neillään. Toivotaan onnea itäisen Euroopan kavajalle.

ÄÄRIVASEMMALLA: 

Zoran Djindjicin haudalle

saapui jatkuvana virtana ih-

misiä osoittamaan kunnioi-

tustaan. Kuvassa Etelä-Serbi-

asta saapunut romaaniryhmä, 

Djindjic tunnettiin vähemmis-

töjen puolustajana.

VASEMMALLA: 

Serbian voitonmerkkiä näki 

sitä enemmän, mitä kauem-

mas etelään matkasi, tosin

 niitä löytyi jo heti Belgradin 

keskusta-alueen ulkopuolel-

takin. Merkkiä käyttävät ääri-

nationalistiset serbit.
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Iloinen ja 
äkäinen 
antifasisti
Punk-runoilija Aleksei ”Punch” Antropov 
puolustaa ihmisten ja ajatuksen 
vapautta – tarvittaessa vaikka nyrkein.

”Ihan kuin äkänen ahma”, kuvailee eräskin katsoja 
Wheel of Dharma -yhtyeen Aleksei ”Punch” Ant-

ropovia. Kieltämättä arvio on osuva. Laulaja–sanoitta-
jan räyhää mikrofoniin hikikarpalot ohimoilla ja kaula- 
suonet kireällä, hyppää välillä yleisön joukkoon ja 
loikkaa taas lavalle.
 Biisin päättyessä irvistys kuitenkin sulaa virnistyk-
seksi. Punch puistaa kohteliaasti päätään yleisöstä tyrky- 
tetylle oluttuopille ja alkaa pohjustaa seuraavaa biisiä. 
 ”Seuraavan biisin nimi on In the ghetto. Se kertoo sii-
tä, mitä tapahtuu Tshetsheniassa ja siitä mitä tapahtuu 
Irakissa. Siitä, mitä tapahtuu vittu kaikkialla…”
 Puheessa on vielä vahva venäläinen sointi, mutta 
suomenkieliset kirosanat tippuvat jo luontevasti kuin 
keravalaisteiniltä. 
 Kappaleen ensimmäisten tahtien myötä artisti 
muuttuu taas äkäiseksi ahmaksi. Vaikka suomalainen 

yleisö ei ymmärrä lyriikoita, Antropovin tulkinta  
tuskin jättää ketään kylmäksi. Venäjän kieltä taitavat 
saattavat erottaa sanatkin:

Tuomitut kansat kasvattavat lapsiaan
Yrittävät jäädä eloon
kun pommeja sataa ja maa on miinoitettu
Haukkovat henkeään savussa ja lemussa
Presidentit pelkurimaiset
kuin loiselukat ja tuholaiset
Kietovat omat kansansa
valheen ja propagandan verkkoon.

Oikeat olosuhteet punk-piireistä

Lavalta tutulla äkäisen elukan vimmalla Punch epäile-
mättä myös kirjoittaa. Viimevuosien tuotanto kattaa 
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runoja, sanoituksia, kuunnelman ja jopa kolme ro- 
maania. Kirjoitusinto ei ole hiipunut, vaikka venäjän-
kielisille teksteille ei Suomesta löydy juurikaan julkai-
sukanavia. 
 Kirjoittajan motivaatioksi riittää sanomisen halu. 
Liki kaikissa Antropovin tuotoksissa kyykytetään  
auktoriteetteja armotta, useimmiten absurdin huumo-
rin keinoin.
 ”Mä julkaisen tekstejä internetissä venäjänkielisillä 
sivustoilla. Kuunnelma ´Protokolla U-O-O-O-O´ on myös 
esitetty Moskovassa näytelmänä. Runoista mä teen 
biisejä. En pelkästään punkkia, vaan myös akustisia 
trubaduuriversioita. Eihän punk-biisien sanoista ku-
kaan saa edes selvää”, hän lisää virnistäen.
 Kirjoittamisen ja musiikin lisäksi Punch suunnitte-
lee ja esittää performansseja, piirtää sarjakuvia, tekee 
tatuointeja ja opiskelee ympäristötaidetta. Miehellä 
tuntuu olevan loputtomasti ideoita sekä energiaa nii-
den toteuttamiseen. Hän kiistää kuitenkin olevansa 
mikään poikkeuslahjakkuus.
 ”Äh, mitäs mä… pieni ihminen”,  Punch hymähtää 
miltei nolona. Hän on vakuuttunut, että jokaisessa ih-
misessä on luovuutta ja jos vain olosuhteet ovat oikeat, 
se pääsee esiin. 
 Oikeilla olosuhteilla hän tuskin tarkoittaa steiner-
päiväkoteja tai taidelukioita. Antropov itse varttui 
Volskissa, lähellä Volgoradia, joka tuolloin vielä tun-
nettiin Stalingradina. Peruskoulun jälkeen hän opiskeli 
sähköasentajaksi, työskenteli putkitehtaalla, leipäteh-
taalla ja pioneeripalatsin huoltomiehenä. ”Oikeat olo-
suhteet” tarjosi pikkukaupungin punk-skene.

Vaihtoehtokulttuurin moniottelija

Kun Punch perusti oman bändinsä, Wheel of Dhar-
man vuonna 1994, yhtyeestä tuli Venäjän ensimmäi-
nen straight edge -yhtye. Päihteettömyyden lisäksi 
bändi herätti huomiota kantaaottavilla sanoituksillaan.
 USA:ssa virinneestä straight edge -kulttuurista,  
johon kuuluu kaikkinainen päihteistä pidättäytyminen, 
Punch oli kuullut vuotta aikaisemmin ja ryhtynyt sa-
man tien raittiiksi.
 ”Mä olin kyllästynyt punk-skenen jatkuvaan dokaa-
miseen. Heti kun kuulin straight edgesta ajattelin, että 
vittu miten ihana idea”, Punch muistelee.
 ”Enää en kyllä ole yhtä ehdoton kun  nuorempana, 
mutta straight edge vaikuttaa kyllä elämääni edelleen. 
En juuri juo alkoholia ja pidän huolta kunnostani”, 
hän selventää.

 Bändikuvioiden lisäksi Punch pyöritti kotikau-
punkinsa antifasistista liikettä, järjesti mielenosoituk- 
sia, kirjoitti tiedotteita ja osallistui radikaaliekolo- 
gisen Rainbow Keepers -järjestön toimintaan. Ennen 
kaikkea hän tuli tunnetuksi tinkimättömänä sodan- 
vastustajana, joka otti rohkeasti kantaa Tshetshenian  
sotaa vastaan sekä musiikilla että muilla mielen- 
ilmauksilla.
 Oman asepalveluksensa Punch vältti turvautumal-
la kirjastoon ja näyttelijänlahjoihinsa. Hän luki psyki-
atrian oppikirjasta erilaisia mielisairauksien oireita ja 
vapautui palveluksesta kun esitti lääkärintarkastukses-
sa maanis–depressiivistä.
 ”Tosin kun myöhemmin kävin tutustumassa map-
piini, huomasin, että vapautuksen syyksi oli merkitty 
skitsofrenia”, Punch nauraa räkättää.
 Viimeiset neljä vuotta Aleksei Antropov on vaikut-
tanut Suomessa, mutta aktiivisen 1990-luvun ansiosta 
hän on Venäjän punk-piireissä edelleen ”legendarnyi 
Punch”, jonka nimen lähes kaikki tuntevat.
 Vuonna 1998 Punch tutustui Ydinvoiman vastaisel-
la protestileirillä suomalaiseen Miraan. Seurasi seurus-
telua ja avioliitto, jonka myötä Punch muutti Volgan 
varrelta Tammerkosken rannalle.
 ”Aluksi Suomessa oli kyllä vitun vaikeaa. En osan-
nut kieltä, enkä saanut työtä. Ensimmäisen vuoden 
pärjäsin dyykkaamalla kauppojen roskiksia ja myy-
mällä tekemääni sinappia”, Punch muistelee irvistellen.
 Kun avioliitto päättyi muutaman vuoden kuluttua, 
Mira muutti ulkomaille mutta Punch jäi Suomeen. 
Suomettumisen syynä olivat muun muassa opiskelu-
paikka sekä bändi. Punch nimittäin perusti yhtyeensä 
Wheel of Dharman uudelleen jo ensimmäisenä Tam-
pereen talvenaan. Tällä kertaa kokoonpanon muut 
jäsenet (Tuomas Rantala, Jere Seppänen ja Visa 
Knuuttila) olivat suomalaisia, mutta musiikki säilyi 
venäjänkielisenä HC-punkkina.

”Venäjää aivopestään verellä”

Tampereellakin Punch seuraa aktiivisesti Venäjän poli-
tiikkaa ja ottaa teksteissään kantaa maan hetken tilan-
teeseen. 
 ”Tilanne Venäjällä on perseestä. Tshetshenian sota 
jatkuu ja sen varjolla käynnistetty terroristijahti on 
johtanut rasismin yleistymiseen ja uusfasismin nou-
suun”, Punch sanoo vakavana.
 Elokuisen koulukaappauksen jälkeen vihan ilma-
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piiri on tiivistynyt entisestään. Esimerkiksi Mosko-
vassa järjestettiin syyskuun alussa suurmielenosoitus 

”terroristeja” –  ei suinkaan ”terrorismia” – vastaan. 
Tunnetut urheilijat ja tv-kasvot yllyttivät ihmisiä osal-
listumaan. Meininki toi väistämättä mieleen Neuvos-
toliiton viralliset mielenosoitukset ja massamarssit. 
Kaduilla olivat myös kaikki Moskovan uusnatsit ja 
kiihkopatriootit.
 ”Kun tein ensimmäisen sotaa vastustavan biisini 
talvella 1995, yleinen ilmapiiri oli vielä sodanvastai-
nen. Nykyisin tilanne on toinen. Esimerkiksi monet 
pop-tähdet ylistävät sotilaita ja yllyttävät nuoria me-
nemään armeijaan. Jopa punk-piireissä on paljon 
patriootteja. Minäkin saan jatkuvasti kuulla olevani 

´isänmaan petturi´, kun kritisoin Tshetshenian sotaa”, 
Punch hymähtää.
 ”Vittu, kyllä ihminen voi rakastaa maataan vaikka 
kritisoisikin sitä. Esimerkiksi suuri kansalliskirjailijam-
me Pushkin, jota kaikki patriootit ja uusnatsit ihailevat, 
kirjoitti aikoinaan vihaavansa tsaaria ja kansaa joka 
on tsaarin edessä polvillaan.”
 Punch vakuuttaa olevansa ylpeä kaikista Tshet-
shenian sotaa käsittelevistä biiseistään. Wheel of 
Dharman ”Tsistilitshe”-levyn (suom. Kiirastuli) nimibiisi 
viittaa vuonna 1997 tehtyyn Tshetshenian sodasta 
kertovaan elokuvaan. Osittain valtion rahoittama  
toimintaleffa antoi häikäilemättömän puolueellisen  
kuvan sotatoimista. 

Venäjä katsoo televisiosta
kuinka elokuva ylistää murhaajia
sotapropagandaa lauantai-iltana, parhaaseen katseluaikaan.
Nyt tiedämme että taistelu ei ole turha
Viha yhdistää meidät, säälimme omia sotapoikiamme.
Kiirastuli! Meidät aivopestään verellä
Kiirastuli! Järjettömän sodan TV-mainos

Uusfasismia vastaan kaikin keinoin

”Et voi edes kuvitella, kuinka paljon Venäjällä levite-
tään ennakkoluuloja kaukasialaisia vastaan lehdissä  
ja televisiossa. Se ei ole suoraa propagandaa, kuten 
Neuvostoliitossa, mutta rivien välistä viesti tulee 
selväksi. Esimerkiksi Venäjän television Rikosraportti- 
ohjelmista saa helposti käsityksen, että vain tshetshee-
nit ja kaukasialaiset tekevät rikoksia”, Punch kertoo.
 Ennakkoluulot ovat uponneet otolliseen maape-

rään, ja uusfasistiset aatteet ovat levinneet Venäjällä rä-
jähdysmäisesti. Maassa arvioidaan olevan jopa 80 000 
natsiskinheadia, ja rasistinen väkivalta on yleistynyt ja 
raaistunut. Kuluvan vuoden aikana uusnatsit ovat tap-
paneet lukuisia ihmisiä eri puolilla Venäjää ja pahoin-
pidelleet satoja.
 Venäläisen uusfasismin absurdia tragediaa Punch 
kuvaa muun muassa kappaleessaan Vnuk bonhed  
(suom. Kuulapää pojanpoika). Biisi kertoo skinheadista, 
joka elää puna-armeijassa palvelleen isoisänsä veteraa-
niavustuksella. 

Ajat muuttuu, arvot vaihtuu
Kaikki on nyt erilaista.
Mene voitonpäivän paraatiin
kilistele kunniamerkkejäsi ja muistele nuoruuttasi
Samaan aikaan pojanpoikasi
Kiinnittää hihaansa hakaristin 
ja juhlii Hitlerin syntymäpäivää.

 Antifasisti Antropov ei tyydy taistelemaan fasismia 
vastaan ainoastaan kynällä tai kirjoituskoneella, vaan 
hän puolustaa itseään ja ajatusmaailmaansa tarvitta-
essa myös nyrkein. Kaverit tietävät kertoa että vaikka 
Antropov ei mikään kaappi olekaan, mies on vahva 
kuin karhu ja katutappelussa lähes päihittämätön.
 ”Volskissa piti koko ajan olla valmis tappelemaan. 
Uusnatsit kävivät kaikkien kimppuun, jotka näyttivät 
punkkareilta. Oli pakko opetella puolustamaan itse-
ään ja suojelemaan niitä, jotka eivät itse voineet puo-
lustautua”, Punch toteaa tyynenä.
 Hän kuitenkin lisää, että parhaimmatkaan katu- 
tappelijan taidot eivät pysty perimmäiseen ongelmaan: 
autoritääriseen ja väkivaltaiseen ilmapiiriin, josta uus-
natsismi imee voimansa.
 ”Se, mitä tapahtuu kaduilla, heijastaa isoa politiik-
kaa. Kun valtaosa ihmisistä oli optimistisia, uusnatsit 
pysyivät marginaalissa. Nyt kun Venäjällä vallitsee fa-
sismille otollinen ilmapiiri, myös varsinaiset uusnatsit 
ovat tulleet esiin kellareistaan”, Punch arvioi.

Totuutta täytyy etsiä, ei löytää

Vaikka Punchin teokset ovatkin kovasti kantaaottavia, 
hän painottaa ettei halua tehdä propagandaa.
 ”Haluan vain, että ihmiset ajattelisivat. Meidän tu-
lisi etsiä totuutta ja tietoa, mutta ei koskaan uskoa yh-
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Museokatu 18

SANOVAT SITÄ
Arno Kotro

RAKKAUDEKSI

SYKSYN ENSI-ILTA

Rakkaus- ja erotarina tässä ajassa

Sotalapset ja sotaorvot kertovat

Lippupiste 0600 90 0 900
(1,25 e/min + pvm)

www.avoimetovet.fi
Museokatu 18 (09) 4342 510Hki

09-4342 510

Liput 20/18/14 �

Dram./ohj. Heini Tola
Visualisointi Måns Hedström
Rooleissa Ella Keranto ja
Jukka Pitkänen

MEITÄ ON MONTA

Dramaturgia ja ohjaus Heini Tola,
Rooleissa Ella Keranto, Ullariikka Koskela ja 
Teemu Aromaa

KEVÄÄN YLEISÖMENESTYS
      ENÄÄ  5.11. ASTI

Hki

Hki

“Miltei ihmeen veroista 
teatteria” HS/Jukka Kajava

ESITYKSET AJALLA 21.9. - 31.12.
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40 vuotta  

Juhlapäivä 
KULTTUURITALOLLA 
28.10.2004

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry

teen totuuteen niin paljon että lakkaisimme etsimästä”, 
hän pohtii.
 ”Kaikki suuret ideat kääntyvät lopulta ihmisten va-
pautta vastaan. Ei sellaista ideologiaa olekaan, jonka 
nimissä ei voisi järjestää kansanmurhia.”
 Nimensä vuoksi Wheel of Dharmaa erehdytään 
joskus pitämään buddhalaisena yhtyeenä. Vaikka 
Punch  arvostaakin buddhalaisuutta muun muassa 
sen pasifistisuuden vuoksi, niin hän muistuttaa että  
jokainen uskonto tai filosofia on viimekädessä vain 
puolitotuus.
  ”Sitä paitsi meditaatio ei sovi mulle. Elämä 
pitää elää, nirvana voi odottaa”, hän toteaa nauraen.
 Hetken mietittyään Punch kuitenkin tunnustautuu 

yhden ajatusmallin puolestapuhujaksi:
 ”Positiivisuus on mulle perusjuttu. Juuri myöntei-
nen suhtautuminen toisiin ihmisiin tekee ihmisestä  
antifasistin. Negatiivisuus taas saa aikaan pelkoa ja vi-
haa, mikä johtaa natsismiin. Oikeastaan se on vitun 
iso vastuu, että jaksaa olla positiivinen ja iloinen ihmi-
nen”, hän pohtii ja nauraa taas. •

 Elina Mikola

Lainaukset ovat Aleksei Antropovin sanoittamista kappaleista 
Wheel of Dharman ”Tsistilitshe” -levyltä (Wheel of Dharma 
2002). Englanninkielisistä käännöksistä lyhentäen suomenta-
nut Elina Mikola.
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Yhdysvaltalainen poliittinen dokumenttielokuva voi 
juuri nyt erittäin hyvin. Errol Morrisin Sodan oppi- 

tunnit (2003) voitti parhaan dokumentin Oscar-palkin-
non viime keväänä ja Michael Mooren Bowling  for  
Columbine (2002) sitä edellisenä. Lisäksi Mooren ko-
huttu Fahrenheit 9/11 (2004) voitti äskettäin Kultaisen 
palmun Cannesissa ja on kerännyt lippuluukuilla do-
kumenteille ennennäkemättömiä summia. 
 Viimeksi poliittissävytteinen dokumenttielokuva 
on kukoistanut ison veden tuolla puolen 1960- ja 1970-
luvuilla. Tuolloin suuntauksen kärkinimiä olivat  
Frederick Wiseman ja Emile de Antonio. Wiseman 
kuvasi usein kriittisesti erilaisia instituutioita, kuten 
koulua, sairaalaa, armeijaa ja poliisia. De Antonion 
teokset olivat usein kokonaan valmiista materiaalista 
koostettuja elokuvakollaaseja. Muutamat de Antonion 
elokuvat tuovat mielleyhtymiä Michael Mooren tuo-
tantoon, vaikka Mooren teokset koostuvat paljon 
muustakin kuin vain arkistomateriaalista ja vaikka 
hänellä itselläänkin on elokuvissaan keskeinen osa 
haastattelijana. Kun Mooren uusin elokuva tekee pilk-
kaa presidentti George W. Bushista, teki de Antonio 
eräänlaisia ivakuvaelmia oman aikansa kiistellyistä 
hahmoista, Joseph McCarthysta (Välihuomautus, 1963) 
ja Richard Nixonista (Millhouse  valkoinen komedia, 
1971). Lisäksi de Antonio on kuvannut Vietnamin so-
taa (Sian vuosi, 1968), kun taas Fahrenheitissa käsitel-
lään ”Bushin Vietnamia”, Irakin sotaa. 
 Toisaalta de Antonio luotti vahvasti katsojien 
omaan päättely- ja arvostelukykyyn, kun taas Moore 
vääntää näkemyksensä usein rautalangasta, niin että 
yksinkertaisimmatkin varmasti ymmärtävät. 

Michael  Moore vallan kriitikkona

Moore koki läpimurtonsa jo 1980-luvun lopulla elo-
kuvalla Roger ja minä (1989). Siinä hän yrittää onnistua 
toivottomalta tuntuvassa tehtävässään päästää tapaa-
maan General Motorsin pääjohtajaa Roger Smithiä, 

Poliittisen 
dokumenttielokuvan uusi kevät 
Michael Mooren Fahrenheit 9/11 on saanut valtavasti huomiota 
ja kerännyt dokumenttielokuvalle ennennäkemättömän määrän 
katsojia. Se näyttää kuitenkin olevan vain jäävuoren huippu 
yhdysvaltalaisten poliittisten dokumenttielokuvien suurimmassa 
buumissa sitten 1960- ja 1970-lukujen. Mooren teosten ohella 
yksi mielenkiintoisimmista uutuuksista on Errol Morrisin Sodan 
oppitunnit, jossa päähenkilönä on USA:n entinen puolustusministeri 
Robert S. McNamara.

joka on lakkauttanut yhtiön tehtaita Yhdysvalloissa ja 
siirtänyt niitä halvan työvoiman maihin. Bowling for Co-
lumbinessa Moore yrittää selvittää syytä maanmiestensä 
asehulluuteen. Elokuvan nimi viittaa Columbinen luki-
oon, jossa tapahtui viime vuosikymmenen lopulla parin 
nuoren oppilaan toimeenpanema verilöyly. Yhdeksi 
pääsyylliseksi Moore nostaa Kansallisen kivääriyhdis-
tyksen. Melkein (mutta vain melkein) tulee sääli yhdis-
tyksen johtomiestä, näyttelijä Charlton Hestonia, jota 
Moore pommittaa lukuisilla kysymyksillään.
 Moore on ollut tekemässä elokuvien lisäksi useita tv-
sarjoja, joita voi vihdoin nähdä myös suomalaisilla tv-
kanavilla. Niissä tekijä esiintyy humoristiseen tyyliinsä 
heikkojen puolestapuhujana korporatismia ja poliitik-
kojen harrastamaa likaista peliä vastaan, tuttu baseball-
lippis tottakai päässään. Myös bestseller-kirjailijana tun-
nettu Moore herättää kiihkeitä mielipiteitä suuntaan jos 
toiseen. Mooren ihailijoihin ei kuulu ainakaan Michael 
Wilson, jolta tulee myöhemmin tänä vuonna Yhdys-
valloissa teattereihin dokumentti Michael Moore Hates 
America. Siinä hän yrittää, Roger ja minä -elokuvan ideaa 
varioiden, kinuta Moorelta haastattelua. 
 Kohuttu Fahrenheit 9/11 on kursailematon hyökkäys 
Yhdysvaltojen istuvaa presidenttiä ja koko Bushien su-
kua vastaan. Siinä tarkastellaan terrorismin vastaista 
sodankäyntiä, Irakin sotaa ja Bushien yhteyksiä bin La-
denin sukuun sekä Saudi-Arabian kuningashuoneeseen 
näkökulmista, joita valtamediat eivät ole tuoneet käy-
tännössä lainkaan esiin. Moore pitää vuoden 2000 pre-
sidentinvaaleja suurena vääryytenä, jopa suoranaisena 
vallankaappauksena, ja hänen päätarkoituksenaan on-
kin estää Bushin uudelleenvalinta tämän syksyn presi-
dentinvaaleissa. Elokuvan ei ole tarkoituskaan olla puo-
lueeton reportaasi, vaan pikemminkin se on taitavasti 
rakennettu propagandaelokuva. Erityisesti alkupuolella 
kerronta on viileän ironista ja kulkee vakuuttavasti rai-
teillaan. Loppupuoli, jossa Moore esittelee Irakin sotaa 
yksilöiden näkökulmasta, jää hieman laahaamaan. Ku-
ten propagandaelokuvissa yleensäkään, sentimentaa-
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lisuutta ei ole kaihdettu; näemme sodassa poikansa 
menettäneen michiganilaisrouvan kääntymyksen pat-
riootista sodan ja Bushin vastaiseksi.
 Yhdysvalloissa monet muutkin viihdemaailman 
edustajat ovat avoimesti kertoneet tukevansa presiden-
tiksi demokraattien ehdokasta John Kerryä. Katastro-
fipätkä The Day After Tomorrow (2004) on nähty Bushin 
hallinnon vastaisena, koska siinä varoitellaan Yhdys-
valtojen ilmastopolitiikan seurauksista. 

McNamara ja sodankäynnin opit

Errol Morris löi itsensä läpi dokumenttiohjaajana 
samoihin aikoihin kuin Moore, 1980-luvun lopulla. 
Elokuvassa Johtolanka (1989) oli aiheena dallasilaisen 
poliisin murha vuodelta 1976. Elokuvan teon aikana 
paljastui hätkähdyttävästi, että väärä mies on istunut 
tuomiosta elinkautista jo toistakymmentä vuotta. Suo-
messa Morrisilta on nähty myös fyysikko Stephen 
Hawkingista kertova Ajan lyhyt historia (1992).
 Morrisin palkitun uutuuden Sodan oppitunnit keskus- 
henkilönä on Robert S. McNamara, joka toimi Yhdys- 
valtojen puolustusministerinä Kuuban ohjuskriisin ja 
Vietnamin sodan aikana. McNamara joutui eroamaan 
virastaan vuonna 1968, koska olisi halunnut presi-
dentti Johnsonin mielipiteen vastaisesti USA:n rajoit-
tavan sodankäyntiään Vietnamissa. Vuonna 1916 

syntyneen McNamaran haastattelun sekä vanhojen 
uutispätkien kautta käydään läpi yksitoista opetusta 
sodankäynnistä, sen moraalista ja olemuksesta.
 McNamara ei kiellä tehneensä poliitikkona virheitä 
ja korostaakin kaikkien rehellisten sodanjohtajien tun-
nustavan omat virheensä. Hän esiintyy haastattelussa 
paikoin melkeinpä sodanvastaisena, mutta mainitsee 
kliseenomaisesti, että saavuttaakseen hyvää on tehtävä 
välillä myös pahoja tekoja. Muita McNamaran esit-
tämiä fraaseja ovat: ”älä sano koskaan ei koskaan” ja 

”ihmisluontoa ei voi muuttaa”. Ohjaaja Morris on mai-
ninnut, että viimeksi mainittu fraasi, McNamaran yh-
destoista ja viimeinen opetus, saattaa lopulta kumota 
kaikki haastattelussa aikaisemmin esitetyt positiivisem-
mat näkemykset.
 Erityisesti elokuvan loppupuolella McNamara kiel-
täytyy käsittelemästä muutamia kiistanalaisia kysy-
myksiä. Toisessa yhteydessä hän sanoo, että koskaan 
ei tule vastata esitettyihin kysymyksiin, vaan ainoas-
taan sellaisiin, joita haluaisi kuulla itseltään kysyttä-
vän. Tämä lienee toiminut monen muunkin poliiti-
kon ohjenuorana. Lopulta Sodan oppitunneista valottuu 
kuva kompleksisesta ihmisestä, joka joutuu elämään 
yksin tekojensa ja valintojensa kanssa, niiden oikeu-
tusta pohtien. 

Eero J. Hirvenoja

Michel Moore esittelee Irakin 

sotaa yksilöiden näkökulmasta 

elokuvassaan Fahrenheit 9/11.
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R adikaalin ja yhteiskunnallisesti kantaaot-
tavan teatterintekijän ei ehkä heti ajatte-

lisi valitsevan aiheekseen naisen rakkauden- 
kaipuuta. Radikaalin teatterintekijän ei myös-
kään luulisi tekevän ensisijassa kauniita kuvia.
 Näin tekee kuitenkin ukrainalainen teat-
terin uudistaja, 42-vuotias Andrij Zholdak. 
Zholdakin estetiikassa on vaikutteita klassi- 
sesta musiikista, venäläisestä teatterista, mu-
siikkivideoista, popmusiikista, baletista, kuva- 
taiteesta ja oopperasta. Näin uudistus kytkey- 
tyy  ikiaikaisiin perinteisiin. Venäläinen teat-
teri on aina kaihtanut lokerointia.
 Tampereen Teatterikesässä 10–18.8. 2004 
oli nähtävillä kaksi Zholdakin teosta. Zhol-
dak on Harkovan valtiollisen akateemisen 
draamateatterin johtaja. Hän on saanut teat-
terin maailmankuuluksi, kysytyksi ja kukois-
tavaksi ryhmäksi. Kotimaassaan Zholdakin 
teokset ovat olleet erityisesti nuorten katsoji-
en suosiossa. 

Naisen osa

Ivan Turgenjevin Kuukausi maalla on kolmio- 
draama, jossa hienostoperheen äiti ja kasvat-
titytär rakastuvat samaan mieheen, kesäksi 
perheeseen tulevaan kotiopettajaan. Näytel- 
mässä kuvataan hienostoperheen naisten 
joutilasta ja turhauttavaa elämää. He opis- 
kelevat ranskaa ja lukevat kirjoja vain voi-
dakseen sanoa osaavansa ranskaa ja havain-
neensa lukemansa kirjat pitkäveteisiksi.  
Näytelmän yllä leijuu koko ajan sekä rakkau- 
den jano että mahdottomuus uskoa rakkau-
teen. Turgenjevin näytelmä sijoittuu 1800-lu-
vun lopulle. 
 Euroopassa Turgenjevin näytelmä on 
yksi tunnetuimpia ja esitetyimpiä venäläisiä 
näytelmiä. Ilmestymisaikanaan 1840-luvulla 

Andrij Zholdak
tunkeutui klassikkojen ytimiin

se sensuroitiin ja sitä esitettiin ensimmäisen 
kerran vasta 1900-luvun alussa.
 Andrij Zholdakin tulkinta Turgenjevin 
näytelmästä on nimeltään Rakkauden kuukausi. 
Pintatasoltaan Tampereen teatterikesän esi-
tys oli fragmentaaristen, surrealististen kuvi- 
en virta, jossa henkilöiden alitajunnasta kum- 
puavat näyt seurasivat  toisiaan ja perustuivat 
vain löyhästi Turgenjevin alkuperäistekstiin.
 Rakkauden kuukausi on kuitenkin tulkin-
ta Kuukausi maalla -näytelmästä. Itse asiassa 
se perustuu Turgenjevin tekstiin enemmän 
kuin pintaraapaisulta saattoi huomata. Rak-
kauden kuukausi nostaa erityisesti esille nais-
hahmot. Kolmiodraamassa mies jää tällä ker-
taa lähes statistin osaan. 
 Kuukausi maalla -näytelmässä joutilaiden 
yläluokkaisten naisten osana oli vain haaveil-
la rakkaudesta, mitään muuta suurempaa 
sisältöä ei elämä heille voi antaa. Zholdakin 
tulkinta tarttuikin tähän keskeiseen teemaan 
ja rakensi tästä rakkauden illuusiosta tulkin-
tansa sisällön. 
 Koko näytelmä kasvoi lopulta allegori-
aksi naisen, tai oikeastaan juuri venäläisen 
naisen, osasta aina historiasta nykypäivään. 
Naisen osa oli yrittää roikkua niissä rakkaus- 
illuusion rippeissä, mitä hän ympärillään nä-
ki, koska mitään muuta ei ollut tarjolla. Li-
säksi naisen arvo mitattiin hänen kyvyssään 
saavuttaa rakkautta. Kun rakkauden saami-
sesta tulee kaiken mittari, on sanomattakin 
selvää, että rakkaus ei ole lämmintä tai tur-
vaisaa, vaan jääkylmää kauppatavaraa.
 

Kuvien rikkaus hämmästytti

Zholdakin esteettisyys oli uutta kotimaiseen 
niukkaan, askeettiseen sekä tiivistettyyn ku-
vakieleen ja symboliikkaan tottuneelle katso- 

Tampereen teatterikesässä nähtiin kaksi Andrij Zholdakin esitystä. 
Zholdak luotsaa Harkovan valtiollista akateemista draamateatteria. 
Radikaali, yhteiskunnallinen ohjaaja onkin nostanut ryhmänsä kysytyksi 
niin kotimaassaan Ukrainassa kuin muuallakin Euroopassa. Erityistä 
esityksissä oli niiden estetiikan lisäksi musiikkikappalevalinnat. Zholdak 
toi suomalaisen yleisön nähtäväksi kaksi klassikkoa.

jalle. Esityksessä ei säästelty kuvia. Kuvat 
vaihtuivat niin nopeasti, että niitä ei ehtinyt 
tulkita, vaan niihin täytyi meditatiivisesti 
heittäytyä. Jokaisen näyttämökuvan jälkeen 
näyttämö pimeni ja seuraava kuva räpsähti 
katsojan eteen kuin Tampereen työväenteat- 
terin suurella lavalla olisi esitetty jättikokois-
ta diaesitystä. Kuvien kauneus oli lähes my-
kistävää. Musiikki oli esityksessä yhdessä 
pääosassa ja se vaihteli laidasta laitaan klassi-
sesta musiikista Björkiin. Ilmaisussa yhdistyi 
ikivanha slaavilainen kaiho ja nykyaikainen 
sarjakuvamainen rytmitys.
 Esityksen aluksi näytettiin televisioruu- 
dusta Ukrainan presidentin Leonid Kutš-
man toimia. Väläys olikin esityksen ainoa 
konkreettinen side nykypäivään. Muuten 
esitys toimi vahvasti symbolisella tasolla ja 
tuntui sukeltavan jatkuvasti syvemmälle rak-
kauden ja alitajunnan maastoon. 
 Turgenjevin näytelmästä lavalla sanottiin 
vain muutama repliikki, mutta kolmiodraa-
ma piirtyi yleisön eteen kaikkine vivahtei-
neen. Nainen oli se, joka yritti pyydystää 
rakkautta, milloin korsetissa tai kokonaan 
alasti, milloin turkikseen ja ylisuureen tur-
kislakkiin pukeutuneena. Miehet ryntäilivät 
lavalla ilman sen suurempia tuskia, naiset 
taas vaikuttivat kärsivän, sekunti sekunnilta 
enemmän. 

Kauneus riipaisi syvältä

Rakkauden kuukauden lisäksi Tampereen 
teatterikesässä esitettiin myös Zholdakin toi-
nen teos, Solzhenitsynin Ivan Denisovitshin 
päivä. Teokset oli tarkoitettu ikään kuin pa-
riksi, ja ne täydensivätkin toisiaan. Ivan De-
nisovitshin päivä oli farssia ja anarkiaa, osin 
Jarryn Kuningas Ubun hengessä. 
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 Ensimmäisessä näytöksessä nähtiin van-
kileirin arki. Sitä tosin rikkoivat mahtiponti-
set ooppera-aariat, jotka laskeutuivat leiriin 
kuin toisesta todellisuudesta. Toisessa näy-
töksessä kuvattiin päättäjiä ja sokeata äly-
mystöä. Ivan Denisovitshin päivässä ihmiset 
muuttuivat eläimiksi, pupuiksi ja kotkotta-
viksi kanoiksi. Visuaalisesti esitys oli ruma ja 
harmaa.
 Tullikamarin Pakkahuonelle rakennettu 
vankileirin arki kilkuttavine äänineen ja sie-
lunmessuineen muistutti Antonin Artaud’n 
julmuuden teatteria, se oli groteskia ja haise-
vaa. Ivan Denishovitshin päivässä miehet oli-
vat keskiössä. Jos naisten elämä oli Rakkau-
den kuukaudessa tehty turhassa illuusiossa 
elämiseksi, olivat miesten elämän vaihtoeh-
dot joko vankileirielämän illuusiottomuus tai 
sokeus ja mykkyys.
 Rakkauden kuukausi ja Ivan Denisovit-
shin päivä oli tarkoituskin nähdä parina, ja 
niiden välille syntyikin kiinnostavaa vuoro-
puhelua. 
 Rakkauden kuukausi luotasi niin syvälle 
harhoihin ja unikuviin, että niihin koki mil-
tei hukkuvansa. Esitys sai toivomaan arkea 
ja yksinkertaisuutta. Kun seuraava esitys 

näytti yksitoikkoisen turhauttavan eloonjää-
miskamppailun, alkoi taas kaivata pakoa to-
dellisuudesta. 
 Rakkauden kuukausi oli nelituntinen 
vyörytys, kun taas Ivan Denisovitshin päivä 
kesti vajaat kaksi tuntia. Ajallisesti pidempi 
Rakkauden kuukausi oli myös intensiivi-
sempi ja tuntui lopulta riipaisevan vieläkin 
syvempää kuin Ivan Denisovitshin päivä. 
Vallanpitäjien pilkkaaminen ei ollut Pakka-
huoneen esityksessä niin julmaa kuin se olisi 
voinut olla. Sen sijaan vankileirin karuus oli 
ravisuttava kokemus. 
 Tulkinta tosiaan merkitsi näissä esityksis-
sä paljon enemmän kuin yleensä. Sekä Rak-
kauden kuukausi että Ivan Denisovitshin 
päivä pyrkivät tunkeutumaan alkuperäis-
tekstien perimmäisiin filosofioihin ja Zhol-
dakin luotsaamat näyttelijät karistivat pois 
kaiken turhan tradition kivettämän ilmaisun 
harteiltaan.
 Venäläinen teatteri on vaikuttanut eu-
rooppalaiseen 1900-luvun  teatteriin ja elo-
kuvaan ehkä enemmän kuin minkään muun 
yksittäisen maan teatterielämä. Venäjältä tu-
livat Turgenjev, Stanislavski, Meyerhold ja 
Tsehov silloin, kun lännessä teatteri oli joko 

kangistumassa kaavoihinsa tai viihteellisty-
mässä mekaaniseksi farssiksi. Teatterikesän 
esitykset muodostivat myös yhden suuren 
tragedian. Psykologisen tarkkanäköisyyden 
uranuurtaja Turgenjev aloitti venäläisen 
teatterin suurimpien mestareiden kauden ja 
Solzhenitsynin teos näytti, mihin kultakau-
si päättyi.
 Ivan Denishovitshin elämä ja Rakkau-
den kuukausi asettuivat toisiaan täydentä-
viksi pareiksi. Toinen esitti neuvostoajan  
rumuutta ja tapahtumattomuutta, toinen 
taas ihmisten alitajuisia pelkoja ja toiveita 
rakkaudesta huikaisevan kauniisti. Ohjaaja 
tavoitti, mitä sanoi kuvaavansa, eli venäläi-
sen ihmisyyden muuttumisen 1800-luvulta 
nykypäivään. 
 Kiinnostavaa oli myös se, että tämä tutki-
minen tapahtui juuri sellaisten teosten kautta, 
jotka ovat jo kauan olleet lännessä teoksia, 
joiden kautta Venäjää ja venäläisyyttä on tul-
kittu ja pyritty ymmärtämään. Näin esitys 
myös asetti ei-venäläisen katsojan konventi-
oita ja tulkintoja kyseenalaisiksi. Vieraampi-
en teosten äärellä se ei olisi ollut mahdollista. 

Maria Säkö
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Arkaainen ja moderni 
kohtaavat lasten- ja 
nuortenkulttuurissa
Modernilla kaupunkikulttuurilla ja muinaisten kansojen 
rituaaleilla on yllättävän paljon yhteistä. Graffiteilla on sama 
funktio kuin entisajan kallioseinämaalauksilla, ja rap-artistit 
vertautuvat entisajan tietäjiin ja runonlaulajiin. Lasten- ja 
nuortenkulttuurin Hippalot-festivaaleilla nähtiin pohjoisten 
kansojen tanssi- ja teatteriesityksiä, mutta maalattiin myös 
graffiteja ja kuunneltiin Pikku G:tä. 

Elisabeth Heillman-Blind 

esitti Hippaloissa grönlanti-

laisen naamiotanssin.

M aailmankylässä elävät monenlaiset kulttuuriset 
tasot yhtä aikaa. Eräs niiden kohtaamispaikoista 

on Hämeenlinnassa joka elokuu järjestetettävä lasten- 
ja nuortenkulttuurin festivaali Hippalot, jonka kulttuu-
rinen kirjo ulottuu karhunpeijaisista skeittirampeille. 
Tänä vuonna ohjelmistossa oli useita pohjoisten kanso-
jen  teatteri- ja rituaaliesityksiä.
 Yksi niistä oli 4000 vuotta vanha grönlantilainen 
naamiotanssi. Se on tehty arktisessa luonnossa eläville 
lapsille ja nuorille. Sen tärkein tehtävä on auttaa nuo-
ria voittamaan petoeläimen kohtaamiseen liittyvä pel-
ko. Uaajerneq-esityksessä tanssija ja näyttelijä Elisabeth 
Heillman-Blind maalaa kasvonsa kolmella värillä, 
joista musta merkitsee pelkoa ja vaaraa, punainen rak-
kautta ja verta, valkoinen puhtautta. Tanssija menee 
katsojiinsa aivan kiinni ja matkii eläinten ja henkiolen-
tojen liikkeitä ja ääniä. Myös alkukantainen eroottisuus 
on läsnä, kun esiintyjä lähestyy yleisöään viekoittele-
vasti ja rivostikin.
 Länsi-Siperiassa elävien hantien eli ostjakkien Poron 
polut -nuortenryhmän karhunpeijaisriitit periytyvät 
vuosituhannen takaa. Niissä tanssitaan, lauletaan ja soi-
tetaan laulava puu -nimistä kanteletta. Esityksissä on 
myös komiikkaa, kun nuoret esiintyjät räpiköivät kur-
kina tai muina eläiminä. Nuorten hantien, tyttöjen ja 
poikien, esiintyjäryhmä jatkaa 1990-luvun lopulla  
Hansi-Mantiassa aloitettua vuosituhantisten perintei-
den ja rituaalien pelastamis- ja säilyttämistyötä. Jumalat 

ja henget ovat läsnä myyttisiä tasoja huokuvassa esi-
tyksessä — mutta myös nykyaika: yhdellä esiintyjistä 
on jalassa upouudet Nike-tossut.

Nuorten kaupunkikulttuuri 
muistuttaa vanhoja rituaaleja

Suomessa saamelaisten tarinat ovat kokeneet renes-
sanssin. Lapissa toimii useita esiintyjiä ja ryhmiä, jotka 
ammentavat omasta laiminlyödystä menneisyydestään 
viisaita kertomuksia. Tuula-Maija Magga-Hetta on 
eräs pohjoisen Suomen kulttuuridynamoista. Hänen 
opettavainen tarinankerrontaesityksensä Sámi Saaga 
kiertää alueen kouluissa ja lastentarhoissa. Hän esittää 
tietäjän tavoin oman kulttuuripiirinsä suullista kerron-
taperinnettä. Lappilaisen nukketeatterin veteraani  
Leila Peltonen on puolestaan tuonut saamelaiskult-
tuuria Matkalaukku- ja Repputeatterinsa ohjelmistoon. 
Hämeenlinnassa nähty Pieni poronvasa -esitys toi nyky-
ajan lapsiyleisön ulottuville vanhoja saamelaistarinoita.
 Rovaniemelle on päätetty perustaa vuoteen 2010 
mennessä Lapin nukketeatterikeskus, joka jatkaa poh-
joisen kulttuuriperinteen vaalimista. Barentsinmeren 
nukketeatterifestivaalit ovat kokoontuneet vuonna 
2000 Rovaniemellä ja 2003 Oulussa esittämään Poh-
joiskalotin alueella tehtävää lasten- ja nuortenkulttuu-
ria. Seuraavaksi festivaali järjestetään vuonna 2005 
Färsaarilla, mistä Hämeenlinnan festivaalilla nähtiin 



55

kvaadi-lauluesitys Siivitetty pimeys.
 Lasten ja nuorten kasvatus taiteen keinoin on 
uhanalaisille pohjoisille kulttuureille elinehto. Ilman 
yhteisöllisiä, voimakkaita taide-elämyksiä kulttuuri 
ei jatku. Lapsuuden syvät elämykset luovat pohjan ai-
kuisuudelle ja elämässä pärjäämiselle.  Koko kylä kas-
vattaa -sanonta on totisinta totta inuiittien, hantien ja 
muiden alkuperäiskansojen elämässä. Taiteen tehtävä 
ei tosin ole ainostaan kasvattaa, vaan tarjota myös es-
teettisiä elämyksiä. Niiden kautta lapset ja nuoret pää-
sevät sisälle kuvalliseen maailmaan, taiteen ymmärtä-
miseen ja laaja-alaiseen harrastamiseen.
 Tämä on tärkeää myös modernissa kaupunkikult- 
tuurissa. Kun entisajan ihminen ilmaisi itseään ja maa-
ilmankäsitystään luola- ja kallioseinämaalauksissa, tä-
män päivän nuori iskee puumerkkinsä maailmaan 
graffitien ja tagien muodossa. Hämeenlinnan festivaa-
leilla nuorille tarjottiin työpajoja graffitien tekemises-
sä ja mahdollisuus kokonaisen graffititalon luomiseen. 
Lähes rituaalisella paneutumisella nuoret muuttivat 
Verkatehtaan vanhaa teollista ympäristöä värilliseksi 
urbaaniksi julistukseksi. Skeittaajien harjoitukset toi-
vat mieleen rituaalisen toiston, jolla ihminen samalla 
sekä uppoaa omaan toimintaansa että sulautuu osaksi 
toimivaa heimoyhteisöä. Capoera-tanssijoiden uhoa-
vat esitykset vertautuivat pohjoisten kansojen taiste-
luun, rituaaleihin pelon ja voiman maailmasta. Nuor-
ten lävistykset ja tatuoinnit viittaavat heimokulttuuriin, 
jonka tribal-tunnusmerkit kulkevat iholla vuosisadasta 
toiseen muuntuneina.
 Entisajan tietäjiin ja runonlaulajiin vertautuvat ny-
kyisen kaupunkikulttuurin rap-artistit, jotka lauluis-
saan kertovat ja manaavat yhteisön tilasta rituaalisesti 
toistuvalla sävelkuviolla. Hämeenlinnan festivaaleilla 
Pikku G ja muut räppärit saivat yleisönsä kuuntele-
maan herkeämättä sanoituksia, joissa heijastuu moder-
ni elämä samalla kun taustalla on ikiaikainen rituaali-
lauluperinne.

Valtion taidepolitiikka 
ja muinainen tietämys

Suomessa lasten ja nuorten teatteri-, musiikki- ja kuva- 
taidekasvatus ovat eurooppalaista huipputasoa. Maas-
samme on vuosikymmeniä toiminut eri alueiden las-
tenkulttuurin tekijöitä ja yhteisöjä. Nyt valtiovalta al-
kaa osoittaa tälle työlle uudenlaisia sisällöllisiä ja  

taloudellisia resursseja. Taiteen keskustoimikunnan 
lastenkulttuurijaosto on tehnyt Kulttuuri kasvaa lap-
sissa -nimisen ehdotuksen lastenkulttuuripoliittiseksi 
ohjelmaksi. Suomessa toimii jo Taikalamppu-verkosto, 
jossa on seitsemän lastenkulttuurikeskusta. Yksi niistä 
on Hämeenlinnan lastenkulttuurikeskus ARX. 
 Ikävämpänä suuntauksena näyttää olevan se, että 
uusien loistavien hankkeiden jalkoihin jäävät monet 
vuosikymmeniä uhrautuvasti työlleen omistautuneet 
lasten- ja nuortenkulttuuriyksiköt. Esimerkkejä Hel-
singistä ovat Taidetalo Narrin lakkauttaminen, Teat-
teri Pienen Suomen alasajo ja Nukketeatteri Vihreän 
Omenan lopettamisuhka. Näissä taideyhteisöissä on 
tehty uraauurtavaa perustyötä ja toteutettu taidekas-
vatusprojekteja lasten ja nuorten ehdoilla.
 Lasten- ja nuortenkulttuuriin ja taidekasvatukseen 
alettiin järjestelmällisesti kohdistaa resursseja jo 1980- 
ja 1990-luvuilla. Lasten- ja nuortenkulttuuri on nous-
sut monimuotoiseksi erilaisten toimijoiden kentäksi. 
Muun muassa Annantalon taidekeskus on tarjonnut 
taiteen perusopetusta ja erilaisia tapahtumia päivä- 
kodeille ja kouluille vuosien ajan. Länsi-Suomessa 
on järjestetty lasten ja nuorten elokuvataiteen projek-
teja. Opetusministeröllä ja Suomen Elokuvasäätiöllä 
on lastenelokuvan kehittämisohjelma vuosille 2002-
2005. Humanistinen ammattikorkeakoulu toteuttaa 
Joensuussa Taide ja kulttuuri nuorisokasvatuksessa   

-suuntautumisvaihtoehtoa. Museopedagoginen taide-
kasvatustoiminta on levinnyt Kansallismuseoon, 
Teatterimuseoon ja lukuisiin muihin laitoksiin ympä-
ri Suomen. Teatterikorkeakoulussa on käynnistetty 
monen vuoden valmistelujen jälkeen lastenteatteri-
koulutus, ja Helsingin Stadiassa on meneillään laaja 
lasten- ja nuortenteatterin tutkimus- ja kehittämishan-
ke. Sanataiteen puolella on vielä paljon työtä edessä, 
mutta Lukukeskus ja muut yksiköt ovat kehityksessä 
mukana toteuttamassa monenlaisia lukemiseen liitty-
viä lasten ja nuorten projekteja. 
 Hyvältä siis näyttää päällisin puolin, mutta miten 
taidepolitiikassa toteutuu muinainen tietämys ja pe-
rinteestä ammentaminen? Entä rituaalinen, kiireetön 
ja omaehtoinen yhteisöllisyys? Kehittyykö ja elääkö 
arkaainen tietämys ja osaaminen modernissa kaupun-
kikulttuurissamme, jonka mediavyöry uhkaa haudata 
alleen arkkityypit ja alitajunnan? 

Maiju Tavast
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teksti ja kuvat Pertti Julkunen

N äyttelijä ja ohjaaja Markku Peltola 
istuu tamperelaisen ravintola Telakan 

lämpimässä ja puolipimeässä yläkerrassa. 
Hän on paikalla sovittuun aikaan, vaikka ei 
omista kelloa eikä kalenteria. Minäkin tulen 
täsmällisesti. Voin tarkistaa ajan kellon lisäk-
si kännykästä ja kamerasta.
 Keskustelemme Dostojevskin Rikoksen ja 
rangaistuksen ohjaamisesta ja Raskolnikovin 
roolista. Mitä näytelmä opettaa nykyisyyden 
hallitsemisesta ja tavallisista ihmisistä? Py-
rimme siihen, että ymmärrämme pitkän  

Markku Peltolan Dostojevski
Raaputa Raskolnikov esiin! Näytelmä panee 
ajattelemaan kauhuin ja huumorein. Sitten se menee 
näytelmien taivaaseen.

istuntomme lopussa jotakin sellaista, jota 
emme ymmärrä sen alussa.

Hevosen suutelu�ja 1900-luku

Opiskelija Rodion Romanovitsh Raskolni- 
kov on kehitellyt proseminaarityössään aja-
tusta, jonka ytimenä on, että ihmiset jakaan-
tuvat luonnonlain nojalla kahteen eriarvoi-
seen ryhmään. Alempi tavallisten ihmisten 
ryhmä muodostaa kaltaistensa siittämisestä 
ja synnyttämisestä huolehtivan aineksen. 

Ylempi ryhmä koostuu varsinaisista ihmisis- 
tä. He kykenevät lausumaan omassa elämän- 
kehässään uuden sanan. Raskolnikovin mu-
kaan kummankin ryhmän luonteenomaiset 
piirteet ovat sangen selvät: alempi ryhmä val- 
litsee aina nykyisyyttä, ylempi tulevaisuutta.
 Tavallisen ihmisen tehtävänä on pysyä 
kuuliaisena. Valioihmisellä on oikeus louka-
ta lakia ja vahingoittaa toisia ihmisiä.
 Rikosta ja rangaistusta esitettiin talvikau-
den 2003–2004 Teatteri Telakalla Tampe-
reella. Ohjaaja ja pääosan esittäjä oli mennei-
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syytensä menettäneenä miehenä maailmalla 
tunnettu Markku Peltola. Jukka Toivonen 
dramatisoi Fedor M. Dostojevskin tekstin.
 Dostojevskin romaani alkaa tavattoman 
helteisenä päivänä heinäkuun alussa, ilta-
puolella. Kaikki tapahtuu Pietarissa. Raskol-
nikov astelee verkalleen K-n sillalle päin ja 
hautoo ajatusta murhasta. Vanha panttilai-
nauksella itseään elättävä nainen saa toimia 
uhrina. Murha on tarkoitettu todisteeksi ja 
kokeeksi. Raskolnikov tahtoo todistaa, että 
ihmiset jakaantuvat ryhmiin hänen tarkoitta- 
mallaan tavalla. Hän kokeilee, uskaltaako 
itse ”kummartua ottamaan vallan” ja pystyy-
kö astumaan tulevaisuutta vallitsevien valioi-
hmisten joukkoon.
 Peltolan ja Toivosen näytelmä alkaa Ras-
kolnikovin kamalasta unesta. Näemme ja ku-
vittelemme sen Telakan dostojevskimaisesti 
ruumisarkkuviisteisessä ullakkokerroksessa. 
Humalainen väkijoukko ivaa ja rääkkää ka-
pakan edessä hevosta. Seitsenvuotinen Ras-
kolnikov sattuu isänsä kanssa paikalle. Hän 
syöksyy syleilemään ja suutelemaan kidutet-
tua ja häväistyä eläintä.
 Hevosensuutelukohtaus on yksi Euroo-
pan hengenelämän tärkeimmistä kipupisteis-
tä. Friedrich Nietzsche makusteli sitä esit- 
tämällä kohtauksen Torinossa. Hevosta 
pahoinpideltiin Piazza Carlo Albertolla, ja 
Nietzsche meni väliin samalla tavalla kuin 
Raskolnikov unessaan. Hevosta suudeltiin. 
Humanismin probleemaa tiivistettiin. Ansait- 
sevatko kaikki ihmisennäköiset hevosen-
rääkkääjät tai keskinkertaiset mitättömyydet 

”ihmisen” jalon nimen? Miten varsinaiset ih-
miset voisivat erottautua heistä?
 Sittemmin ihmisyyden ongelmaa ratkot-
tiin uutterasti 1900-luvulla. Valioihmisen suh-
de tavalliseen ihmiseen joutui olemuksellisen 
tarkastelun kohteeksi. Taisteleva humanismi 
sai perverssejä muotoja. Tulevaisuuden hal-
litsemisella pilattiin monenlaisia nykyisyyk-
siä monenlaisilta tavallisilta ihmisiltä.

Paha jako�kahteen

Minun asiani Telakalla koskee Raskolniko-
via ja tavallista ihmistä. Mitä Raskolnikovin 
osan esittäminen kertoo ohjaajalle ja näytte-

lijälle tavallisesta ihmisestä? Miten ihmisestä 
tulee tavallinen ihminen? Mitä nykyisyys on? 
Miten me tavalliset ihmiset sitä vallitsemme? 
Miten epätavalliset valioihmiset hallitsevat tu-
levaisuutta?
 Peltola aloittaa afganistanilaisista naistoimit-
tajista, maansa ensimmäisistä. He näyttivät, 
miten tavallinen nainen elää Afganistanissa.
 En ole varma olenko kärryillä, sillä minul- 
la ei ole kotona televisiota. Näin ollen mi-
nulla ei ole myöskään maailmankuvaa. Mi-
nä olen sillä tavalla epätavallinen. Tiedän 
kuitenkin Afganistanin naisten videotyöstä 
Tampereen elokuvajuhlien lehdessä (2004) 
olleiden Kristiina Tuuran kahden artikkelin 
perusteella.
 Näen Peltolan kertomuksen perusteella 
ilman televisiotakin hyvin elävästi sieluni sil-
min, että afganistanilaiset naiset ovat jotenkin 
erilaisia naisia kuin esimerkiksi suomalaiset. 
Peltolan pointti ei kuitenkaan ole tässä.
 Pointti on, että asiassa kuin asiassa alkaa 
helposti syntyä paha jako kahteen. ”Ei me 
voida kaikkia auttaa”, me sanomme, kun kuu-
lemme afganistanilaisista. ”Pelkästään a-kirjai-
mella alkavia autettavia on huru mykky”, me 
jatkamme. ”Mitä niitä nyt on, albanialaisia, 
algerialaisia, angolalaisia, azerb…” Siinä käy 
niin, että me ei auteta ketään. Ja ennen kaik-
kea siinä käy niin, että syntyy aina uudestaan 
jako kahteen. Me, auttajat. Ne, autettavat. 
Me, a-kansalaiset, ja ne, b-roskasakki.
 Nykyisyyden vallitsemista ja tulevaisuu- 
den hallitsemista koskevat huonot kuvitel-
mamme ja tavallisten ja epätavallisten ihmis-
ten arvoeroja koskevat typerät spekulaatiom-
me ovat osa jakamisaskarteluamme.

Me, pommittajat

Jakojemme ansiosta ”me” kyllä pommitam-
me, myrkytämme ja poltamme eläviltä keitä 
tahansa sivullisia missä hyvänsä köyhässä 
maassa. Tarvittaessa ja ilman tarvetta.
 Raskonikovin kompleksiin kuului tieto 
siitä, että ihmisten tappaminen oli tsaarin so-
dissa ja vankiloissa mitä rutiinimaisin tapah-
tuma. Ihmisten tappaminen ei ole harvinasta 
siviilissäkään. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja 
nykyisellä Venäjällä murhatuksi tuleminen 

on hyvin kilpailukykyinen kuolinsyy. Sekä 
sodissa että siviilissä murhatut ovat yleensä 
pieniä, hiljaisia ihmisiä. 
 Raskolnikov murhasi yksinäisen vanhan 
naisen todistaakseen ettei ole tavallinen ih-
minen. Mitä epätavallista hänen teossaan 
muka oli?
 Raskolnikovin järkeily jauhaa tätä asiaa 
jo ennen murhaa. Tsaarin sotilaat ja vankila-
viranomaiset ovat sellaisia tavallisia ihmisiä, 
jotka murhaavat käskystä. Ilman valtioval-
lan lupaa toimivat rikolliset ovat tavallisia ih-
misiä, jotka tappavat lakia uhmatakseen tai 
jonkin itsekkään pyrkimyksensä sivutuottee-
na tai sitten vahingossa. Kaikesta on päätel- 
tävissä, että heidän lisäkseen on olemassa 
ihmisiä, joilla on lupa tappaa. Sellaisia, joita 
uhmataan ja jotka voivat antaa halutessaan 
tappamisen luvan muillekin. He eivät ole ta-
vallisia ihmisiä. Raskolnikov sanoo, että he 
ovat ”kumartuneet ottamaan vallan”. Hän 
ajattelee, että valtaa ottamaan kumartuessa 
voi aistia, miltä tuntuu olla valioihminen.

Ne, tavalliset

Tässä vaiheessa Peltolasta ja minusta tuntuu 
siltä, että on taas puhuttava 2000-luvun alun 
maailmasta. Samalla meistä tuntuu jotenkin 
kiusalliselta.
 Ovatko sodat ja joukkomurhat sittenkään 
pelkästään kylmien taloudellisten intressien 
aiheuttamia? Vai olisiko niissä mukana Ras-
kolnikovin jako kahteen -problematiikkaa? 
Rauhanliikkeen ihmiset sanovat usein, että 
esimerkiksi Irakin sodassa on kyse pelkäs-
tään öljyvarkaudesta ja irakilaisten muun 
kansallisomaisuuden väkivaltaisesta ryöstös-
tä. Dostojevskin ja Telakan Raskolnikov pa-
kottaa kysymään, onko asia pelkästään näin. 
Voisiko olla niin päin, että murha ei olekaan 
väline omaisuuden anastamiseksi vaan tar-
koitus sinänsä? Voisiko varastaminen olla 
eräänlainen tekosyy tai rationalisointi mur-
haamiselle?
 Raskolnikovin virittämässä maailmanhis-
toriassa on kysyttävä, onko niin, että Sad-
dam Hussein murhasi ja George W. Bush 
murhaa, jotta voisi tuntea kuuluvansa niihin 
valioihmisiin, jotka kumartuvat ottamaan 
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vallan. Mitä enemmän häpeää ja kärsimystä 
he aiheuttavat, sen suurenmoisemmilta ja 
uudemmilta kuulostavat heidän omissa kor-
vissaan ne uudet sanat, jotka he omassa 
elonkehässään lausuvat.
 Presidentti George W. Bush lausui presi-
dentti Saddam Husseinin pidätystä kommen-
toidessaan lehtitietojen mukaan muun muas-
sa, että ”pimeyden aikakausi on päättynyt”.
Muistamme, että yhdysvaltalaiset sotilaat 
murhasivat Vietnamissa lähes kolme miljoo-
naa siviiliä. Melko suuri osa heistä otettiin 
hengiltä elävältä polttamalla tai myrkyttä-
mällä. Murhaajat olivat tavallisia nuoria mie-
hiä, jotka toimivat valioihmisten käskystä. 
Irakissaamerikkalaiset ovat tappaneet ja sil- 
poneet tähän mennessä paljon vähemmän 
ihmisiä. Täsmätappojen mainostaminen pa-
nee toivomaan, että säännelty joukkomur-
ha voi tuoda suuremman valioihmisyyden 
tunteen kuin summittainen napalmin levit-
täminen. Kuvernööriaikanaan Bush tyytyi 
ajamaan kuolemantuomioita tappamalla yh-
den ihmisen kerrallaan. Ehkä hän sai jo siitä 
suurta tavallisen ihmisen yläpuolella olemi-
sen tunnetta.
 Huomaamme, että täsmämurhien mah-
dollisuuden aiheuttamassa optimismissamme 
saattaa olla heikko kohta. Valioihminen saat-
taa epäillä salaa mielessään, että on sittenkin 
aivan tavallinen pulliainen. Sellainen, joka 
tyytyy nykyisyyteen eikä vallitse tulevai-
suutta. Näin ollen hän saattaa tarvita aina 
uusia, aina entistä suurempia todisteita siitä, 
että on sittenkin tukevasti tavallisten ihmis-
ten yläpuolella.
 Raskolnikov tappoi kaksi ihmistä ja toi-
sen heistä tavallaan vahingossa.

Huumori yhdistää�meitä ja niitä

Peltolasta ja minusta on kiusallista rinnastaa 
herkkä ja järkevä Raskolnikov aivan toisen-
laisiin valioihmisiin. Rodion Romanovitsh 
on tarkkavireinen ja syvästi empaattinen, 
suorastaan lähimmäisissään syntyvä ja heis-
sä elävä ihminen. Sitäpaitsi hän on täysin jär-
kevä. Dostojevskin julma huumori on juuri 
tässä. Hän herättää meissä kauhua ja ihas-
tusta sillä, että panee juuri eloisan Raskolni-

kovin tappamaan ja avaa hänet meille niissä 
järkeilyissä ja keskusteluissa, joita tämä käy 
romaanin muiden henkilöiden kanssa. Ras-
kolnikovia kuulusteleva tutkintotuomari Por-
firi Petrovitsh on Peltolan suosikkihahmo:

”Porfiri on fiksu kundi. Hän tukee ja arvostaa 
Raskolnikovia. Hän pitää Raskolnikovista, 
mutta on sitä mieltä, että hänessä on pieni 
virhe, joka pitää puristaa pois.”
 ”Porfiri tuntee Raskolnikovin. Hän tie-
tää etukäteen, mitä tämä sanoo. Hän tietää 
myös, mitä Raskolnikov tekee ja jättää teke-
mättä ja myös sanoo sen Raskolnikoville.  
’Te tarvitsette meitä.’ ’Ei, ette te pakene.’
 ”Porfiri kärsii peräpukamista ja omasta 
tupakoinnistaan. Tutkintotuomarin tehtävis-
sään hänellä on koko ajan tunne, tarkka tun-
ne asioiden tilasta. Porfiri tuntee myös Ras-
kolnikovin kärsimyksen ja siihen kuuluvat 
koomiset puolet.”
 ”Molemmat tietää, että toinen tietää.”
 ”Asioiden tunteminen on tunteessa ja 
tunnelmassa, mielialassa.”
 Ihmisten tavallisuuden kannalta on mer-
killepantavaa, että Porfiri arvaa ja tuntee Ras- 
kolnikovin sielunliikkeet, vaikka Raskolni-
kov on aivan ainutlaatuinen tyyppi. Sellai-
nen, jota Porfiri Petrovitsh ei ole milloinkaan 
ennen tavannut. Porfiri saa tuntuman toisen 
outoon ainutlaatuisuuteen huumorin avulla.
Dostojevski julistaa Porfirin huumorin kaut-
ta jumalan sanomaa. On olemassa kaikkia 
ihmisiä yhdistävä, kaikkia yksittäisiä ihmisiä 
suurempi, perusluonteeltaan suopea yhteys, 
jonka ansiosta jokainen epätavallinen ihmi-
nen voi ymmärtää jokaista epätavallista ih-
mistä. Jokainen voi löytää tuon yhteyden ta-
kia jokaisesta jotakin hyväksyttävää, vaikka 
ei hyväksyisikään kaikkea. Porfiri Petrovitsh 
tietää, että Raskolnikov on murhaaja, mutta 
ottaa häneen silti sydämellisen ja ennen kaik-
kea hauskan asenteen. Eikä se tarkoita vä-
himmässäkään määrin, että hän ei ymmärtäi-
si Raskolnikovin teon kammottavuutta.

Mediamarinadi vie�
kielen mennessään

Porfirin huumori saa meidät ymmällemme. 
Äskeisten rinnastustemme kohteet herättävät 

kauhua, mutta kovin toisella tavalla kuin 
Raskolnikov. Toisenlaatuisuudesta huolimat-
ta Porfiri nostaa kiertämättömän kysymyk-
sen, pitäisikö meidän tavallisten kunnon ih- 
misten myöntää, että 2000-luvun alun massa-
murhaajissa voi olla jotakin hyväksyttävää.
 Kymmenet miljoonat ihmiset ovat näh-
neet televisiosta George W. Bushin ilmeet ja 
kuulleet radiosta hänen äänensä ja äänestä-
neet häntä silti. Tai kenties juuri siksi!
 Tunnemme tahmeaa puistatusta. Me 
elämme turvallista elämää. Telakalla on läm-
mintä, mukavaa ja rauhallista. Me teemme 
itsestämme epätavallisia ihmisiä kommuni-
kaatiokoneiden ja niistä kieltäytymisen avul-
la. Peltola ei katso kelloa, minä en katso tele- 
visiota. Olemme silti niin mediakulttuurin 
marinoimia, että emme aina pysty kuvittele-
maan, miten hirveä tapahtuma vanhan nai-
sen murhaaminen kirveellä on.
 Jos marinadimme hieman laimenee, niin 
huomaamme, että emme oikein pysty usko-
maan, että Raskolnikov murhasi ihmisen. 
Se on liian tungetteleva ja raukkamainen 
teko hänelle. Mutta tietenkin me lopulta us-
komme Dostojevskiä. Raskolnikov murhasi. 
Samalla hän osoitti, että ihmisiä ei voi luoki-
tella. Raskolnikovin kuuluminen murhaaji-
en kategoriaan osoittaa, että mikään katego-
ria ei toimi ihmisten ryhmittelyssä.
 Dostojevski laimentaa marinadiamme ja 
saa meidät huomaamaan, miten vaikutelmil-
ta varjeltunutta koteloelämää me muutenkin 
elämme.

Valioihminen�vaivaannuttaa

Olemmeko esimerkiksi joskus tavanneet 
henkilökohtaisesti kasvoista kasvoihin sel-
laisen ihmisen, joka voisi äänestää Bushia? 
Ei, emme varmaankaan. Ja kuitenkin juuri 
Bushin äänestäjät ovat tavallisia ihmisiä jos 
ketkä. Vai ovatko?
 Raskolnikov sanoo, että tavallinen ihmi- 
nen ei ole oikeastaan ihminen ollenkaan. 
Hänellä ei ole muuta virkaa kuin pysyä 
kuuliaisena. Vain valioihminen on varsinai-
sesti ihminen. Vain hän hallitsee tulevai-
suutta ja pystyy lausumaan elonkehässään 
uuden sanan. Raskolnikov tappoi todistaak-
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seen, että ei ole täi, vaan varsinainen ihmi-
nen, sellainen, joka vallitsee tulevaisuutta. 
Tai näin hän ainakin uskotteli itselleen.
 Telakan ullakolle nostettuna Raskolni-
kov oli ilmiselvästi epätavallinen tyyppi, 
joka he-rätti joukon tavallista ihmistä kos-
kevia ajankohtaisia kysymyksiä. Miten esi-
merkiksi juuri George W. Bushin kasvoilla, 
äänellä ja lahjakkuudella varustettu ihmi-
nen on valikoitunut Pohjois-Amerikan  
Yhdysvaltojen presidentiksi? Miten juuri 
hän on lähtenyt politiikkaan, päätynyt eh-
dokkaaksi ja menestynyt? Tavallista ihmistä 
koskevilla spekulaatioilla on pakosti ollut 
vahva asema prosessin kaikissa käänteissä.
 Tavallista ihmistä koskevat spekulaatiot 
ovat olleet jollakin tavalla mukana myös sil-
loin, kun on valittu niitä ihmisiä, jotka ker-
tovat presidentille, mitä sanomalehdissä lu-
kee. (Katso lähdeluettelosta Sihvonen 2003 
ja STT 2003.)
 ”On valittu”? Kuka muka on valinnut? 
Tavallisen ihmisen ongelma on jollakin 
tavalla mukana siinä, miten ihmisiä vali-
koituu poliitikoiksi ja siinä, miten osa polii-
tikoista valikoituu johtajiksi. Se on selvää. 
Mutta sitten se on mukana vielä siinäkin, 
miten johtajat toimivat. Tai miten heitä toi-
mitetaan.

Tavallinen ihminen�on Suuri Sielu

Kysyn Peltolalta, mitä hän ajattelee Rikok-
sen ja rangaistuksen ohjaajana ja monen 
kymmenen tunnin julkisena Raskolnikovi-
na tavallisesta ihmisestä. Minkälaisia ihmi-
siä tavalliset ihmiset ovat?
 Päädymme siihen, että kukaan ei ole 
fyysisesti olemassaolevana homo sapiens -
lajin apinayksilönä tavallinen ihminen vaan 
aivan ainutlaatuinen kummajainen. Peltsi 
ottaa esimerkin tavallisen ihmisen histori-
asta: ”Mahatma Gandhi oli kova poika. 
Suuri Sielu. Hänellä oli aina omat sitruunat 
ja vuohenmaidot matkoilla mukanaan. Se 
oli vuosisadan hurjia suoritteita, hakkaut-
taa tahallaan itsensä. Ja miehittäjäsotilaille 
hirveä paikka: ihmiset tulee ja sanoo, että 
hakatkaa meidät nyt.”
 ”Jokainen ihminen kärsii. Sotilaat kärsii 

sotimisestaan. Gandhi on kova kundi, kun 
se ymmärtää tämän. Samalla tavalla kuin 
Porfiri.”
 Minä muistan, että Valintatalon kassa- 
jono on alan kirjallisuudessa tavallisen ihmi-
sen paradigmaattinen esiintymispaikka. Kun 
sieltä ottaa tavallisen ihmisen kiinni ja raa-
puttaa, niin hän paljastuu ainutlaatuiseksi. 
Yhtä ainutlaatuiseksi kuin Mohandas  
Karamtshand Gandhi, mutta takuulla aina 
erilaiseksi kuin hän. Tiedän, että näin tapah-
tuu todella. Olen kokeillut.

Suurmies vaatii�paljon

Epätavallinen ihminen naamioituu siis Valin-
tatalon kassajonolla tavalliseksi. Ehkä hän 
tekee sen vahingossa, tulee naamioituneeksi. 
Mutta missä tavallinen ihminen sitten naami-
oituu epätavalliseksi? Raskolnikov naami-
oitui epätavalliseksi ihmiseksi murhaamalla 
kaksi tavallista ihmistä. Mutta hän teki sen 
vain omissa silmissään ja itseään varten. Mi-
ten tavallinen ihminen naamioituu epätaval-
liseksi muiden nähden ja heitä varten?
Peltola sanoo, että nykyään suurmiehen  
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narsistinen syndrooma näkyy liikemaailmas-
sa. Tavallinen talousnero yrittää näytää epä- 
tavalliselta ja vaatii lisäetuuksia lahjakkuu-
tensa tunnustukseksi.
 ”Se on rumaa röyhkeää ja tuskallista.”
 Markku Peltolan puhe tuo mieleen No-
kian Jorma Ollilan. Mitä sanot siihen, että 
kaikkein rikkaimmat vaativat itselleen vero-
helpotuksia?
 ”No jos kekseliäs, ahkera ja luova ihmi-
nen tekee työtä, niin on ihan kohtuullista ja 
ymmärrettävää, että se haluaa tulla toimeen.”
Muistamme lukemattomista esimerkeistä, 
että luova ihminen ei yleensä tule toimeen. 
Ei sen vertaa, että pääsisi veroja maksamaan.

”Rikkaiden johtajien verovaatimukset on ko-
konaan eri asia. Joku vaatii toisilta pois sel-
laista, mitä ei itse tarvitse. Minä en ymmärrä 
sellaista. Se palikka puuttuu.”
 Tavallisista ihmisistä erottautuminen on 
hyvin tavallista muuallakin kuin talouselä-
mässä. On tunnettua, että muoti on epätoi-
voista kamppailua tavallisista ihmisistä erot-
tautumiseksi. Ponnistus näkyy koko ajan 
vaatemuodin ja trendilehtien lisäksi politii-
kan, taiteen ja tieteen muodeissa.
 Raskolnikov panee kuitenkin ajattele-
maan, että tavallisen ja tavattoman ihmisen 
dialektiikka muotoilee yhteiskunnan instituu-
tioita vielä perusteellisemmin kuin muodit. 
Esimerkiksi uskonnollisten instituutioiden 
menestys riippuu siitä, minkälaisen suhteen 
ne ottavat tavallisen ihmisen ongelmaan. Jos 
ne osaavat toimia hierarkioistaan huolimatta 
myös jakoja vastaan, ne menestyvät.
 Kristinusko saa suuren osan voimastaan 
niistä ihmisten tavallisuutta ja epätavalli-
suutta koskevista ratkaisuista, joita se tekee. 
Kristinuskoa vastustavat ja kannattavat hu-
manistit suhtautuvat tähän asetelmaan peri-
aatteessa samalla tavalla. Ihmisyyden arvoa 
korostetaan niin paljon, että se halutaan ot-
taa joiltakin biologisen ihmislajin jäseniltä 
pois. Kristitty Søren Kierkegaard sanoi 
vakavissaan, että subjekti-objektista lörpöt-
televät professorit ja dosentit eivät ole ihmi-
siä. Ateistiksi väitetyn Nietzschen seuraajat 
taas haluaisivat kieltää ihmisyyden päinvas-
toin niiltä tavallisilta ihmisiltä, jotka eivät 
viitsi houria suurmieshoureita. Asetelma on  

huvittavasti samanlainen molemmilla huma-
nisteilla.

Me emme usko�vähällä

Dostojevski käsittelee kristinuskon ja huma-
nismin ongelmaa kirjailijan ammattitaidolla 
 eikä mene samaan halpaan kuin filosofit. 
Rikoksen ja rangaistuksen jälkeen Raamatun 
lukeminen tuntuu uudella tavalla huvitta-
valta. Evankeliumien Jeesus puhuu samalla 
tyylillä kuin Rodion Romanovitsh Raskol-
nikov. Molempia miehiä hallitsee yrmeä ja 
äkeä sumeilemattomuus. Niin sanoissa kuin 
teoissakin.
 Rikos ja rangaistus on uskonnollinen  
romaani. Uskonnollisuus ei liity jumalan  
nimeen vaan ”pelkkään olemassaoloon”  
ja huumoriin. Dostojevskin kertoja sanoo  
romaanissa suoraan, että Raskolnikovin on-
gelma oli siinä, että pelkkä olemassaolo oli 
aina ollut hänelle liian vähän. Raskolnikov 
ei osannut olla kiitollinen olemassaolosta. 
Hän ei ymmärtänyt, että olemassaolon muis-
taminen antaa arvon ja arvokkuuden ihmi- 
sille ja muille olioille. Häneltä jäi huomaa-
matta, että ihmiset voivat olla erilaisissa suh-
teissa erilaisiin olevaisiin olioihin, mutta  
olemassaoloon itseensä he ovat kaikki sa-
massa suhteessa.
 Jumala toimii Rikoksessa ja rangaistuk-
sessa olemassaolon paimenen roolissa. Hän 
hymyilee ihmisille suopeasti, kun nämä 
muistavat ihailla hänen lammaslaumaansa. 
Pelkkä olemassaolo heittää mihin hyvänsä 
olioon hauskan ja arvovaltaisen henkäyksen.
Jumalalla on suuri ja kiintoisasti piiloinen 
rooli Dostojevskin romaanissa. Mitä sinä 
Peltsi sanot jumalasta?
 ”Jumala? En ole päässyt personoimaan 
häntä. Shamanismi kiinnostaa minua. Maa-
uskovaisuus ja luonnon palvonta on järke-
vää tai ainakin sympaattista. Jos Jumala on 
muuta kuin maa ja luonto, niin silloin hänet 
on luotu. Ja jos olemme luoneet hänet, niin 
meidän pitää pitää hänestä hyvää huolta.”
 Meidän pitäisi pitää huolta myös maail-
masta. Meidän pitäisi lopettaa autoilu. Pel-
tola omistaa itse auton, mutta ei kelloa eikä 
kalenteria. Hän ei aja talvella eikä turhaan 

kesälläkään. Hän tuli kauan toimeen ilman 
puhelinta. Hän kertoo tulevansa tapaamisiin 
julkisten kellojen ja oman rytmitajunsa avulla.
 ”Me ei uskota vähällä. Pitäisi tapahtua 
jotakin kaikkia koskettavaa. Sähköjen pitäisi 
mennä poikki koko maailmasta. Se ei tosin 
koskisi kaikkia köyhimpien maiden asukkai-
ta. Tai sitten pitäisi tulla minuutin mittainen 
happikatko ja tieto siitä, että pitempiä on 
tulossa. Ehkä me sitten ruvettaisiin ajattele-
maan. Tai sitten ei sittenkään.”

Protestanttinen�pelkuruus

Rikoksesta ja rangaistuksesta esitetään hyvin 
usein vakiojuoniseloste, jonka mukaan Ras-
kolnikov tekee ensin rikoksen, rupeaa sitten 
ajattelemaan, katuu ja tunnustaa, saa tämän 
jälkeen rangaistuksensa ja lähtee sitten kris-
tillisten aatteiden viitoittamalle moraalisen 
uudelleensyntymisen tielle. Dostojevskin  
romaanisssa sen enempää kuin Peltolan näy-
telmässäkään asiat eivät kulje ollenkaan tuol-
la radalla. Miten noin kelvoton tulkinta voi 
pysyä jopa Dostojevskiä itse lukeneiden ih-
misten mielissä?
 ”Ihmiset haluavat onnellisen lopun. Siis 
tuolla tavalla onnellisen. Paha hetki pelottaa. 
Se on protestanttista pelkuruutta. Mitä vaan 
saa tehdä kenelle tahansa, kunhan sitten vii-
me hetkellä katuu ja pyytää armoa.”
 ”Raskolnikoville jumalan hyväksikäyttö 
olisi niin raukkamainen rikos, että se ei voisi 
millään tulla hänen mieleensäkään.”
 ”Romaanissa ei ole loppua ollenkaan. Sii-
nä on kyllä hyvin onnellinen käänne, ja sen 
jälkeen alkaa toinen tarina.”
 Peltolan näytelmä päättyi tulevaisuutta 
koskevaan epätoivoisen oloiseen kysymyk-
seen. Minun mielestäni se loppui liian aikai-
sin. Onnellinen käänne tapahtuu romaanissa 
vähän myöhemmin. Taustana on Siperian 
pakkasrapea jokimaisema. Yrmeä Raskolni-
kov pehmenee siellä kokonaan, kun muistaa 
Sofia Semjonovnan huivin. Tuttu vihreä hui-
vi herättää hänet muistamaan, että pelkkä 
olemassaolo on loppumattoman kummalli-
nen ja mahtava juttu. Pelkkä olemassaolo on 
mukana maailman kaikissa sattumuksissa, 
eikä se jaa ihmisiä minkäänlaisiin ryhmiin. 
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Se pieni virhe, jonka Porfiri Petrovitsh halu-
si puristaa pois Raskolnikovista, putoaa nyt 
melkein huomaamatta. Murhaaja herkistyy 
kiittämään olemassaoloa siitä, että muistaa 
olevansa olemassa.

Tulevaisuuden�hallinta?

Me herkistymme muistelemaan Dostojevs-
kin karmean harmaata huumoria. Raskolni-
kov murhasi äkeennyksissään, näin sanoo 
J.A. Hollon hyvä suomennos. Hän äkeentyi 
siihen, miten matalat katot ja ruumisarkun 
muotoiset yläkerran huoneet ahdistavat aja-
tusta ja sielua ja tappoi vanhan koronkiskuri- 
ämmän ikään kuin kokeeksi. Päättelemme, 
että Raskolnikov oli äkeentynyt kroonisesti 
yhteiskunnalle. Lisäämme, että hän tunnusti 
rikoksensa pelkkää yrmeyttään. Katumus oli 
kyllä mukana kuvioissa jopa ennen murhaa, 
mutta tunnustuksessa sitä ei ollut mukana 
tippaakaan. Raskolnikov katui tunnustamat-
ta ja tunnusti katumatta.
 Oikeastaan Telakan näytelmä loppuu sit-
tenkin parhaassa paikassa. Siis tavallisen ih-
misen ja nykyisyyden hallinnan kannalta 

parhaassa paikassa. Raskolnikov, tulevai-
suutta vallitseva valioihminen, hätääntyy 
siinä kysymään, mitä tulevaisuus tuo tulles-
saan. Mitä muuten tulevaisuus tuo meille 
tullessaan, mitä sanot Markku Peltola?
 ”Tulevaisuuden hallinta? Se on esimer-
kiksi sitä, että minun isä sairastaa ja kuolee. 
Hän olisi juuri päässyt eläkkeelle. Sitten, 
kun voisi vähän nauttia elämästä, niin kuolee 
pois. Se on siinä. Se tulevaisuuden vallinta.”
 ”Vakuutusyhtiöt lupaavat meille mainok-
sissaan 20 onnellista vuotta. Jos eletään 20 
vuotta, niin nähdään, onko niitä yhtiöitä 
olemassa.”
 Peltolan isä oli töissä Finnairilla. Hän ko-
ki brenkkuvaikeuksia, raitistui, alkoi ajaa 
taksia. Hän kuoli vuonna 2001. Ei ehtinyt 
harrastaa sitä nykyisyyden hallintaa, jota  
Siperia opetti Dostojevskille ja hänen romaa-
nihenkilölleen pakkotyösiirtolassa.
 Minä harjoittelen nykyisyyden hallitse- 
mista ottamalla Peltolasta kuvan ilman sa-
lamaa, Telakan sisätilan omassa valossa. 
Vanha tiiliseinä, hyvä villapaita ja tupakka-
miehen henkevä iho pitäisi saada filmille 
ikkunasta kuultavan pilvipäivän kauniin-

harmaassa valossa. Lyhyillä valotusajoilla 
ottamissani salamakuvissa Peltola valaistuu 
pimeässä samaan tyyliin kuin Raskolnikov 
Telakan Rikoksen ja rangaistuksen esittely-
kuvissa. Vintti pimeänä kellariloukossa. 
Vähän kliseistä, ehkä. Mutta nyt sulkimen 
ajaksi tulee yksi kahdeksasosa sekuntia. Se 
on mahdottoman pitkä pätkä nykyisyyttä. 
Juoksija menee siinä ajassa melkein metrin. 
Hermostunut valokuvaaja tärisee kuvansa 
noin kuuteen kertaan kiisseliksi. Raskolni-
kov tappaa koronkiskurin ja huomaa sisa-
ren. Nyt nykyisyys virtaa hiljaa kamerani 
sisään siihen saakka, kun suljin sekaantuu 
asiaan ja sulkeutuu. Tunnen pitkää ja rau-
hallista nykyisyyden vallitsemisen iloa: tulee 
täysin terävä kuva. Ainakin jos ei suurenne-
ta tolkuttomasti.

Nykyisyyden�riittoisuus?

Raskolnikov siis on rauhaton, tyytymätön 
ja onneton siksi, että ei tyydy hallitsemaan 
nykyisyyttä. Onnettomuudekseen hän ei ole 
ottanut tässä asiassa oppia meiltä tavallisilta 
ihmisiltä. Toisaalta on niin, että Raskolnikov 
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ei ole ehjästi ja yksiselitteisesti rauhaton sen 
enempää kuin onnetonkaan. Kun Raskolni-
kov keskustelee jonkun ihmisen kanssa, hän 
ikään kuin syntyy uudelleen tässä toisessa. 
Usein rauhattomasti mutta joskus myös rau-
hallisesti.
 Raskolnikovin persoona rakentuu romaa-
nissa kolmen suuren kaksittaisdialogin varas-
sa. On ensinnäkin dialogi Porfiri Petrovitšin 
kanssa. Siihen Peltola on panostanut paljon. 
Sitten on dialogi Sofia Semjonovnan ja Ras-
kolnikovin välillä. Sen Peltola on jättänyt  
vähemmälle. Ja sitten on dialogi opiskelija- 
toveri Dmitri Prokofitsh Razumihinin kans-
sa. Sen Peltola on jättänyt pois kokonaan. 
Ajattelen, että se on virhe. Saan aiheen anka-
raan kritiikkiin.
 Razumihin virittää yhden romaanin tär-
keimmistä jännitteistä. Hän toteaa, että Ras-
kolnikovia vaivaa yksinkertaisesti se, että 
hän ei ole saanut tarpeeksi olutta ja piirak-

kaa. Oluen ja piirakan tuoma hellä mieli- 
hyvä asettuu siinä keskusteluyhteyteen maa-
ilmanhistorian suurmiehiä koskevien irvok-
kaiden tolkuttomuuksien kanssa. Syntyy 
tavallisen ihmisen ja valioihmisen alkuperää 
ja kehitystä koskeva raju ja loppumattoman 
vivahteikas asetelma. Miksi se ei ole muka-
na ravintola Telakan yläkerran näytelmässä? 
Miksi siinä sen sijaan on suhteita, joissa on 
kyse pelkästä konfliktista, ei mistään ongel-
maa rakentavasta draamallisesta jännittees-
tä? Kuin amerikkalaisen elokuvan sielutto-
massa perheriidassa? Mitä se sellainen peli 
on? Halutaanko siinä tehdä Raskolnikovista 
joku pilipalinarsisti? Halutaanko ihmisiä jär-
kyttää sillä tavalla?
 Psykologi Maire Riipinen sanoi näytel-
män nähtyään ensimmäiseksi, että ehkä siinä 
runneltiin Dostojevskin dialogisuutta tahal-
laan. Dostojevskin Rikosta ja rangaistusta  
sanotaan 1900-luvun profeetalliseksi esiin-

otoksi. Ja sitähän se ilman mitään taikaus- 
koa sanottuna on: Dostojevski sattuu huo-
maamaan virityksiä. Telakan Rikos ja ran-
gaistus voisi tässä katsannossa olla 2000-lu-
vun alun tässä ja nyt -tarkastelua. Ja tässä 
uudessa esiin otossa on ollut välttämätöntä 
tehdä rukkauksia jännitteisiin. Dialogitto-
muus ja yhteyden puute on syntynyt näissä 
virittelyissä. Dialogisesta Raskolnikovista 
tehtiin tahallaan monologinen narsisti. Ja 
siinä Telakan näytelmän vaivaannuttavuus, 
hämmentävyys ja sittenkin-voima: se panee 
ajattelemaan George W. Bushia ja 2000-lu-
kua, ei Fedor M. Dostojevskia ja hänen nä-
kemiään 1900-luvun sankareita.

Soppa, Saippua,�Sielunhoito

Muotoilen narsismin ja dialogian ongelmas-
ta kysymystä Peltolalle. Miksi mukana on 
Luzin ja Svidrigailov, raha ja konflikti? Miksi 
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ei Avdotja Romanovna ja Dmitri Razumihin, 
rakkaus ja piirakka, olut ja dialogi?
 Peltola sanoo, että kun näytelmä laitetaan 
vintille, siinä pitää tehdä kylmiä päätöksiä. 
Hän huomauttaa, että Dunja on mukana 
melko perusteellisesti. Hän myöntää Razu-
mihinin tärkeyden romaanissa. Näytelmä on 
sitten joka kerran oma juttunsa. Ennen kaik-
kea Peltsi tunnustaa oluen ja piirakan suu-
renmoisuuden. 
 ”Pelastusarmeijalla on suuri SSS -periaate. 
Kolme ässää: Soppaa, Saippuaa ja Sielunhoi-
toa. Kaikki kolme pitää olla olemassa yhtä 
aikaa. Niillä on spesifi suhde. Ne eivät toimi 
yksikseen.”
 Muistan, miten hellyttävän hyvä mieli 
hyvästä sopasta aina tulee. Se on sielunhoi-
toa. Saippuan ja pelastusarmeijan mukana 
mieleeni tulee Kati Outinen, vakavissaan 
olon ja leikiksi panon spesifi klassikko.
 Markku Peltolalla on oma erityinen ta-
pansa käyttää sanaa ”spesifi”. Se tarkoittaa 
monia asioita, esimerkiksi ”sellaisenaan vält-
tämätön”. ”Spesifin” tärkein merkitys kuiten-
kin on ”ei voi verrata mihinkään”.
 Kysyn minkälainen ohjaaja Aki Kauris-
mäki on. ”Spesifi.” ”Äärimmäisen täsmällis-
tä työtä.” ”Millimetriduunii.”
 Peltola myhäilee sydämellisesti ja samal-
la sillä tavalla salaperäisesti, että alan epäillä, 
tarkoittaako hän sananmukaisesti sitä mitä 
sanoo, vai kenties päinvastaista. Ehkä noin 
hyväksyvässä sävyssä sanottu ”millimetri-
duuni” tarkoittaakin päinvastoin, että Kau-
rismäki tekee ohjaajantyötään hyvin suur-
piirteisesti. Tai sitten ”spesifi” tarkoittaa sitä, 
että tarkkuus ja suurpiirteisyys vallitsevat 
yhtä aikaa. Kysyn asiaa. Tuota noin, minkä- 
lainen ohjaaja se Kaurismäki tarkemmin sa-
noen on? Onko teillä töissä huumori yhtä 
siististi mukana kuin valmiissa elokuvassa?

”Joo, turhat jutut nauretaan alta pois. Kysyt, 
minkälainen ohjaaja. Hän on”, Peltola pitää 
hyvin lyhyen tauon ja hymyilee, ”hyvä.”
Markku Peltola on näytellyt Menneisyyten-
sä menettäneen miehen lisäksi muissakin 
Kaurismäen elokuvissa. Mieleen tulee Juha 
ja Kauas pilvet karkaavat sekä lyhytelokuva 
Kymmenen minuuttia vanhempi, jota Peltola itse 
ei ole vielä nähnyt.

Näytelmät menevät�
näytelmien taivaaseen

Peltola on elokuvamenestyksestään huolimat- 
ta ennen kaikkea teatterimies. Hän on työs-
kennellyt Vaasan ja Kajaanin kaupunginteat- 
terissa ja Motelli Skronklessa. Nyt hän on 
telakoitunut Tampereen Telakalle. Seuraava 
ohjaus on Victor Hugon ja Jukka Toivosen 
Rakkaat kurjat.
 Kysyn teatterityön ja elokuvan erosta. Elo-
kuvan tekemisestä jää käsiin filminauhaa tai 
ainakin jotakin sähkönjohtavuuden muutok-
sia piisiruun. Mutta mitä teatterikappaleesta 
jää? Teette sitä suurella vaivalla kuukausia, 
esitätte kymmenen kertaa ja se on sitten siinä?
 ”Näytelmät menee näytelmien taivaaseen.”
 Ajattelen kristillistä hautajaisseremoniaa. 
Siinä on kaunis kohta, jossa sanotaan, että 
juhlakalu on nyt siirtynyt ”näkymättömien to-
distajien joukkoon”. Siinä jokainen vainaja, oli-
pa ollut eläessään minkälainen konna tahan- 
sa, saa tietyn arvokkuuden, arvokkaan tehtä-
vän ja ehdottoman anteeksiannon kaikesta.
 Näkymättömien todistajien joukossa ihmi-
nen saa armon ilman protestanttisen raukka-
maisuuden tuomaa rangaistusta.
 Näkymättömien todistajien joukko saa ai-
kaan sen, että emme kunnioita vainajia aino-
astaan tekopyhästi vaan myös vilpittömästi. 
Näkymättömien todistajien joukossa vaikut-
tava vainaja suhtautuu joviaalin viileästi kaik-
kiin omiin tekoihinsa – myös rumiin, häpeäl-
lisiin ja raukkamaisiin.
 Näkymättömien todistajien suurenmoi-
suus on meidän kannaltamme siinä, että huo- 
maamme omien pyrkimystemme arvon ja suh-
teellisuuden aina silloin, kun satumme muis-
tamaan heidät. Poliittinen intohimomme saa 
rennompia muotoja kun muistamme, että 
George W. Bush, Jorma Ollila ja Saddam 
Hussein odottavat pääsyä samaan joukkoon, 
jossa muutamat miljardit muut tavalliset ih-
miset jo ovat ja jonne me muut tavalliset ih-
miset olemme koko ajan jonottamassa.
 Päättelen Peltolan haastattelun päätteeksi, 
 että näytelmät siirtyvät samaan näkymättö- 
mien todistajien joukkoon kuin vainajat. Siel-
lä on Rauman kaupunginteatterin Idiootti. 
Siellä on Kotkan kaupunginteatterin Rikos ja 
rangaistus, joka huvittaa ja lämmittää minua 

yhä, vaikka näin sen viimeksi 1980-luvulla. 
Siellä on Kom-teatterin Rikos ja rangaistus, 
vaikka se oli eläessään niin tahditon ja mie-
listelevä, että jouduin lähtemään esityksestä 
kesken pois. Kajaanin Painija painii siellä sa-
massa sarjassa kaikkien eläessään hyviä ja 
huonoja tekoja tehneitten näytelmien kanssa. 
Nyt siellä on Telakan Rikos ja rangaistus uu-
tena tulokkaana. Yhdessä Telakan Kristuksen 
ja Teatterimontun Anna-Liisan kanssa. Portil-
la Pietari lämmittelee ”tervetuloa”-kämmen-
tään hiilivalkealla ja odottaa kaikkia muita 
rakkaita kurjia.
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Amerikkalaisen homoaktivismin sankaritarina alkaa 
yleensä niin sanotuista Stonewallin mellakoista ke-

säkuussa 1969. Poliisien rutiiniratsia homobaariin 
aiheutti rajoja mielenosoituksia, jotka vuorostaan syn-
nyttivät nykyaikaisen homoaktivismin. Stonewallin 
mellakat olivat osa tuon ajan amerikkalaista mielipide-
ilmastoa, jossa vasemmistolainen radikalismi ja esimer-
kiksi mustien vapaustaistelu nostivat päätään.
 Stonewallin katsotaan yleensä aloittaneen vapaam-
man ajan myös kirjallisuudessa – sitä ennen ei yleisen 
käsityksen mukaan olisi kirjoitettu homomyönteistä 
kirjallisuutta. 
 Amerikkalainen homoaktivisti ja kirjoittaja Micha-
el Bronski on halunnut korjata käsitystä. Hänen 
tuoreen kirjansa Pulp Frictionin mukaan homoseksuaa-
lisuutta kuvattiin 1950-, 60- ja 70-luvuilla hyvin mo-
nenlaisilla tavoilla. Kunnian Bronski haluaa palauttaa 
erityisesti ajan kioskikirjoille ja seksipokkareille, joissa 
homoja kuvattiin usein jopa myönteisesti. Samaa asiaa 
kuvaa enemmän kuvakirjamaisesti hiukan aiemmin 
ilmestynyt Susan Strykerin toimittama hauska teos 
Queer Pulp.
 Bronskin kirja on innostava antologia erilaisista ho-
moaiheisista teksteistä. Suuri osa on seksipokkareita, 
mutta mukana on myös 1950-luvun alkupuolelta joi-
tain kovakantisina ilmestyneitä valtavirtaromaaneja, 
joissa miesten välisiä suhteita kuvataan aivan yhtä kit-
kerästi kuin miesten ja naisten välistä rakkauttakin. 
 Harrison Dowdin The Night Airin (1950) sävy on 
virkistävän kovaksikeitetty ja kirjan nimikin tuntuu 
viittaavan ajan yleiseen noir-ilmastoon, synkkiin baa-
reihin ja hämyisille kaduille. Lonnie Colemanin Sam 

(1959) päättyy kahden miehen tasa-arvoiseen kohtaa-
miseen ja lupaukseen todellisesta rakkaudesta.

Homokirjallisuuden nousu

Homokuvausten määrä nousi kuitenkin vasta 1950- 
luvun pokkarivallankumouksen myötä. Lukematto-
milta kustantajilta ilmestyi yhtäkkiä loputtoman tun-
tuinen virta erilaisia kirjoja, joissa homot ja lesbot  
olivat päähenkilöitä. 
 Kustantamoita oli useita hyvin erilaisia. Osa oli 
puolirikollisia nyrkkipajoja, jotka julkaisivat nopeasti 
ja välinpitämättömästi kirjoitettua käteenvetokirjalli-
suutta, mutta osa oli Fawcettin kaltaisia arvonsa tunte-
via laatunimiä. 
 Fawcettille kirjoitti Marijane Meaker, joka nyky- 
ään tekee arvostettuja nuortenkirjoja nimellä M.E. 
Kerr. Hän aloitti uransa 1950-luvun alussa kirjoitta-
malla salanimillä Vin Packer ja Ann Aldrich monia les- 
boja ja homoja kuvaavia kirjoja. Bronskin kirjassa on 
näyte teoksesta Whisper His Sin (1954), jossa rikollisen 
mielen omaava Sullivan vie päähenkilön, kunnollisen 
pojan, kohti rikosta. Kustantajat vaativatkin, että ho-
moille järjestetään lopussa rangaistus – näin ei saa elää.
 Meaker on itse lesboseksuaali, monen muun kirjoit- 
tajan tavoin. Susan Strykerin Queer Pulpissa kerro-
taan muitakin kirjailijakohtaloita: Valerie Taylorin 
ura lesboaktiivina kulki 1960-luvun kioskikirjailijasta 
1970- ja 80-luvun feministiaktivistiksi, kun taas Sloane 
Britain ahdistui surkeasta kirjailijankohtalostaan niin 
pahoin, että teki itsemurhan. Bronskin esittelemistä 
kirjailijoista eniten kunnianhimoa näyttää olleen Carl 

Kioskikirjat valmistelivat 
seksivallankumousta

1950-luvulla tapahtui pokkarivallankumous, 
minkä jälkeen kioskikirjallisuuteen ilmestyi 
lukematon määrä homokuvauksia. Osa 
kirjoista sisälsi raakoja kohtauksia, osa taas oli 
hilpeitä. Kioskikirjat kuvastavat yhteiskunnan 
maailmankuvaa pelkoineen ja toiveineen, minkä 
vuoksi niihin ei tarvitse suhtautua halveksuvasti.
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Corleylla, jonka kustantajat olivat niin välinpitämät-
tömiä, että Corleyn taiteellisuudet menivät sellaise-
naan läpi.

Kioskikirjallisuus kuvastaa aikaansa

Meakerin kirjoissa homot ajautuvat rikoksen poluille 
ja tuhoutuvat. Monissa muissa kirjoissa rangaistus oli 
aivan erilainen. Anonyymin tekijän kirjasta The Me-
moirs of Jeff X (1968) Bronski on valinnut kohdan, jos-
sa päähenkilö, tahdottoman tuntuinen pikareskiromaa-
nin sankari, raiskataan. Kuvauksen ulkokohtaisuus 
tuntuu vieraannuttavalta elementiltä.
 Raiskausfantasiat olivat homopokkareissa muuten-
kin yhtä yleisiä kuin kaikessa muussakin pornossa. 
Bruce Bendersonin Kyle (1978) on julma ja raastava 
kirja. Bronski on valinnut siitä näytteeksi oudon ja 
groteskin kohtauksen, jossa jättimäiseksi linnuksi pu-
keutunut sadisti raiskaa päähenkilön, pojan, joka ra-
kastaa Kyle-nimistä salaperäistä miestä. 
 Kyle onkin jo esimerkki siitä, miten Vietnamin jäl- 
keinen maailma näyttäytyi väkisinkin rumana ja väki- 
valtaisena. Kevyttä vastapainoa tarjoavat vaikkapa 
Victor Jayn homohaamun paloautovarkaudesta kerto- 
va iloittelu The Gay Haunt (1970) ja Marcus Millerin 
The Gay Revolution (1969), jossa CIA:n agentit yrittävät 
estää homokemikaalin pääsyn veteen. Yritys on  

kuitenkin turha, sillä Yhdysvaltain hallituskin on jo 
vaihtanut seksuaalista suuntautumistaan. Richard 
Amoryn Song of the Loon (1966) kuvaa taas ilkamoivas-
ti uudisraivaajien ja intiaanien keskinäisiä kestejä.
 Bronskin ja Strykerin kirjat kertovat jälleen kerran 
sen, että kioskikirjallisuuden voi ottaa vakavammin 
kuin yleensä tehdään. Siihen ei pidä suhtautua tuomit-
sevasti eikä ironisella etäisyydellä, kuten kansikuvien 
ja kansitekstien perusteella helposti tehdään.
 Kioskikirjallisuus kuvastaa omaa aikaansa usein 
paljon paremmin kuin varovaisesti ja tietoisesti kirjoi- 
tetut vakavat romaanit. Lisäksi kioskikustantajien vä-
linpitämättömyys tekstin toimittamisen suhteen on 
mahdollistanut erikoisetkin kokeilut tyylin ja teemo-
jen suhteen. Kirjat ovat usein myös kapinallisia, kuten 
Bronskin ja Strykerin teoksista voi päätellä.

Juri Nummelin

Lähteet
Michael Bronski (toim.): Pulp Friction. 
Uncovering the Golden Age of Gay Male Pulps. 
St Martin’s Griffin 2003
Susan Stryker (toim.): Queer Pulp. Perverted Passions 
from the Golden Age of the Paperback. 
Chronicle Books 2002
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V iime aikoina Matti Rossi on saanut päättäväi-
sen kustantajan ansiosta huomiota suomentajana, 

mutta hänen muusta kirjallisesta tuotannostaan vaie-
taan. 1970-luvun runokokoelmat ja matkakirja Väkival-
lan vuosi (1970) tunnetaan toki vieläkin, mutta Rossin 
parinkymmenen viime vuoden aikana kirjoittamat 
kirjat ovat jääneet pahasti unholaan. Hänen romaani-
tuotantonsa ei ole saanut edes yhtä vaivaista Finlandia-
palkintoehdokkuutta, vaikka se omaperäisyydessään 
ja laajuudessaan ohittaa monen palkitun (ja palkinto-
ehdokkuuden saaneen) pikkuhauskan ja kaavamaisen 
pakkopulla-proosan.
 Viime talven erityissuosikkini oli Rossin romaani 
Matka rajalle (Tammi 1995), jossa kuvataan Nicaragu-
an sisällissotaa puolueettomasti ja monivivahteisesti. 
Kirjan päähenkilö on kolmikymppinen, seksuaalises-
ti aktiivinen kehitysyhteistyöntekijä Pirkko Varis, jol-
la on kolme rakastajaa: taiteilija, jolla on menneisyys 
äärioikeistolaisena kiduttajana, pulska kuubalainen 
lääkäri ja iäkäs kehitysyhteistyössä mukana oleva suo-
menruotsalainen maanviljelijä, jonka rakkaus jää aino-
astaan verbaaliseksi).
 Muutoin kovapintaisella Variksella on romanttinen 
haave: löytää sodan melskeisiin kadonnut kirjavaihto-
kaverinsa, pieni poika, jota hän pitää omanaan. Varis 
ei kaihda keinoja pojan löytämiseksi, vaan lähtee etsi-
mään tätä Nicaraguan ja Hondurasin rajalta. Sitä ter-
rorisoi Yhdysvaltojen tukemien contra-sissien joukko, 
joka pitää koko rajamaakuntaa pelon vallassa murhin 
ja joukkoraiskauksin. 
 Iäkäs Rossi menee niin taitavasti itseään monta 
vuosikymmentä nuoremman naisen ajatusmaailmaan, 
että luulin jo tuntevani päähenkilön esikuvan erääksi 
entiseksi rakkaakseni (mikä on ajan ja paikan huomi-
oon ottaen mahdotonta). Ylipäänsä henkilökuvaus on 
vahvaa: nuorempaan naiseen hullaantunut ukko, ki-
lahtanut vapautuksen teologian pappi, kiihkeä poliitti-
nen aktivisti, sandinisti-tiedustelupalvelun korkea up-

KADONNEEN AARTEEN ME TSÄST YS

Matka rajalle
seeri, kiintymystä janoava teinityttö. Henkilökuvaus 
ei ole yksipuolista, kuten eivät ihmiset aina todellisuu-
dessakaan: raakalaismaista contra-joukkoa komentava 
eversti on huilunsoittoa harrastava humanisti, joka ra-
kastaa renessanssi-kirjallisuutta. Hän tuntee jopa suo-
malaisen Aleksis Kiven. 
 Saul Morales on kiinnostava henkilöhahmo, enti-
nen contra-armeijan kiduttaja, joka on ryhtynyt maa-
laamaan vankilassa ollessaan. Vankeja töllistelemään 
tullut kansainvälinen joukko ihmettelee, miksei Mo-
rales kadu tekojaan. Saul Morales ei pidä tarpeellise-
na vastata, hän tekee taidettaan. Moralesin ja Pirkko 
Variksen välille syntyy lyhyt intohimoinen suhde. Ta-
pahtumia taustalla seuraavan majuri Saravian mukana 
lukija voi kokea mustasukkaisuutta lähentelevän, pis-
televän miehisen tunteen: miksi se meni sänkyyn juuri 
tuon tyypin kanssa? 
 Rossin lyyrinen proosa heilahtaa välillä maagisek-
si realismiksi mielisairaan papin ratsastaessa aasillaan 
näyttämölle. Papin tarinaan liittyy läheisesti kaksois-
elämää elävä tiedustelu-upseeri majuri Saravia. Hänen 
maailmansa dualismi – porvarillisuus ja sandinismi, 
salainen ja julkinen, rakkaus ja velvollisuus – tuntuu 
olevan kuin Danten Jumalaisesta näytelmästä, jota Sara-
vian isä luki hänelle pienenä. Kaksoiselämä yhdistää 
Saraviaa ja hänen rakastettuaan Feliciaa, mutta salaiset 
maailmat eivät kohtaa. 
 Tiedustelupalvelun johtajan käsky murhata Feli-
cia ei miellytä Saraviaa, mutta Felicia osoittautuu lop-
pujen lopuksi toimintakykyisemmäksi kuin yksikään 
mies koko romaanissa. Felician reippaan toiminnan 
taustalla on sekä usko korkeimpaan että äidinrakkaus. 
Hän osaa myös käyttää naiseuttaan ovelasti hyväksi 
saavuttaakseen fyysisen yliotteen machojen dominoi-
massa väkivallan ilmapiirissä. Rossi ei tyydy kuva-
maan paikallista kulttuuria eksoottisesti ihastellen, 
vaan näyttää machojen maailman säälimättömyyden 
myös vasemmistolaisten sandinistien parissa. 

Matti Rossi, Matka rajalle
Tammi 1995, 267 sivua
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märtää selvemmin, mistä itse tulee. Kirjan Nicaragu-
an suomalaisyhteisö ei ole homogeeninen: päähenkilö 
Pirjo Varis on ruotsinsuomalainen, häneen rakastunut 
Henrik Bonde suomenruotsalainen.
 Latinalainen Amerikka sykkii romaanissa värik-
käänä ja moni-ilmeisenä. Maanosassa laajalti matkail-
lut Rossi on tavoittanut oikean, ajoittain pysähtyneen 
tunnelman. Kirjaa varten on tehty paljon taustatyö-
tä. Pienet yksityiskohdat, kirjavat papukaijat, hyväl-
tä maistuvat pavut ja espanjan eri korostukset luovat 
uskottavan maailman. Vastakohtaisuudet näyttäytyvät 
niin raakoina kuin ovat todellisuudessakin: kylmäveri-
nen tappaja haluaa käyttää telttansa kalusteissa nimen-
omaan samaa hyvältä tuoksuvaa puulajia, josta lasten-
tarhojen huonekalut tehdään.
 Tyylilajiltaan kirja on lyyristä proosaa. Tämä tyy-
lilaji on harvinainen ja hankala. Sille on vaikea löytää 
vertailukohtia kotimaisesta perinteestä. Tyydynkin 
vain latteasti toteamaan, että Matti Rossi on saman 
savolaisen kielenrikkauden haltija kuin Otto Manni-
nen. Matkaa tehdään Hondurasin, kuoleman, lyriikan, 
kulttuurien ja ihmisyyden rajoille.

Aleksi Ahtola

Artikkelisarjassa nostetaan esiin unohdettuja 
mestariteoksia.

 Vahvat naiset leimaavat koko romaania. Henkilö-
kuvauksen ainoa ongelma on Pirjo Variksen teräk-
senluja psyykkinen sietokyky. Emansipoituneet poh-
joismaiset naiset ovat toki vahvoja, mutta Variksen 
rohkeus ja kovapintaisuus on lopussa – jota en tässä 
paljasta – ylimitoitettua. 
 Matka rajalle kuvaa suureksi osaksi suomalaisia ul-
komailla. Teema on hyvin ajankohtainen, sillä ulko-
suomalaisia maailmalla riittää. Esimerkiksi Jaska Filp-
pula on käsitellyt romaanissaan Chicago 1956 (2002) 
amerikansuomalaisia. Vieraassa ympäristössä ym-

Matti Rossi

Onko pöytälaatikkoihin tai tietokoneelle 
kertynyt kelvollisia tekstejä, joita haluaisit 
 muidenkin lukevan? Tai oletko kenties 
jo julkaissut kirjoituksia, mutta sinulta on 
jäänyt joitakin yli? Nyt on aika lähettää 
parhaat kirjoitukset Kulttuurivihkoihin.
Joulukuun alussa ilmestyy jälleen Kulttuu-
rivihkojen kirjallisuusnumero. Kirjallisuus-
numerossa on perinteisesti julkaistu ennen 
julkaisematonta kirjallisuutta. Tänä vuonna 
vuorossa on siis runouden teemanumero.
 Kirjallisuusnumerolla ei ole erillistä tee-
maa, vaan olemme kiinnostuneet kaikista 
aiheista. Toivomme kuitenkin runoissa ole-
van tuoreutta, ja niiden tulee olla julkaisu-
kelpoisia.
Runot voi lähettää toimitussihteeri Kaisa 
Aleniukselle sähköpostilla osoitteeseen  

Pöytälaatikot tyhjäksi

kaisa.alenius@kulttuurivihkot.fi  tai 
Kulttuurivihkojen toimitukseen osoitteeseen 
Lönnrotinkatu 25 A, 00180 Helsinki. Kir-
jallisuusteemaan tarjottavien runojen tulee 
olla perillä lokakuun 20. päivä.
 Lisäksi Kulttuurivihkoissa julkaistaan 
mahdollisuuksien mukaan jokaisessa nume-
rossa proosaa, lyriikka tai draamaa, joita voi 
niin ikään tarjota ympäri vuoden Kaisa Ale-
niukselle.
 Toimitus ottaa sitoumuksetta vastaan leh-
dessä julkaistavaksi tarkoitettua materiaalia. 
Tekstit tulee toimittaa RTF- tai ASCII-tiedos-
toina. Lehti ei vastaa tilaamatta lähetetyn ma-
teriaalin säilyttämisestä eikä palauttamisesta.
 Kulttuurivihkoihin kertyvä aineisto luovu-
tetaan sen vanhennuttua Kansan Arkistoon 
tallennettavaksi.
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 Laulu satumaasta

 Oli seilattu viikkoja lännestä itään
 ja maailma oli merta ja muu ei ollu mitään,
 ja laiva oli keskellä maailmaa,
 aina vain keskellä maailmaa.

 Mä tsiigasin outoja tähtii ja kuuta
 ja tuntu ku ikinä ei olis tehny muuta
 kun keinunu keskellä maailmaa,
 aina vain keskellä maailmaa,
 missä matka on saman mittainen
 joka ainoaan satamaan.

 Ja mä keinuin ja keinuin ja keinuin vaan
 siellä keskellä kuoppasta maailmaa,
 oli viikkoja seilattu lännestä itään
 ja maailma oli merta ja muu ei ollu mitään,
 kun äkkiä aalloilla kangastaa
 maa jota ei ole kartalla.

 Se aalloista nousi niin kaukana
 että silmin sitä tuskin näki ollenkaan.
 Se oli pelkkä aavistus, tulen varjo vaan
 joka välkähti taivaan rannalla.

 Se oli satumaa, se oli satumaa,
 se merestä nousee ja mereen vajoaa.
 Kun sen kerran on nähnyt, sen tahtoo nähdä taas,
 sitä etsii ja etsii eikä löydä uudestaan.
 Se on sateenkaaren pää ja se löytymättä jää.
 vain kerran sen näkee eikä enää milloinkaan.

 Flemarin ruusu laulaa Kallion kuninkaalle

 Mua vetää suhun niin että luut rutisee.
 Kun sä olet siinä nyt mun koko ruumis tutisee.
 Ja vaikka sä purjehdit pohjattoman päällä,
 sä keinuit mun sylissäni Kalliossa täällä
 ja soittelit mua niinkun tuuli soittaa merta
 ja nostit mut laineille ihan joka kerta
 kun mä kuvittelin ett sä olit palannu mun luo
 ja mä olin sua täynnä kuin vettä virran vuo.

Matti Rossi: Lauluja näytelmistä

 Laulu Vesku Aaltosen paluusta Kallioon

 Ei turhan tähden lähde kukaan Kalliosta,
 ei turhan tähden palaa kukaan Kallioon;
 jokainen lähtö on kirjoitettu tähtiin,
 jokainen saapuminen rantakivikkoon.

 Vain hetken olen poissa, pian palaan,
 ja kulmilla taas kahden kuljetaan.
 Soi Kalliossa tango kuin ei koskaan
 ja sydän sydäntäsi vasten olla saan.

 Mä ankkuria kannan olallani
 ja kettinki on kaulaan kiertynyt
 kun rannattoman laulut  korvissani
 mä pohjattoman päältä palaan nyt.

 Vain hetken olin poissa, unen verran,
 kun heräät, olen vierelläsi taas.
 Vain kerran erottiin, vain tämän kerran,
 ei tämän jälkeen enää milloinkaan.

 Laulu kotilon ennustuksesta

 Mä kysyin tält simpukalt millon nähdä saan
 sen tytön jota Flemarilla ruusuks sanotaan.
 Se ennusti mulle että kuningatar on
 vastassa kun kunkku saapuu kotiin Kallioon.
 Ja jumalauta kun mä astun sisään Tenhon ovesta,
 sä kävelet mun syliini ja taas me bailataan!

 Mä kauan syvän päällä olen keinunut
 ja merten takaa vihdoin kotiin palannut,
 ja nyt me jumalauta Ellu bailataan
 sun kanssas kunnes aamu sarastaa!

 Mä oon nähny susta unta ja siinä sä nyt oot.
 Sun tähtes, Ellu, palasin mä Kallioon.
 Oi lilja Hämeentien ja ruusu Flemarin,
 sun kuninkaas on tullut takaisin!
 Sun silmiis jos mun hukkua sä sallit nyt,
 mä kohtaloni käskyn olen täyttänyt.

BALLADI KALLION KUNINKAASTA  
JA FLEMARIN RUUSUSTA
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 Laulu rakkauden runsaudesta

 Ota minut niin saat koko maailman,
 saat meret pohjattomat, taivaan saat ja maan;
 ja aamut, päivät, illat, syvän yön,
 kun kaksi sydäntä kuin yksi sydän lyö.

 Saat virrat tuntemattomat ja salat viidakon
 ja mustat korallit ja kalat joilla helmisilmät on,
 ja kotilon saat, jossa meri laulaa laulujaan,
 ken kuullut on ne, ei voi niitä koskaan unhoittaa.

 Saat kaiken kullan, hopean ja timantit
 ja kardemummat, kanelit ja muskotit,
 ja satamien tuoksut minä sulle lahjoitan
 ja tämän laulun joka kertoo: vain sua mä rakastan.

 Laulu merimiehen levottomuudesta

 Ei pohjaa vankempaa kuin kivi Kallion,
 se kantaa kaiken mikä päälle pantu on,
 ja paljonhan se pantiin kantamaan
 kun tämän kaipuuni se kantaa saa.

 Ei kivi helly naurun helinään,
 se tuskaa katsoo silmin kivisin,
 ja kuitenkin sen selkä värähtää
 kun kurjet lentävät sen yli etelään.

 Ne lentävät - mä niitä katson nyt
 ja jalkapohjiin kivi jyskyttää.
 On Kalliossa jotain revennyt
 kun kivi tahtoo nousta lentämään.

 Laulu satamien petollisuudesta

 Ei satama voi olla määränpää;
 jos jotain etsit, satamaan et jää;
 ja laiva kulkee, vieden sinut
       toiseen satamaan,
 sen kauan sitten näit, se muuttunut
       on kokonaan;

 et tunne ketään, kukaan sinua ei muista,
       lähdet pois,
 ja silloin laulu unohtunut
 muistoissasi soi:

 jäi jotain sinusta, jäi kaiku askelten
 ja varjot, valot nuoruutesi kadonneen;
 nyt sitä etsit, tavoita et milloinkaan,
 se edestäsi pakenee ja sinua vie
 satamasta satamaan.

Kallion kuninkaan viimeinen tango

Taas satumaata kohti purressaan
 käy yli aavain Vesku Aaltonen.
 Soi syksyn tuulet kaipuun sanomaa:
 ei kaiu enää Veskun askeleet.

 Poissa on Kallion kuningas
 ja kulmilla on laulut vaienneet.
 Hiljaisuutta Vaasankatu tarjoaa
 ja Flemari tuo silmiin kyyneleet.

 Ei kohtalo myönnä armonaikaa,
 kun mitta täyttyy, tie jo poikki on.
 Turhaan etsit ihmeellistä taikaa
 jolla Vesku noitui koko Kallion.

 Kun vaipui niin vaipui helvettiin.
 Kun nousi niin nousi taivaisiin!
 Oi kotka Flemarin ja haukka Hämeentien,
 Auringonlaskun Bulevardin kirkas mies!

 Soi Aaltosen tango, ja kyyneleet virtaa,
 kun kuu luo kaduille kultaista siltaa,
 ja vaahteroiden alla tanssii varjo Aaltosen
 tummenevaan iltaan kadoten.
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 Matruusin laulu Antofagastan Mercedesistä

 Siellä me otettiin rikastetta ruumaan
 ja tutustuttiin tarjontaan.
 No nehän oli syödä meidät heti kun se paatti
 oli laskenu darseenaan.

 Tiedätsä mikä darseena on? Se on se venepaikka joho laiva pannaa. Se on Boniksen
 kieltä. Kuanto kuesta uuna notse. Säki oppisit.

 Viiskytä mimmiä tappeli musta,
 mä valittin kauneimman.
 Sen nimi oli Mersedes mutta mä sanoin
 sitä lyhyesti Mersuks vaan.

 Ku se tutis sängys ku diiselmersu. Herra jumala mikä mimmi.

 Se vei minut mamman luo näytille.
 Se oli mukavata porukkaa.
 Kolme oli Mersulla siskoa,
 kaikki satamassa huorina.

 Ämmä pesi pyykkii ja ukko ja pojat ei tehny mitään. Ei ollu mitä tehdä. Ne
 mimmit elätti ne kaikki.

 Mä tarjosin Mersun heimolle
 monet pihvilihasapuskat.
 Ruokaa ja viiniä kuskattiin
 Mersun kanssa taksilla.

 Kun mä lähdin, Mersu pani itkuksi.
 Mä en saanu sitä lopettaan.
 Ja vaikka mä annoin sille mun fyrkat
 se onneton itki vaan.

 Herra jumala mikä mimmi. Niin tutis ku diiselmersu. Kaikki oli siitä hauskaa ja
 kaikest se nautti ja kiitti. Eikä se koskaa kävelly, se hyppi ja tanssi. Ja
 koko ajan se nauro ja pälpätti.

KOHTAAMINEN
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 Eikä se edes puhunu
 niinku ihmiset puhuvat.
 Sitä kuunteli niinkun lintua
 kun se oksalla sirkuttaa.

 Siin oli yhdel miehel saman verran tekemist ku viides ämmäs yhteesä. Sellane se
 oli. Niin se eli. Voi meren jumalat ku se eli.

 Mutta Antofagastan satamaan
 jäi multa se lintunen.
 Se oli mulle ainoo maailmassa
 mutta silti mä jätin sen.

Taiteilijan laulu sinisestä tuulesta

 Sininen tuuli kulkee,
 se kulkee keinuen,
 kuin purjelaiva se kulkee
 yli aavikon laineiden.
 Kun minä kuolen, käärikää minut
 hiekkaan, kun minä kuolen, käärikää
 minut hiekkaan ja haudatkaa
 siniseen tuuleen

 etten koskaan, etten koskaan
 lakkaisi purjehtimasta
 autiomaassa, etten koskaan lakkaisi
 luomasta aaltoja hiekkaan.
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K IRJA-ARV IOT

E lokuussa 1991 Gorbalandian kohtalonsinfonias-
sa ovat meneillään viime tahdit. Janajevin junt-

ta yrittää Moskovassa kovan linjan vallankaappaus-
ta, mutta tuloksena on pelkkää humalaista törmäilyä. 
Samaan aikaan TV-käsikirjoittaja Nora Rossin oven 
taakse ilmestyy hänen ex-miehensä Johannes Rossi, 
toverien kesken Rosso. Syövän runtelema, vakoojien 
varjostama Johannes jää Noran riesaksi. Tämä pa- 
kottaa Noran perkaamaan auki suhteensa paitsi petol-
liseen mieheensä, myös taistolaismenneisyyteensä,  
punalippujen 1970-lukuun ja koko kansainväliseen 
kommunismiin.
 Raija Oranen kertoi kirjansa julkistamistilaisuu-
dessa 17.8. Helsingissä Raken salissa pelkäävänsä sen 
mahdollista vastaanottoa aatteen sumentamien aika-
laistensa taholta. ”Ahdistavilta taistolaisajoilta nousee 
sormi ja ojentaa, ettei se noin ollut.” Tässä vaiheessa 
lienee parempi selvittää omat lähtökohtani. Melko 
epäpoliittiseen kotiin 1970-luvun alussa syntyneenä 
kulttuurivasemmistolaisena minulla ei ole mitään ha-
lua ryhtyä puolustelemaan Neuvostoliiton vankileirien 
saaristoja ja Stalinin puhdistuksia. Yhtä vähän koen 
tarvetta pestä puhtaaksi tiukimpien taistolaispiirien te-
kosia. Aikakauden ilmapiiri oli varmasti hyvinkin ah-
das ja toverituomioistuimet aktiivisia.

Humanistit ja kirveskommunistit

Jos Oranen haluaa viimein tehdä nelisataasivuisen 
romaanin verran tilejään selväksi 1970-luvun kanssa 
ja siinä sivussa pesettää likapyykkinsä lukijoilla, hänel-
lä on siihen täysi oikeus. Miksei lähihistoriamme kipu-
pisteitä voisi käsitellä myös viihteen ja melodraaman 
keinoin. Taistolaisliikkeen kukoistusvuosina kurahou-
suja kuluttanut lukija jää kuitenkin kaipaamaan edes 
jonkinlaista älyllistä rehellisyyttä ja kirjallista kunnian-
himoa. Kumpaankaan huutoon Oranen ei vastaa kuin 
paikoin. 
 Vetävimmillään ja kiinnostavimmillaan Orasen ker- 
ronta on Noran 1970-luvun muistojen kohdalla. Nuori 
Tampereen yliopiston toimittajaopiskelija tulee tem-
paistuksi taistolaisliikkeen sisäpiiriin. Pillipiiparina toi-
mii poliittinen laululiike Kaj Chydeniuksen johdolla. 
Tiedonantajan toimituksessa Noralle paljastuu, että hu-
maanien laulujen takana piilee liikkeen kova ydin: 

”verta, paskaa ja suolenpäitä” kaihtamattomat kirves-

Takinkääntämisen 
musta kirja

kommunistit, ammattivallankumoukselliset ja vakoojat.
 Päätoimittajan kanssa käymiensä lukuisten yhteen-
ottojen kautta Nora oppii, että Hannu Salama, Timo 
K. Mukka, Lassi Sinkkonen, Alpo Ruuth ja Pentti 
Saarikoski ovat revisionisteja, Arvo Salo ja Pentti 
Holappa peräti demareita.

Paperinukkien rakkaus

Oikeaoppisuuskiistoissa ja taistolaisten uskonvarmuu-
dessa riittää aineksia perusteelliseen irvailuun. Oranen 
jättää Noran nuoruusmuistot kuitenkin lupaavan alun 
jälkeen lähes kokonaan taka-alalle. Tilalle Marinadis-
sa tarjoillaan romaanin nykyhetken kovin paperinma-
kuisia rakkaus- ja vakoiluviritelmiä. Johannes, ”tuo 
teräksenluja, hehkuva olento” on 1970-lukujaksoissa 
majakovskimainen aatteen jättiläinen, jota Nora pal-
voo kritiikittömästi.
 1990-luvun Johannes on pelkästään vastenmie- 
linen, viina-, lääke- ja huumeriippuvainen ihmisraato, 
 joka kaiken lisäksi sattuu olemaan samanaikaisesti 
KGB:n ja Stasin agentti. Mutta ei hätää: Nora tutus-
tuu Johanneksen veljeen, menestyvään, komeaan, 
isänmaalliseen ja vieläpä kristittyyn lääkäri-Markuk-
seen. Romanssi kahden paperinuken välillä on vää- 
jäämätön.
 Kommunismi oli 1970-luvun Noralle hyvää ja 
kaunista, nyt pelkkää petosta ja ruumisröykkiöitä. 
Hyvä ja paha, oikea ja väärä ovat vaihtaneet paikkaa 

– mutta Oranen säteilee edelleen yhtä oikeassa olevana 
kuin ennenkin.

Mustien kirjojen päivä

Viime vuosien kaunokirjallisista taistolaistilityksistä 
Pirkko Saision Punainen erokirja (WSOY 2003) oli in-
tensiivinen ja vimmaisen kokeellinen sielunrippi.  
Laura Honkasalon impressionistinen lapsuuskuvaus 
Sinun lapsesi eivät ole sinun (Gummerus 2001) antoi liik-
keelle tavallaan synninpäästön, vaikka ei säästellyt 
sen dogmaattisia puolia. Orasen kirja jää tulevaisuu-
den totuuskomiteoissa esitettäväksi syytekirjelmäksi 
ja – muutamista hyvistä hetkistään sekä sujuvasta kie-
lestään huolimatta – kirjallisilta ansioiltaan kolmikon 
köykäisimmäksi.
 Kokonaan toinen kysymys on, kuinka paljon käyt-

Raija Oranen
Kohtauspaikka Marinad

Teos 2004, 350 sivua
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töä ja markkina-arvoa Orasen todellisuusnäkemyksel-
le tässä ajassa löytyy. Kuvaavaa on, että julkistamis-
tilaisuudessa Oranen mainitsi tärkeimmäksi lähteek-
seen ranskalaisen Stephane Courtoisin tutkijaryh-
män Kommunismin mustan kirjan (WSOY 2000). Paikalla
hääri toimittaja Ilkka Kylävaara, joka puolestaan 
suunnittelee Taistolaisuuden mustaa kirjaa. Keskustelua 
sivistyneesti johtaneelta Jukka Relanderilta pääsi 

toistuvasti ns. marxilainen lipsahdus; romaanihenkilö 
Johannes Rossista tuli Parnasson nykyinen päätoimit-
taja Juhana Rossi. Oranen puolestaan lauloi oma-
aloitteisesti Chydeniuksen Bertolt Brecht -sävellyksen 

”Minä elän synkkää aikaa”, unohteli sanoja ja uskoi 
myöhemmin laulaneensa sittenkin Nerudaa.

Jani Saxell

E spanjan sisällissodan päättymisestä on kulunut 
yli puoli vuosisataa, kun kirjailijana enemmän tai 

vähemmän epäonnistunut lehtimies – Javier Cercas 
– päätyy tutkimaan sodan loppuvaiheen tapahtumia ja 
ennen kaikkea falangistipuolueen johtohahmoihin lu-
keutuneen kirjailija Rafael Sánchez Mazasin elämää.
 Sodan kääntyessä tasavaltalaisten tappioksi Sán-
chez Mazas  joutui teloitettavien joukkoon, mutta hä-
nen onnistui viime hetkellä paeta. Cercasin romaanin 
Salamiin soturit kaksi ensimmäistä osaa kuvaa Sánchez 
Mazasin elämää. Ensimmäinen osa hänen vaelteluaan 
ja piileskelyään metsissä, missä häntä auttoivat eräät 
tasavaltalaiset, ”metsän ystävät”. Kirjan toisessa osassa 
Cercas kuvaa hänen elämäänsä kirjailijana, Francon 
hallituksen salkuttomana ministerinä ja loppuelämän-
sä miljonäärikyynikkona.
 Kun Cercas saa nämä kaksi osaa valmiiksi, myös 
Sánchez Mazasin elämäkerta on valmis, mutta jotakin 
kirjasta puuttuu ja mikä pahinta, Cercas ei tiedä mitä.
Kirjailija palaa pettyneenä lehtitoimittajaksi ja siinä 
työssään törmää Mirallesiin – pelkkään Mirallesiin  
 – joka on taistellut aikoinaan eri armeijoissa yhdeksän 
vuoden ajan fasismia vastaan. Käy ilmi, että mahdol-
lisesti juuri hän pelasti aikoinaan Sánchez Mazasin te-
loitukselta.
 Kun romaanin kaksi ensimmäistä lukua keskittyvät 
Sánchez Mazasiin, nyt kirjailijan näkökulma muuttuu. 
Sánchez Mazas edusti Espanjan älymystön pyrkimystä 
palauttaa kunniaan köyhtynyt isänmaa, mutta todelli-
suudessa hän aatetovereineen syöksi maan veriseen si-
sällissotaan ja vuosia kestäneeseen diktatuuriin.
 Cercas tajuaa nopeasti, että mikäli hän haluaa saat-
taa kirjansa valmiiksi, hänen on löydettävä Miralles. 

Jottei heitä unohdettaisi

Juuri Miralles on kirjan puuttuva osa. Pitkän etsinnän 
jälkeen hän onnistuukin siinä. Miralles, jonka ”ruumis 
oli ommeltu arpia täyteen”, on nähnyt monien ystävi-
ensä ja toveriensa kaatuvan ympärillään. Katkeruutta
 hänessä ei näy, mutta silti hän sanoo Cercasille: ”...
kukaan ei muista heitä… ja kaikkein vähiten ne joiden 
puolesta he taistelivat.”
 Cercas ymmärtää, että hänen on kirjoitettava ro-
maaninsa kolmas luku, saatettava kirja valmiiksi, sillä
 ”kun Miralles kuolee, hänen ystävänsäkin kuolevat 
tykkänään, sillä sitten ei ole ketään joka heitä muistaisi 
etteivät he kuolisi”. Siinä Cercasin romaanin merkitys.
 Kirja Sánchez Mazasin elämästä valmistuu vasta, 
kun se muuttuu Mirallesin kautta kunnianosoituk-
seksi tuhansille ja tuhansille fasismia vastaan taistel-
leille ja unohdetuille – jotta heitä ei lopullisesti unoh-
dettaisi.
 Vaikuttava, koskettava romaani – kuvitteellinen to-
sitarina – jossa historia seuraa tähän päivään. Tilinte-
ko menneisyyden kanssa ei kenties koskaan ole lopul-
lista tai täydellistä, mutta yhteiskunnallisten tai edes 
yksilöllisten traumojen paranemista ei auta yhtään sil-
mien sulkeminen ja unohtaminen.
 Cercas on kirjoittanut hienon, syvällisen romaanin. 
On helppo ymmärtää, että kirja on saavuttanut suurta 
huomiota Espanjassa Cercasin repiessä auki sisällisso-
dan ja sitä seuranneen Francon diktatuurin arpeutu-
neita haavoja. Yhteiskunnallisella tasolla Salamiin soturit 
on voimakkaasti kantaa ottava romaani; yksilötasolla 
se muuttuu Cercasin ja Mirallesin tapaamisen myötä 
lämpimäksi, herkäksi ihmiskuvaukseksi.

Juha Väänänen

Javier Cercas
Salamiin soturit 
(Soldados de Salamina)
suomentanut Matti Brotherus
WSOY 2003, 261 sivua
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Kyborgeista, virtuaalitodellisuudesta ja muista ih-
misen ja teknologian suhdetta perustavanlaatui-

sesti käsittelevistä aiheista on tullut osa valtavirtaa 
muun muassa erilaisten kulttuurituotteiden kuten elo-
kuvien tai science fiction -kirjallisuuden välityksellä. 
Yksi Jussi Parikan Koneopin keskeisistä väitteistä on se, 
ettei näitä kulttuurituotteita tule käsitellä ainoastaan 

”tekstuaalisena” ja utopistisena aineistona, joka kenties 
viehättää poststrukturalisteja ja muita kyborgi-intoili-
joita, mutta jolla on kuitenkin hyvin vähän merkitystä 

”käytännössä”.
 Parikan mukaan kyse on pikemminkin siitä, että 
virtuaalitodellisuus- ja kyborgifantasiat sinänsä ovat 
käytäntöjä, jotka konstruoivat ajatteluamme ja joissa 
teknologian muutokset ilmenevät. Science fictionin 

”utopistisuus” kyseenalaistuu, kun tarkastellaan kaik-
kia niitä muutoksia, jotka ovat tehneet teknologiasta 
ihmiselle pikemminkin kokonaisvaltaisen toimintaym-
päristön kuin ulokemaisen välineen. Parikka huomaut-
taa, kuinka tunnettu kyborgiuden analyytikko Donna 
Haraway sitoo käsitteen hyvin konkreettisiin tekno-
logisen ja tieteellisen maailman muutoksiin – mikä ei 
poissulje poliittista ja filosofista argumentaatiota.
 Koneoppi on jaoteltu viiteen osaan: teknologian arti- 
kuloiminen ihmisen kykyjen lisääjänä, teknologia ja 
kyberpunk-fiktio, koneellisen ruumiin kyvyt, ajattelu 
ja kybernetiikka sekä ihminen teknologian kohteena. 
Parikan lähestymistapa on hyvin kriittinen ja onnistuu 
välttämään tyypilliset teknologiaan suhtautumisen er- 
heet: sekä yksipuolisen kehitysoptimismin että pyrki- 
myksen puolustaa ihmisen ”puhtautta” konemaailmaa 
vastaan. Parikka ottaa huomioon myös eräiden femi- 
nistitutkijoiden esittämän kritiikin, jonka mukaan 
kyborgifiktiossa uusinnetaan usein vanhoja jäykkiä 
malleja miehen ja naisen olemuksesta. Koneopin mene-
telmää jäsentää pikemminkin käsitys ihmisen ja tekno-
logian suhteen perustavanlaatuisesta ambivalenssista, 
jossa on kyse yhtäältä vapauden, leikin sekä muutok-
sen mahdollisuuksista (ihminen subjektina) ja toisaalta 
kontrollin ja hallinnan riskeistä (ihminen objektina). 
Sama utopian ja dystopian yhteiselo on erilaisine väli-
muotoineen läsnä myös Parikan käyttämässä science 
fiction -aineistossa.
 Parikka korostaa selkeästi, että pohtiessamme tek-
nologiaan liittyviä kontrollin riskejä, on ylitettävä se 
liiankin helppo assosiaatio ja mielikuva (à la Orwell), 

Kyborgeja ja 
käyttöliittymiä

jossa teknologia mahdollistaa entistä alituisemman ja 
tehokkaamman asettamisemme valvovan silmän alle. 
Sinänsä tämä mielikuva ei ole tietenkään täysin vir-
heellinen – pikemminkin se on pinnallinen eikä ota 
huomioon siirtymää kuriyhteiskunnasta kontrolli- 
yhteiskuntaan, kontrollin asettumista välittömästi jo-
kaisen subjektin sisälle, haluja ja elämisen tapoja 
tuottavaksi. Kontrolliyhteiskunta on keskeisesti media-
yhteiskunta, jossa ei ole olemassa neutraaleja kommu-
nikaatiovälineitä vaan pikemminkin aina tietynlaisia 
sosiaalisia suhteita ja valtajärjestelmiä luovia medioita. 
Kommunikaatioon liittyy aina valta-asetelma. Se on 
osa sitä ”pehmeää” valtaa, joka kuuluu kyberneetti-
seen kontrollijärjestelmään. Suljettujen tilojen ja muot-
tien sijasta kontrolli toimii mukautuvina, joustavina ja 
muuttuvina modulaatioina.
 Parikan käyttämä teoreettinen viitekehys on laaja. 
Erityisesti siinä korostuu Gilles Deleuzen filosofia, 
jolle Parikka on omistanut aivan oman luvun. De-
leuzen käyttökelpoisuus ja ajankohtaisuus kiinnittyy 
Koneopissa paljolti Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin 
Anti-Oidipuksessa (1972) kehittelemään ”koneiden” ma-
terialistiseen ontologiaan. Deleuze ei aseta vastakkain 
orgaanista ja ei-orgaanista eikä käsitä niitä hierarkki-
sessa suhteessa toisiinsa. Sen sijaan Deleuze liittää nii-
hin jatkuvan sekoittumisen ja yhdistymisen mahdolli-
suuden. Deleuzelle kaikki on tuotantoa (tuotteineen ja 
katkoksineen), voimien suhteessa tapahtuvaa avointa 
prosessia. Virtuaalinen ei ole Deleuzelle ei-reaalista 
vaan aktuaalisen ehto, se, mistä aktuaalinen syntyy. 
Koneen ja ihmisen ”risteytyminen” on tapahtuma, ja 
sillä, toisin kuin minuudella, ei ole alkutilaa vaan pi-
kemminkin vaihtuvia nopeuksia ja intensiteettejä.
 Näin ollen on selvää, että Koneopin projekti on sel-
keästi vastakkainen suhteessa perinteiseen humanis-
miin, jossa korostuu transsendentaalinen ja pysyvä ih-
misluonto sekä käsitys ihmisestä erillisenä olentona. 
Parikan ontologiassa ihminen on palasista yhteen kur-
sittava immanentti rakennelma, jolle käyttöliittymä 
ei ole ainoastaan väline vaan elinympäristö. Juuri liit-
tymä tai eräänlainen rajapinta on Parikalle keskeisin 
mahdollisuus affirmoida ihmisen ja teknologian väli-
sen suhteen muutoksia. Humanismilla ei tosin tässä 
yhteydessä ole ainoastaan negatiivinen merkitys, mi-
käli se ei ole liian ihmiskeskeistä ja jos se ”kontekstua-
lisoi niin meidät kuin teknologiankin osaksi historiaa 

 Jussi Parikka
Koneoppi

Turun yliopisto, Kulttuurituotannon 
ja maisematutkimuksen 

julkaisuja I 2004, 227 sivua.
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ja kulttuuria ja [...] osoittaa ne artikulaatiot, joiden mu-
kaan olemme tottuneet teknologiaa ajattelemaan”.
 Parikka nimeää yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi 
kysyä teknologia- ja mediasuhteeltamme, ”mikä hyö-
dyttää elämää, mikä on luovaa ja sallivaa suhtautu-
mista, joka ei tuhoa vaan antaa tilaa kokeiluille ja 
vaihtoehdoille”. Tässä suhteessa voi selvästi havaita 
Parikan erot esimerkiksi vaikutusvaltaisen yhteiskun-
tafilosofin Francis Fukuyaman tuoreeseen teokseen 
Our Posthuman Future. Consequences of the Biotechnology Re-
volution (2003), joka yhtäältä samantapaisesti perää en-
nakkoluulotonta suhtautumista muun muassa uusiin 
bioteknologisiin innovaatioihin, mutta toisaalta liittää 
kaiken toivon nimenomaan humanismin perinnön ja 
liberaalin demokratian kytkökseen ja niiden perustana 
olevaan käsitykseen jonkinasteisesta yhteisestä ihmis-
luonnosta. Siinä missä Fukuyamalle yhteisen ihmis-
luonnon tunnustaminen on vastakkaista 1900-luvun 
utopistisiin sosialistisiin kokeiluihin, jotka luulivat voi-
vansa aloittaa ”puhtaalta pöydältä” (ikään kuin perus-

tuen siihen Marxin ajatukseen, että yhteiskunnalli-
nen oleminen määrää tajunnan eikä toisinpäin), sekä 
ylipäätään tieteen ”rationaalisen” käytön ja järjestyk-
sen säilyttämisen edellytys, Parikan teoksessa ”ky-
borgin” tai ”käyttöliittymän” positiiviset potentiaalit 
liittyvät olemuksellisesti muutokseen sekä suvereni-
teetin ja kapitalistisen vallan haastamiseen.
 Koneoppi on kaiken kaikkiaan kiinnostava ja syväl- 
linen tutkimusmatka ihmisen ja teknologian suh-
detta koskeviin perustavanlaatuisiin kysymyksiin. 
Verrattuna Parikan ”oppi-isän” (?) Jukka Sihvosen 
teokseen Konelihan värinä, Koneoppi keskittyy enem-
män nykyaikaan historiallisen kaaren tarkastelun 
sijasta. Teoksen kiinnostavuutta lisäävät kekseliäät 
elokuva- (Matrix, Pi, Johnny Mnemonic, Crash jne.) ja 
tieteiskirjallisuusdiskurssien analyysit, joiden tyyppi-
siin teksteihin soisi muun muassa kaikkien medialu-
kutaidon kehittämisestä kiinnostuneiden tutustuvan.

Markus Termonen

Sosiologi Niklas Luhmannista kerrotaan usein ta-
rinaa, jonka mukaan häneltä kysyttiin tutkimus-

ohjelmansa aihetta aloittaessaan Bielefeldin yliopis-
tossa. Luhmannin mukaan se oli ”yhteiskuntateoria; 
kesto: 30 vuotta; kustannukset: ei lainkaan.” Luh-
mann todellakin tuotti yhteiskuntateoriaa: vuosina 
1964–1997 hän julkaisi yli 50 kirjaa ja 300 artikkelia!
 Suomeksi Luhmannia ei ole ollut saatavilla. Kiitok-
set kuuluvatkin siis Gaudeamukselle sekä Sam Krau-
selle ja Seppo Raiskille, joiden ansiosta pääsemme 
tutustumaan tähän omalaatuiseen ajattelijaan. Oletet-
tavasti suomentajien on ollut vaikea valita, mitä he 
Luhmannilta kääntäisivät, mutta Ekologinen kommuni-
kaatio on mainio teos. Se ei tarjoa yhtä ”oikeaa” näkö-
kulmaa saksalaissosiologin ajatteluun – mikä olisikin 
Luhmannin näkemysten vastaista – mutta siinä on 
oleellisia seikkoja hänen keskeisistä teemoistaan kuten 
kommunikaatiosta, yhteiskuntatieteistä, yhteiskunnal-
lisista alajärjestelmistä ja niin edelleen. Lisäksi sen tee-
ma, ekologinen yhteiskuntatilanteemme, on tietenkin 
ajankohtainen. Luhmannin ajattelu ei olekaan jäänyt 
vain teoreetikkojen kirjahyllyjen ja seminaarien kulu-
tustavaraksi, vaan hän on vaikuttanut vahvasti muun 
muassa Saksan vihreiden keskusteluihin.
 Luhmann on äärimmäisen kriittinen aikamme (al-
kuteos ilmestyi 1990) ekologista keskustelua kohtaan. 
Hänen sanomansa on, että luontokriisissä ei ole kyse 
niinkään eettisestä suhteestamme luontoon, joka voi-
taisiin ratkaista moraalikysymyksiä ja ympäristöetiik-
kaa pohtimalla. Ongelma on syvemmällä, modernin 
yhteiskunnan järjestelmärakenteissa. Kuten moni muu- 
kin nykyfilosofi, Luhmann tuntuu sanovan, että ny-
kyiset yhteiskunnalliset asiat ja ongelmat juontuvat  

Omalaatuinen luontoteoreetikko

pitkästä historiallisesta kestosta sekä länsimaisen 
kulttuurin ontologisista premisseistä.
 Luhmannin teoriassa yhteiskunta koostuu eriy-
tyneistä itseään säätelevistä osasysteemeistä. Nämä 
systeemit perustuvat eron tekemiseen ympäristöstä: 
itseään säätelevät järjestelmät pyrkivät ylläpitämään 
itseään, samalla kun ympäristö on kaiken tämän 
ehto ja rajoitus. ”Ympäristö kannattelee ja häiritsee 
järjestelmää, mutta ei pakota sitä sopeutumaan.” On-
gelmana on, pystyykö yhteiskunta osajärjestelmineen 
reagoimaan ympäristöönsä ajoissa, koska, kuten 
Luhmann muistuttaa, ”itseään ekologisesti vaaranta-
vat järjestelmät häviävät.” Siksi hänen mukaansa yh-
teiskunnan pitäisikin lisätä toimenpiteitään tilanteen 
muuttamiseksi.
 Luonto ja ekologinen kriisi voidaan ymmärtää ai-
noastaan yhteiskunnan rakenteiden sisäisenä ongel-
mana. Kaikki keskustelu luonnosta tapahtuu tietty-
jen kulttuuristen skeemojen mukaisesti. Kantilaisesti 
Luhmann ajattelee, että meillä ei ole pääsyä luon-
toon sinänsä, vaan se näyttäytyy meille ainoastaan 
yhteiskunnan osajärjestelmien koodien kautta. 
 Teos on stimuloitavaa luettavaa, vaikka lukija oli-
si eri mieltä Luhmannin kanssa esimerkiksi ympäris-
töeettisen keskustelun tarpeesta. Luhmann on omas-
sa systeemin rakentamisessaan hyvässä ja pahassa 
järkähtämätön. Samalla kieli on kuitenkin nähdäkse-
ni suhteellisen selkeää; suomentajat ovat myös teh-
neet hyvää työtä, koska saksan kielen kääntäminen 
ei koskaan ole liian helppoa, sen verran monimutkai-
sia tuon kielen lauserakenteet ovat.

Jussi Parikka

Niklas Luhmann
Ekologinen kommunikaatio

suom. Sam Krause ja Seppo Raiski
 Gaudeamus 2004, 247 sivua
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A ion nyt tapojeni vastaisesti lyödä rumpua. Äimis-
tykseni oli nimittäin melkoinen, kun huomasin 

Marc Blochin (1886–1944) Historian puolustuksen Lasi-
palatsin kirjakaupan ikkunassa toukokuussa. Oletin te-
osta uunituoreeksi, mutta paljastui, että se oli julkaistu 
jo viime vuonna: pikkuruisen Artemisia-kustantamon 
kulttuuriteko oli ohitettu kaikessa hiljaisuudessa.
 Pari viikkoa sitten törmäsin kirjaan uudelleen; tällä 
kertaa näin läjän jäännöseräkappaleita eräässä antik-
variaatissa. On sääli, ettei Blochin kirjan kaltaisen kiis-
tattoman klassikon julkaiseminen suomeksi ole saanut 
ansaitsemaansa huomiota. Historian puolustus on ainoa 
annalistien kirjoittama metodimonografia, eikä suurel-
le yleisölle soveltuvia suomenkielisiä johdatuksia his-
torioitsijan työhön juuri ole — mieleen tulee lähinnä 
Edward Hallet Carrin vuonna 1963 suomennettu  
Mitä historia on. Bloch oli yksi viime vuosisadan merkit-
tävimmistä historioitsijoista, ja hänen vaikutuksensa 
näkyy esimerkiksi Michel Foucault’n töissä. Silti on 
selvää jo nyt, ettei suomennos ole löytänyt lukijoitaan. 
Voisin puhjeta kustannuspoliittiseen jeremiadiin, mut-
ta tyydyn sanomaan, että Historian puolustus kannattaa 
hankkia vaikka viimeisillä lanteillaan.
 Blochin tekstin esillepano on esimerkillisen huo-
lekas. Kirjan avaa Matti Peltosen artikkeli, joka pai-
kantaa Blochin 1900-luvun historiantutkimukseen 
ja kertoo samalla, miten Bloch tuli (tai pikemminkin 
ei tullut) Suomeen. Peltosen kirjoitusta seuraa myös 

Tämä on mainos

Marc Bloch
Historian puolustus (Apologie pour 

l’histoire ou Métier d’historien) 
suom. Lena Talvio ja Ossi Lehtiö

Artemisia 2003, 206 sivua

kirjan ranskankieliseen laitokseen sisältyvä Étienne 
Blochin esipuhe. Se kertoo käsikirjoituksen vaiheista. 
Tekstihistoriallinen valaisu onkin välttämätöntä, sillä 
vaikka Marc Bloch ehti työstää käsikirjoitustaan mo-
neen kertaan, hän ei koskaan saanut sitä valmiiksi.
 Historian puolustus on tiiviyteensä nähden hämmäs-
tyttävän sisällyksekäs kirja. Blochin metodologiset oi-
vallukset kantavat hänen ammattialaansa laajemmalle: 
nasevimmillaan Blochin lauseet ovat aforismeja. Ne ei-
vät tyhjene helpolla. Silti niistä puuttuu kaikki poppa-
ukkomainen hämäryys: Blochin julkilausuttuna pyrki- 
myksenä oli kirjoittaa maallikoille suunnattu esitys 
historioitsijan työstä. Hän tuli kirjoittaneeksi teoksen, 
jota kuka tahansa voi lukea ajattelunsa käynnistimenä 
kuin Wittgensteinia ikään.
 Bloch korostaa kysymyksenasettelun merkitystä ja 
eritoten sen tiedostamista. Hänen mukaansa on harha-
luuloa kuvitella historiallisen tutkimuksen olevan kos-
kaan pelkkää kirjaamista: dokumentit puhuvat vain 
silloin, kun niiltä osaa kysyä. Tämän vuoksi olennai-
nen osa historioitsijan saavuttamia tuloksia on kertoa, 
miten ne oikein on saavutettu. Tutkimuksen ongelmia 
ei ole syytä piilotella; ilkikurista rohkeutta sävyttää 
lempeä epäluulo. ”Vaikka historia todettaisiin kykene-
mättömäksi suorittamaan muita tehtäviä, sen ansiona 
on kuitenkin kyky viihdyttää.” (s. 61)

Tapani Kilpeläinen

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Suomen elo-
kuva-arkiston yhteistyöprojektina on syntynyt 

läpileikkausteos elokuvaohjaaja Valentin Vaalan 
(1909–76) elämästä ja urasta. Kyseessä ei ole perintei- 
nen elämäkerta, vaan kirja koostuu viidestätoista laa-
jan asiantuntijajoukon kirjoittamasta artikkelista. Teki-
jöiden pyrkimyksenä onkin ollut mahduttaa kansien 
väliin tarpeeksi laaja-alainen kuva kohteestaan, ja tässä 
on melko hyvin onnistuttukin. Teos jakautuu neljään 
alaotsikkoon, joissa käydään läpi Vaalan henkilöhisto-
riaa ja hänen tuotantonsa yleislinjoja, elokuvien tee- 
moja ja lajeja sekä lopuksi tarkastellaan Vaalan eloku-

Pala kotimaista 
elokuvahistoriaa 

via suhteessa muihin taidemuotoihin (musiikki, kirjal-
lisuus, sarjakuva). Liitteenä on vielä Vaalan 60-luvulla 
Anna-lehdessä julkaisemat muistelmat, hänestä saman 
vuosikymmenen lopussa tehty radiohaastattelu sekä 
luonnollisesti hänen elokuviensa tekijätiedot. 
 Kiinnostus Vaalan yhdessä Theodor Tugain alias 
Teuvo Tulion kanssa tekemiin, Tulenkantajat-vaikut- 
teisiin varhaisteoksiin on ollut kasvussa, ja niitä käsi-
tellään kirjassa useampaankin otteeseen. Joiden mie-
lestä nuori ja kokeilunhaluinen Vaala ehkä myi itsensä 
siirtyessään vuonna 1935 siirtyi Suomi-Filmin palve-
lukseen, missä hänestä tuli nopeasti Risto Orkon  

Kimmo Laine, Matti Lukkarila, 
Juha Seitajärvi (toim.):

Valentin Vaala 
Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran toimituksia 956, 
Suomen elokuva-arkiston julkaisuja

  Helsinki 2004, 329 sivua
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Puolalainen unennäkijä

Puolalaisen Olga Tokarczukin (s. 1962) romaani 
Päivän talo, yön talo on tarkkaan sommiteltu kaaos. 

Se sekoittaa omaelämäkerrallisiin ja historiallisiin tari-
noihin satujen ja myyttien kerrontaa, filosofisia ja us-
konnollisia teorioita sekä unen logiikkaa. Kokonaisuus 
on yhteen punoutuvien katkelmien verkko.
 Tarinoiden aikajana liikkuu keskiajasta nykypäivä-
än, näyttämönä ovat Sleesian kylät ja kaupungit. Alue 
on toisen maailmansodan jälkeen kuulunut Puolalle, 
jolloin sen saksalaiset juuret väkipakolla katkaistiin. 
Muun muassa tätä tabua Tokarczuk käsittelee. Kun 
Puolan rajaa sodan jälkeen siirrettiin satoja kilometrejä 
länteen, saksalaiset ajettiin karkein ottein kodeistaan. 
Tokarczukin puolalaiset ovat sekä häpeilevän hämmen-
tyneitä että antaumuksellisen ahneita, kun heille osoi-
tetaan heidän uudet kotinsa, joista saksalaiset eivät ole 
ehtineet edes lähteä. Naiset haaveilevat ylellisistä juh-
lapuvuista, miehet kuokkivat maata kätkettyjen aartei-
den toivossa.
 Järjetön valtakoneisto, joka heittelee yksilöitä mieli-
valtaisesti, konkretisoituu kohtaukseen, jossa puola- 
laisrouva lohduttaa saksalaisemäntää osoittamalla  
dokumenttia, jonka leimassa lukee ”väliaikainen eva-
kuointi”. Päivät eletään kuin ne olisivat viimeisiä. Kir-
jan henkilöitä vaivaa yleisemminkin epäluottamus 
tulevaisuuteen. He ovat kuin eksyneitä, jatkuvassa 
liikkeessä, menossa tai tulossa, mutta harvoin jäämäs-
sä. Usein turvaudutaan selvännäkijöihin ja ennus-
uniin. Ihmisillä onkin yliluonnollisia kykyjä, jotka ru-
nollisen absurdiin slaavilaiseen tapaan ovat yhtä  

todellisia kuin ympäröivä maa ja vuoret. Tätä ilmapii-
riä vasten eri henkilöiden eri aikoina näkemä maail-
manlopun visio, joka on aina sama, painuu vaikutta-
vana näkynä mieleen.
 Päivän talo, yön talo pohtii monitahoisesti identiteet-
tiä ja sen muuttuvuutta. Moni tuntee olevansa jollain 
tapaa erillään itsestään, ruumiistaan ja minuudestaan. 
Jollakulla on kiihkeä halu ”kadottaa itsensä” ja ”olla 
jotain muuta kuin on”. Aavemaisissa kaksoisolento- 
tarinoissa jokin tunnistamaton, vain aavistuksen-
omainen paha ilmestyy toisen ihmisen muodossa.  
Todellisuudessa kyse on ihmisestä itsestään kumpu-
avasta pahuudesta. Pahuutta kohdataan paljon, se 
ilmenee julmuutena, välinpitämättömyytenä ja itsek-
kyytenä. Silti luontaisinta kirjalle on lempeys, jolla se 
tarkastelee henkilöitään.
 Päähenkilö, tarinoiden kertoja, on sekoitus agraa-
rikulttuurin ja modernin ajan naista. Hän kerää yhtä 
lailla sieniä metsästä kuin unia Internetistä. Maan- 
läheisyys saa mystisiä piirteitä, samoin kuolema ja  
arki, jotka kirjailija mieluusti mystifioi ja rinnastaa. 
Hän vaalii pienuuden estetiikkaa, mikä pääasiassa  
toimii. Itsestäänselvyyksien merkityksellistäminen  
tuo oivalluksia, mutta joskus vähäpätöisyys on pelkäs-
tään vähäpätöistä, ja sen liioittelu ärsyttää. Romaani 
on ensimmäinen suomennos runsaasti julkaisseelta  
Tokarczukilta, ja Tapani Kärkkäisen intensiivisen ja 
herkän suomennostyön soisi saavan jatkoa.

Nina Gimishanov

Olga Togarczuk
Päivän talo, yön talo
suomentanut Tapani Kärkkäinen
Otava 2004

luottomies. Vaala työskenteli yhtiön leivissä koko 
myöhemmän uransa ajan, loppukauden dokumentti-
kausi mukaan lukien lähes neljä vuosikymmentä. 
 Loppujen lopuksi teoksessa jäävät melko vähälle  
huomiolle Vaalan Suomi-Filmin kauden Wuolijoki-
filmatisoinnit, joista monet (Juurakon Hulda, Niska-
vuoren naisten 1930-luvun versio, Loviisa) edustavat kui-
tenkin ohjaajansa filmografian huippua. Tosin kirjan 
toimittajat esipuheessaan muistuttavat, että näitä adap-
taatioita on tutkittu melko laajalti jo aikaisemminkin. 
Toisaalta Vaalan 1940-luvun tuotannosta huomioi-
daan odotetusti Hilja Valtosen romaaneihin perus- 
tuvat Lea Joutseno-komediat, joita niitäkin on jo käsitel-
ty aiemmin muissa yhteyksissä. 
 Vaalan useista elokuvista on löydettävissä identi-
teeteillä leikittelyä, ja Markku Varjolan aiheesta kir-
joittama artikkeli kuuluu teoksen antoisimpiin, kuten 
myös Sakari Toiviaisen katsaus Vaalan melodraama-
aiheisiin, yllättävimpiin taas Kari Savolaisen teksti, 
jossa paneudutaan Vaalan teosten julisteisiin. Myös 
Vaalan dokumenttituotannon laajuus yllättää. Sodan 
aikana hän ohjasi lukuisia Puolustusvoimain Katsauk-
sia, mutta varsinaisesti hänen dokumentaristin uransa 

lähti käyntiin vasta 1960-luvun alussa, jolloin hänen 
tiensä näytelmäelokuvien ohjaajana alkoi tulla päätök-
seensä. 
 Usein biografisissa julkaisuissa käsitellään kohdetta 
 liian suurella kunnioituksella, ja siihen on sorruttu
paikoin tässäkin tapauksessa, mutta ei kuitenkaan mi-
tenkään häiritsevissä määrin. Vaala on kyllä ansainnut 
tämän teoksen, kuuluuhun hän tunnustetusti maam-
me elokuvahistorian merkittävimpiin ohjaajiin, vaikka- 
kaan se ei ole totuuden nimissä vielä paljon sanottu. 
Onkin huomioitava, että Vaalan arvostetuimmat oh-
jaustyöt ovat olleet aihevalinnoiltaan jo aikaisemmin 
hyväksi havaittuja: Wuolijoki-filmit, Ihmiset suviyössä 
(Sillanpää), Gabriel, tule takaisin (Waltari). Vaala ei siis 
loihtinut vaatimattomammista aihelmista merkkiteok-
sia, mitä voisikin kenties pitää suuren ohjaajan tunnus-
merkkinä. Vaala oli kyllä teknisesti taitava ohjaaja ja 
osasi käsitellä näyttelijöitä, joten kenties työskentely 
Orkon alaisena vei hänen töistään lopulta sen kaikkein 
parhaan terän. 

Eero J. Hirvenoja
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Legs McNeil ja Gillian McCain
Please Kill Me – 

punkin sensuroimaton esihistoria
suomentanut Ike Vil 

 Like 2004, 542 sivua

Please Kill Me -soundtrack:
The Velvet Underground: 

The Velvet Underground & Nico (1967)
MC5: Kick Out The Jams (1969)
The Stooges: Fun House (1970)

The New York Dolls: 
The New York Dolls (1973)
Patti Smith: Horses (1975)

The Dictators: 
The Dictators Go Girl Crazy (1975)

The Ramones: The Ramones (1976)
Richard Hell & The Voidoids: 

Blank Generation (1977)
Television: Marquee Moon (1977)

Johnny Thunders & 
The Heartbreakers: L.A.M.F. (1977)

Tarjolla tänään: 
länsimaiden perikato

E räänlainen julkinen salaisuus on, että punk ei syn-
tynyt Englannissa vuonna 1977. Riippuu tarinan 

kertojasta, kuinka ja milloin koko länsimaisen rock-
kentän rekonstruoinut ilmiö sai alkunsa. Toiset viit-
taavat 1960-luvun autotallirockiin (mm. Sonics, Seeds, 
13th Floor Elevators), toiset puolestaan puhuvat 1970-
luvun niin sanotun New York- rockin puolesta.
 Legs McNeilin ja Gillian McCainin erinomainen 
haastattelukirja Please Kill Me – punkin sensuroimaton esi-
historia (Like 2004) kuvaa punkia ennen punkia. Pää-
paino on nimenomaan 1970-luvun puolivälin New 
York -bändeissä. Televisionin, NewYork Dollsin, Patti 
Smithin, Richard Hell & The Voidoidsin ja Ramone-
sin keskinäinen kemia tuotti lukuisia klassikkolevyjä, 
joiden mielikuvituksekkuus ja energisyys purevat tä-
näkin päivänä.
 Esimerkiksi Televisionin Marquee Moonilta löytyvä 
Little Johnny Jewel on seitsenminuuttinen neronleimaus, 
jonka vertaaminen parhaisiin jazz-improvisaatioihin 
ei ole laisinkaan kohtuutonta. Sex Pistolsille ja heidän 
apinoijilleen ulkoasun (revityt vaatteet, pystyssä tör-
röttävät hiukset) antaneen Richard Hellin Blank Gene-
ration kiteyttää kokonaisen sukupolven nihilismin ja 
päämäärättömän hapuilun.
 Juuri edellä mainituista aineksista rakentuivat 1960-
luvun lopun ja 1970-luvun alun hävyttömimpien, 
energisimpien ja usein myös luovimpien yhtyeiden ja 
esiintyjien levyt ja keikat – niiden ulkopuolisesta elä-
mästä puhumattakaan. Please Kill Me kuvaa kauniste- 
lematta, miten Johnny Thundersin ja Iggy Popin 
kaltaiset legendat elivät. Nykyisinä virkamiesrockin 
aikoina on vaikea edes käsittää sitä päihteistä, sekoi-
lusta ja silkasta typeryydestä koostunutta rappiota, 
jonka keskellä nämä retkut rellestivät. Stooges-muusik-
ko Ron Asheton pukeutui huvikseen SS-univormuun, 
koska se näytti hänestä makealta. Iggy Pop raastoi 
lavalla kehoaan ja sätki sekopäisenä – ei siksi, että se 
kuului imagoon, vaan koska tuntui siltä. MC5-yhty-
een kitaristi Wayne Kramerin ura katkesi, koska hän 
joutui kiven sisään huumerikoksista.
 On tosin turha väittää, että huumeet tai irstailu 
olisivat olleet musiikin kannalta välttämättömiä, se nyt 
vain oli ajan ja maan tapa. Yhdysvallat eli Vietnamin 
sodan ja lysähtäneen hippiaatteen turruttamaa aikaa. 
Elokuvateollisuudessa moraalinen krapula heijastui 

yhteiskuntakriittisinä ja paikoin jopa nihilistisinä pie-
nen budjetin elokuvina, joista oli turha etsiä minkään-
laisia illuusioita paremmasta tulevaisuudesta. Loput ei-
vät olleet onnellisia, vaan usein täysin avoimia.
 Rockissa näkyi sama kehitys. Velvet Underground 
toimi (kirjankin mukaan) airuena kokonaiselle leegio- 
lle yhtyeitä, jotka eivät haaveilleet menestyksestä. 
Kunhan soittivat ja sekoilivat – mutta luovasti. Kun 
Johnny Rotten vuonna 1977 lauloi ”there’s no future” 
(kappaleessa God Save The Queen), hän valehteli. 
Rotten ja Sex Pistols olivat New York Dollsin mana-
gerina lyhyen aikaa toimineen Malcolm McLarenin 
nostattaman ilmiön esilaulajia. Heillä oli tulevaisuus, 
vaikka eleet kertoivat muusta.
 Please Kill Me suorastaan huutaa seurakseen taso-
kasta cd-boksia, sillä ilman melko perusteellisia esi- 
tietoja koko ilmiön tärkeys ja teoksen hauskuus voivat 
jäädä huomaamatta. Toki teoksen voi lukea hauskana 
kuvauksena länsimaiden perikadosta, mutta punkin 
englantilaiseen ja amerikkalaiseen haaraan vähänkään 
tarkemmin perehtynyt nauttii siitä kuin hyvästä konja-
kista. Sävyissä riittää makusteltavaa, yksityiskohdissa 
ihasteltavaa.
 Jostain syystä kustantaja Like (tai suomentaja Ike 
Vil) on ottanut erivapauksia kirjan nimen suomenta-
misessa. Alkukielellä teoksen alaotsikko kuuluu ”The 
Uncensored Oral History of Punk”, suomeksi se on 
kuitenkin ”punkin sensuroimaton esihistoria”. Punk-
nimistä lehteä jo kauan ennen koko britti-ilmiön ole-
massaoloa toimittaneen McNeilin ja kirjoittajakolle-
gansa McCainin kannanotto katoaa käännöksessä. 
Muutoin muun muassa Babylon Whores -yhtyeestä 
tutun Ike Vilin käännös on erinomainen. Hän on 
kyennyt säilyttämään puhutun kielen sävyt ja löytänyt 
sanoille muhevia mutta luontevia synonyymejä.
 Ei ole kääntäjän vika, että tekijät eivät ole halun-
neet toimittaa kirjaa katkeraan loppuun asti. Epilogin 
ja henkilöluettelon jälkeen seuraava ”Lisää sekopäis-
tä selontekoa” -luku on tyyten turha. Kirjallisuus ei 
kaipaa puolivillaisia DVD-ekstroja. Kirjaa olisi muu-
tenkin voinut paikoin tiivistää. Sääli on sairautta vain 
kustannustoimittajan työhuoneessa.

Ville Hänninen
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Moderni kansallisvaltio ei vaadi kansalai-
selta muuta kuin pyörät alle. Kansalai-

nen on kotimaassaan turistin asemassa. Aja-
tusta on konkretisoinut Marguerite Shaffer 
teoksessaan See America First (2001). Shaffe-
rin mielestä Yhdysvaltojen sisäinen turismi 
loi jo 1800-luvun lopulla ihanteen ”liikku-
vasta kansalaisuudesta” (mobile citizenship). 
 Turistikansalaisen poliittiset vapaudet 
voidaan määritellä kuluttajan oikeuksina. 
Puheenvapauden sijaan turistikansalainen 
nauttii siitä, että hän saa katsella kotimaansa 
ainutlaatuisuutta, arvelee Shaffer. Liikkeellä 
pysyvä turistikansalainen ei ole kiinnostunut 
paikallisesta osallistumisesta ja äänestämises-
tä. Hän haluaa matkustella ja tutustua maail-
maan ostoksillaan.
 Suomessa on seurattu turistikansalaisen 
kuluttajaihannetta monessa yhteiskunnalli-
sessa villityksessä. Jenkkien iskulause ”Keep 
America Rolling” vastaa suomalaisten käsi-
tyksiä kiihdyttämisestä tulevaisuuteen For-
mula-kuskien renkaanjäljillä.
 ”Mobile citizenship” merkitsee meillä kui-
tenkin paljon enemmän kuin se standardi- 
pelkoisessa Yhdysvalloissa voisi koskaan 
merkitä. Meillä Suomessa ”mobile citizen-
ship” on yhtä kuin kännykkäkansalaisuutta. 
Kansalaisuuden rajat ovat puhelimen katve-
alueella, koska identiteetti ladataan saapu-
neilla viesteillä. 
 Lisäksi kännykkä antaa tekemistä käsille 
 ja kasvoille, se korvaa small talkin, johon suo-
malainen ei ole aiemmin keksinyt muuta kor-
viketta kuin tupakan sytyttämisen.
 Toistaiseksi visiot kännykkäkansalaisuu-
desta ovat jäänet insinöörien optimismin va-
raan. Suomalaisten luottamus viestintätek-
niikkaan ja kuvitelmat sen mahdollistamasta 
avoimuudesta ovat lähellä lapsenmielistä tai-
vasuskoa. Epäluulot kännyköiden kaikkivoi-
paisuudesta ovat purkautuneet huoleksi  

SOIKKEL I

Tietoyhteiskunnasta 
kännykkäkansalaisuuteen

laitteiden säteilyvaaroista.
 Toisten ihmisten jatkuva etäläsnäolo peit-
tää näkyvistä sen, että viestinnän intimiteet-
tiä säätelemällä voidaan säädellä kaikkia so-
siaalisia suhteita. Intimiteettiä, yksityisintä 
elämää koskeva informaatio vaihtaa mobii-
lidemokratiassa omistajaa niin naurettavan 
helposti, ettei kukaan halua ajatella, millai-
nen kokonaiskuva tallentuu operaattorin  
rekistereihin.
 Kännyköiden vaikutusta sosiaaliseen 
elämään ei ole uskallettu visioida. Ei ole esi-
merkiksi pohdittu sitä, miten kännyköiden 
antama illuusio turvaverkosta, reaaliajassa 
räätälöitävien kohtaamisten pohjalta synty-
västä sosiaalisuudesta, mahdollistaa yhtä val-
heellisen chattidemokratian.
 Tekniikka antaisi siihen jo mahdollisuu-
den. Jokainen kännykkäkansalainen sähköt- 
tää ympäristöönsä henkilöllisyyttään, pu-
helinnumeroksi merkittyä läsnäoloa ja ID-
siruun poltettua turvatunnusta. Kun kaksi 
kännykkäkansalaista kohtaa kadulla, heidän 
kännykkänsä voisivat jo vaihtaa julkisia tie-
toja kantajistaan. 
 Vai ovatko kuvitelmat suomalaisten naii-
viudesta yhtä hupsuja kuin pelot säteilyvaa-
roista? Onko liioittelua olettaa, että kännyk-
kä- ja seksimarkkinat ovat vasta löytämässä 
toisiaan? Mitä enemmän yhteisössä on spon-
taania kommunikaatiota, rinkideittejä ja chat-
tidemokratiaa, sitä enemmän se mahdollis-
taa persoonasta riippumattomia intiimejä 
kohtaamisia. 
 Deitti- ja chattiringeistä, hakuviestinnästä, 
tulee läpensä erotisoitunutta. Nuoriso kut-
suu sitä hands free -seksiksi; vanhempi väki 
etäseksiksi. Ehkä sukupuolitautien leviäminen 
luo tämänkaltaisia ruumiittomia seksimark-
kinoita. Tai sitten teinien pettingin suosima-
na makukondomeista tulee yhtä yleisiä kuin 
laihdutuslimpsoista. 

 Toki kansalaisen kännykkään voidaan 
päivittää tieto hänen sukupuolihygieniastaan. 
Mitä tarkemmin identiteetti merkitään kan-
tajaansa, sitä paremman naamion se tarjoaa. 
Identiteetin hakkeroinnista tulee isoa bisnes-
tä, mutta millaisiin äärimmäisyyksiin se joh-
taa, sitä voi vain kuvitella. Paineita yksilöi-
den kopiosuojaukseen on oikeasti olemassa. 
Seksitautien voimakas lisääntyminen yhdes-
sä ydinperheen murenemisen kanssa voisi 
johtaa sekä moniarvoisempaan että säädel-
lympään suurperhepolitiikkaan. Lopulta val-
tio joutuisi huolehtimaan kansalaistensa ko-
piosuojauksesta. Kiveksiin tai munasarjoihin 
sijoitettu biosiru säätelisi hedelmällisyyttä. 
2010-luvun tekniikalla se voisi olla teknisesti 
mahdollista, joskaan ei ehkä taloudellisesti 
kannattavaa – eikä ihan inhimillisesti pun-
nittua.
 Toisaalta, kun kaikki kansalaiset saadaan 
kopiosuojattua, tulee lisääntymisestä luvan-
varainen oikeus. Kopulaatioon pohjautuvat, 

”luonnollisiksi” väitetyt kopiomenetelmät 
ovat sitten pelkkää seksiteatteria.
 Turistien kansoittamassa yhteiskunnassa 
luottamuksen tunteet on löydettävä uudel-
leen, samoin kokemukset sukupuolesta ja 
vanhempien roolin ehdollisuudesta. Ainoas-
taan äidin- tai isänkykyä osoittanut kansa- 
lainen vapautetaan kopiosuojauksesta. Kun-
non kansalainen pistäytyy Kelan kassalla, 
jossa virkailija heilauttaa magneettisauvaa  
ja kopiosuojaus poistuu muutamaksi kuu-
kaudeksi. 
 Lopulta joudumme kyseenalaistamaan, 
miksi vain lihallinen lapsi voidaan määritel-
lä perilliseksi, eikä esimerkiksi generoituva 
koodi. Vai riittäisikö kansalaisen määritel-
mäksi se, että tämä haluaa tehdä kopioita  
itsestään?

M. G. Soikkeli
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Jukka Koskelainen

Vuosien mittaan olen saanut lukea kirjois-
tani monenlaisia arvosteluja. Juha Vää-

näsen kirjoitus (Kulttuurivihkot 3/2004) kirjas-
tani Anteeksi häiriö, mutta tämä on vallankumous 
on kuitenkin ainutlaatuinen ja kiinnostava 
tapaus. 
 Se on myös arvostelu, jollaista osasin 
odottaa. Ja on mainittava, että tätä kirjoitta-
essani yksikään sanomalehti ei ole sanonut 
kirjastani vielä mitään. Hyvä että edes Kult-
tuurivihkot.
 Väänänen ei lainkaan kerro, mistä kirjas-
sa on kysymys. Hän suhtautuu siihen hyvin 
kitkerästi – mistä en voi häntä sinänsä moit-
tia. Kun hän kirjoittaa, että ”Koskelaisen yh-
teiskunta-analyysi on sekava kuin Latinalai- 
sen Amerikan todellisuus”, hän harjoittaa 
täysin luvallista kritiikkiä, jonka hyväksyn.
 Mutta lukiessani arvostelua minun piti 
kertaalleen tarkistaa jutun alareunasta, että 
kyseessä oli todellakin minun kirjani. Väänä-
sen arvostelusta ei esimerkiksi käy lainkaan 
ilmi, että noin puolet kirjastani käsittelee 
Venezuelaa ja siinä on monen kymmenen 
sivun mittainen selonteko maan nykyisestä 
presidentistä Chávezista, hänen ideologias-
taan ja oudoista saavutuksistaan.
 Ja juuri siksi puhunkin niin paljon vasem- 
mistosta. Chávezia pidetään vasemmistolai-
sena, hän vetoaa vasemmistolaisiin ja hakeu-
tuu yhteyksiin nimenomaan laitavasemmis-
ton kanssa. Hän on Fidel Castron kiihkeä 
ihailija ja strateginen liittolainen. Siinä syytä 
kerrakseen, varsinkin kun asuin viisi vuotta 
nimenomaan Venezuelassa ja pääsin läheltä 
tutkimaan Chávezin ajattelua ja tekoja.
 Silti en leimaa koko vasemmistoa. Usean 
kerran käytän ilmaisua ”osa vasemmistos-
ta”. Kritisoin yhtä osaa vasemmistosta an-
karasti siitä, että se tukee Chávezin kaltaista 

Anteeksi lisähäiriö: 
huomautuksia Juha Väänäselle

irvokasta ääripopulistia tai Castron tapaista 
yksinvaltiasta. Kritiikin syyt kyllä käyvät il-
mi kirjastani, vaikka Väänänen niistä vaike-
neekin: Chávez muistuttaa kovasti Musso-
linia ajattelultaan, puheiltaan ja toimiltaan. 
Hänen aikanaan köyhyys on Venezuelassa 
lisääntynyt rajusti, ja lisäksi Chávez on liet-
sonut sotaa puheillaan.
 Enkä minä tyydy vain vihjailemaan jon-
kun ”fasistisiin piirteisiin” vaan pyrin nimen-
omaan selventämään fasismin käsitettä, jota 
on tavattoman usein käytetty väärin, sekä 
vetämään joitain yhteyksiä Chávezin ja fasis-
tisen ideologian ja toiminnan välille. 
 Minä jaan täysin vasemmiston pyrkimyk-
sen oikeudenmukaisuuteen ja demokratiaan. 
Siksi on syytä puhua niistä tapauksista, jois-
sa käytännön toimet vievätkin aivan toiseen 
suuntaan, lisääntyvään kurjuuteen ja demo-
kratian täydelliseen puutteeseen.
 Esitän Castron kielteisessä valossa, koska 
hänen aikanaan toisinajattelijoita on tapettu 
tai muuten vainottu, koska Kuubassa ei ole 
lainkaan sananvapautta ja koska melkein 
kaikki joutuvat elämään viidentoista dollarin 
kuukausipalkalla. Käytän lähteinäni ensi si-
jassa Kuubassa pitkään asuneita kirjailijoita 
ja muita kokemuksistaan kirjoittaneita.
 Salvador Allenden aikana toisinajatteli-
joita ei Chilessä vainottu, minkä kerron kir- 
jassani. Rohkenen kuitenkin arvostella hie-
man häntäkin, koska hän antoi maansa ajau-
tua rajuun vastakkainasetteluun ja näytti 
vievän sitä demokraattisen sosialismin sijasta 
kohti autoritaarista reaalisosialismia. Tiedän 
kyllä, että on olemassa Allende-myytti, jon-
ka mukaan pelkästään hänen vastustajansa 

– joita Chilessä oli enemmistö – olivat syypäi-
tä kaikkeen pahaan.
 Tuomitsen ankarasti Pinochetin vallan-

kaappauksen ja muut rikokset, varmuuden 
vuoksi vielä useaan kertaan, ja pidän osa-
syyllisenä siihen Allendea vastustanutta kris-
tillisdemokraattista puoluetta. Kritisoin myös 
Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa. Puhun myös 
jonkin verran oikeistosta, esimerkiksi siitä, 
miten Perun häikäilemätön presidentti  
Fujimori oli hyvää pataa Chávezin kanssa. 
Kerron myös, että Kuubassa melkein kaik-
ki vastustivat Batistan diktatuuria. Lisäksi 
pidän Chávezin kahdeksi päiväksi syrjäyttä-
nyttä oikeistohallitusta petoksena.
 Väänänen tuntuu suhtautuvan pilkallises-
ti siihen, että kannatan oikeiston tai vasem-
miston sijasta demokratiaa. Tästä minun pi- 
tää päätellä, että hänelle itselleen demokrati-
alla ei ole väliä.
 On tietysti ikävää, etten onnistunut kir-
joittamaan kirjaa, joka olisi tyydyttänyt Vää-
näsen mielikuvia Latinalaisesta Amerikasta. 
Mutta yritin pohjata teokseni havaintoihin ja 
analyysiin, en ideologiaan ja mielikuviin.
 Mitä pidempään olen tutustunut Latina-
laiseen Amerikkaan, sitä vakuuttuneempi 
olen siitä, että maanosan pahin ongelma on 
itsevaltainen, korruptoitunut hallinto ja kaik-
ki siitä seuraavat lieveilmiöt, ennen kaikkea 
köyhyys ja epäoikeudenmukaisuus. Jos oi-
kein ymmärrän, Väänänen ei ole näistä on-
gelmista kiinnostunut. Sen sijaan hän tyytyy 
paheksumaan, että uskallan esittää esimerk-
kejä siitä, miten myös monet vasemmistolai-
set johtajat ovat saaneet paljon pahaa aikaan.
 Mikäli Latinalaisen Amerikan maihin saa- 
taisiin oikeusvaltio ja vahvempi institutionaa- 
linen demokratia, ne pystyisivät paremmin 
myös vastustamaan Yhdysvaltojen hegemo-
niapyrkimyksiä.
 Enkä puhu poleemisesti kuin yhdestä kir-
jailijasta, García Márquezista, ja hänenkin 
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kohdallaan vain ihmetelläkseni, miksi hänen 
Kuuban-raporttinsa ovat niin vivahteetto-
mia ja yksioikoisia, toisin kuin hänen muut 
kirjoituksensa.
 Kirjani sävy taitaa tosiaan olla väliin po-
leeminen. Mutta olisi hauska tietää, häiritsee-
kö Väänästä esimerkiksi Chávezia tukevien 
Noam Chomskyn tai Ignacio Ramonetin 
kirjoitusten poleeminen ja kaikkitietävä sävy. 
 Mutta kyllä minä kerron myös jotakin sii-
tä, miten hieno ja kaunis maa Venezuela on. 
 Kaiken kaikkiaan Väänänen olisi voinut 
esitellä kirjassa esiin tulevia asioita edes jon-
kun verran. Sitten hän olisi voinut esittää 
muita näkökohtia, vasta-argumentteja ja aja- 
tuksia siitä, miten demokratiaa voitaisiin 
edistää paremmin. Siten olisi käynyt parem-
min selväksi, etteivät minun, ”itsenäisen ajat-
telijan” kaikki ajatukset ole välttämättä ainoi-
ta oikeita. 
 Vai onko tarkoitus pitää vain yllä Che 
Guevara -myyttiä ja palvoa sankareita? Jat-
kakoot heidän alaisensa kurjaa elämäänsä, 
kunhan tarjoavat meille värikkään kulis- 
sin rakkaita mielikuviamme varten samalla 
kun itse elämme heihin verrattuna yltäkyl-
läistä elämää.

Jukka Koskelainen ei kaihda muiden jour-
nalistien arvostelua. Hänen kirjassaan An-
teeksi, tämä on vallankumous esimerkiksi Igna-
cio Ramonet ja Le Monde Diplomatique saavat 
kuulla kunniansa. Nyt Koskalaisen opetuk-
sista saa nauttia Juha Väänänen, jonka ly-
hyttä arvostelua Koskelainen ruotii suhteet-
toman pitkässä vastineessaan.
  Koskelainen reposteli kirjassaan minun 
Kultturivihkoihin tekemääni matkareportaasia. 
Hänen mielestään unohdin Kuuban ”tuhan-
net” mielipidevangit, vaikka käsittelin artik-
kelissani sekä kolumnissani ihmisoikeusky-
symyksiä laajasti. Tarkistin luvut Amnestyn 
tiedottajalta kuukausi sitten. Mielipidevan-
keja oli Kuubassa 88, jos ei oteta mukaan 
USA:n väkisin hallussaan pitämää Guantá-
namon sotilastukikohtaa.
 Tämä ei suinkaan ole Koskelaisen ainoa 
kyseenalainen väite. Voisin luetella niitä mo-
nia. Kuka on epäuskottava ja puolueellinen 
journalisti, se joka esittää oikeita tietoja vai 
se joka esittää vääriä tietoja?

Aleksi Ahtola

Koskelainen esittää 
vääriä tietoja

Kaksinaismoralistinen media

Mikko Niskasaari kysyy Journalisti-lehden artikke-
lissaan (6.8.2004), mitä medialta jäi kertomatta 
 ”Irakgatesta” ja miksi media pääosin tuki Paavo 
Lipposta senkin jälkeen, kun hänen lausuntojensa 
todenmukaisuus oli asettunut kyseenalaiseen valoon.
 Kun oppositiojohtaja Anneli Jäätteenmäki alku-
vuodesta 2003 epäili pääministeri Paavo Lipposen 
kytkeneen Suomen sotayhteistyöhön Yhdysvaltojen 
kanssa, media torjui Jäätteenmäen väitteet, jopa  
aggressiivisesti.
 Niskasaaren mukaan suhtautumistapa oli perus- 
teltu niin kauan kuin tiedotusvälineillä ei ollut ulko-
ministeriön asiakirjojen tietoja. Ilta-Sanomat ja Ilta-
lehti saivat kuitenkin 10.3.2003 kopiot kahdesta ulko-
ministeriön salaisesta asiakirjasta, jotka käsittelivät 
Lipposen Washingtonin-vierailulla käymiä keskuste-
luja sekä Yhdysvaltojen varaulkoministerin Marc 
Grossmanin briifaustilaisuutta.
 Tämänkin jälkeen Lipposen ja ulkoministeri  
Erkki Tuomiojan selitykset, joiden mukaan Irak-
koalitio ja terrorismin vastainen koalitio oli sekoitet-
tu toisiinsa, välitettiin lukijoille kritiikittä. Muistiossa 
(jonka Hymy myöhemmin julkisti kokonaisuudes-
saan) Lipponen kuitenkin puhuu kahteen otteeseen 

”koalitiosta” nimenomaan Irakin yhteydessä. Ilta-
Sanomissa annettiin runsaasti palstatilaa Max Jako-
bsonille, jonka mukaan Grossmanin tilaisuus olisi 
ollut vain tavallinen tiedotustilaisuus. Muistion mu-
kaan sinne kutsutut edustivat kuitenkin ”maita, jotka 
olivat luvanneet yhteistyötä ja apua Yhdysvalloille 
Irakin osalta”.
 Lipposen toimien sijasta media suuntasi huomi-
onsa sen selvittämiseen, mistä Jäätteenmäki oli saa-
nut tietonsa. Kun Helsingin Sanomien päätoimittaja 
Janne Virkkunen kesäkuussa 2003 syytti eroa-
maan joutunutta Jäätteenmäkeä puolitotuuksista ja 
valheista, hän oli Niskasaaren mukaan osin oikeassa: 
Jäätteenmäki ei hallinnut tilannetta ja osoitti avusta-
jineen ”ällistyttävää ammattitaidottomuutta”. Silti 
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Virkkusen ”moralisoinnista vei terän se, että maan 
suurin sanomalehti oli katsonut läpi sormien Lippo-
sen ja Tuomiojan pitkin kevättä viljelemiä puolito- 
tuuksia tai valheita.”
 Niskasaaren mukaan toimittajat osoittivat jupak-
an yhteydessä myös kaksinaismoralismia hyökätes-
sään Jäätteenmäkeä vastaan asiakirjavuodon rikol-
lisuuteen vedoten, vaikka he itsekin olivat hankki-
neet ja julkaisseet samojen asiakirjojen tietoja.

Haluatko baaritytöksi? 

Tero Salonen haastattelee Imagessa (7/2004) Anni-
ka ja Annabella Åsvikia, jotka ovat julkaisseet ko-
hukirjan Miesten paratiisi ( Johnny Kniga). Thaimaan 
seksiparatiisien prostituoitujen elämä onkin leppoi- 
saa kansainvälistä ilonpitoa. Åsvikien mukaan  
 ”useimmat miehet, jotka ostavat tyttöjä ulos baa-
rista, ovat lomalla tai muuten vapaalla. Kun tyttö 
viettää aikaa miehen kanssa, eletään lomarytmissä. 
Nukutaan pitkään, rentoudutaan, syödään hyvin ja 
pidetään hauskaa. Sen kevyempää työtä on vaikea 
keksiä.” 
 Kirjakauppalehden päätoimittaja Annika Åsvik 
ja toimittaja Annabella Åsvik viettivät Thaimaassa 
lähes vuoden. Baarityttöjen haastattelut olivat ”piilo-
haastatteluja” eli tytöt eivät tienneet olevansa haas-
tateltavina. Haastateltuja asiakkaita oli ”viidestä-
kymmenestä sataan” – jo luvun epämääräisyys he-
rättää kysymyksiä. Åsvikit tunsivat näissä ”muka-
vissa tyttöbaareissa” itsensä ”ihan tytöiksi” ja haus-
kaa oli. Heidän mukaansa baaritytöt ovat itsenäisiä 
ja valitsevat itse työpaikkansa – tosin baarin omista-
ja saattaa heittää heidät pellolle, mikäli heillä ei ole 
tarpeeksi asiakkaita. Mieluummin kuitenkin baaris-
sa kuin ylikansallisen firman tehtaassa, summaavat 
Åsvikit.
 Asiakkaat ovat tunteellisia kavereita, turhan van-
hoja tai kilttejä vaativille länsinaisille. Thaimaassa 
raha kuuluu kaikkeen sosiaaliseen kanssakäyntiin ja 
siten seksin ostamisessa Åsvikit eivät näe thaimaalai-
sittain mitään outoa. Ja rakkautta se on maksettukin 
rakkaus: ”Omat ennakkoluuloni karisivat, kun näin, 
miten hehkuva rakkaus loisti monista pareista. Sitä 
ei voinut kuin katsoa lumoutuneena”, toteaa Anna- 
bella Åsvik. Äiti puolestaan suosittelee kaikille käyn-
tiä näissä seksibaareissa. ”Thaityttöjen hurman voi 
kokea ilman seksiäkin. Seksihän tapahtuu täysin 

baarien ulkopuolella.”
 Annika on kehottanut mieskumppaniaan kokeile-
maan iltaa tyttöbaarissa, mutta valitettavasti mies ei 
ole tähän suostunut. Pienenä vinkkinä Annabella 
heittää haastattelun lopuksi haasteen meille kaikille: 

”Laitetaan minihame päälle imuroidessa, niin mies in- 
nostuu, parisuhde toimii ja mattokin tulee puhtaaksi.”

Avainromaanin aakkoset. 

Kirjailija Markku Pääskynen paljastaa Nuoressa  
Voimassa (3/2004) vuonna 2006 ilmestyvän avain- 
romaaninsa peruskuviot: vuosituhannen alun kirjal-
liset seurapiirit kuohuvat, päätoimittajat ovat vaih-
tuneet, ”parikymppiset kirjallisuudenopiskelijat ovat 
löytäneet itsestään kriitikon, jolla on keski-ikäisen 
ihmisen ääni. Uusia kirjailijoita on syntynyt, vanho-
ja kuollut, ja päinvastoin.” Kustantamoitakin on syn-
tynyt, lapsia hakattu, erottu, palattu yhteen ja taas 
erottu. Teos on saamassa kilpailijakseen turkulaisen 
Tuotannon.
 Menestyskirjailija Pääskysellä riittää selkään ta-
puttelijoita, ilmaista viinaa, lounaita ja korkeita teki-
jänpalkkioita. ”Aion mainita nimiä, kertoa ruoka- 
listoista, taksimatkoista Helsingin ihanassa yössä, ku-
vailla noita ’hulluuden ja sikailun tunteja (…). Ker-
ron myös mitä minulle kuiskattiin Stella Starin kella-
rissa marraskuisena yönä 2003.” Pääskysen alter ego 
ei ole ”herkkä, tunteellinen eikä melankolinen, vaan 
pikemminkin iloinen, riehakas ja väkivaltainen. Itse 
asiassa päähenkilö muistuttaisi paljolti minua”.
 Päähenkilö ylläpitää runoilijaystävänsä kanssa 
kulttuurielämän tappolistaa, joka kasvaa nopeasti: 
kriitikkoja, toimittaja, kustannustoimittajia sekä 
kirjallisten piirien ”ilmaihmisiä, jotka haluaisivat 
julkaista, mutta eivät vähälahjaisuutensa vuoksi si-
inä onnistu”. Tappolista löytyy kirjailijan kotisivuilta, 
sen sijaan jo nyt Pääskynen paljastaa liudan teok-
sensa avainromaanihenkilöitä, joista mainittakoon 
muutama: Antti Bajander, Brita Dahl, Heidi Hell-
man, Sirkka Hiidenheimo, Timo Hänninkäinen,  
Arnold Kotronegger, Tero Lukkonen, Niclas Merlin, 
Laura Mäntysalo, Marjo Peura, Marcel Pääskynen, 
Ville Roponen, Gianni Saxel, Markku Sokkeli, Putte 
Wilhelmsson.

Elias Krohn 
& Jouni Avelin
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ALEXIS DE TOCQUEVILLE: DEMOKRATIA
AMERIKASSA • THOMAS HYLLAND
ERIKSEN: TOISTA MAATA? JOHDATUS
ANTROPOLOGIAAN • TEIJA KAARA-
KAINEN & JARI KAUKUA (TOIM.):
STOALAISUUS: TIEDON, TUNTEIDEN JA
HYVÄN ELÄMÄN FILOSOFIA •
CLAUDE LÉVI-STRAUSS: ROTU, HISTO-
RIA JA KULTTUURI • ALASDAIR MACIN-
TYRE: HYVEIDEN JÄLJILLÄ • GEORG
SIMMEL: SUURKAUPUNKI JA MODERNI
ELÄMÄ • KAI MIKKONEN: KUVA JA
SANA • KARMELA LIEBKIND YM: VE-
NÄLÄINEN, VIROLAINEN, SUOMALAI-
NEN • KYÖSTI RAUNIO: OLENNAI-
NEN SOSIAALITYÖSSÄ • LEA HENRIKS-
SON & SIRPA WREDE (TOIM.): HYVIN-

VOINTITYÖN AMMATIT • ANTTI IIVO-
NEN (TOIM.): PUHEEN SALAISUUDET •
JORMA MÄNTYLÄ: JOURNALISTIN
ETIIKKA • PANU RAATIKAINEN: IHMIS-
TIETEET JA FILOSOFIA • INKA MO-
RING, TUOMO MÖRÄ & SANNA VAL-
TONEN (TOIM.): MEDIATUTKIMUKSEN
VAELTAVA TEORIA

NORBERT ELIAS
MOZART – NERON MUOTOKUVA
Maineikkaan saksalaisen sosiologin Norbert
Eliasin (1897–1990) tutkielma Mozartista,
hänen elämästään, luovuudestaan ja yhteen-
törmäyksistään yhteiskunnan kanssa. Elias
kuvaa kiehtovasti Mozartin pyrkimyksiä toi-
mia vapaana taiteilijana. Hän valottaa myös
Mozartin ja hänen isänsä suhdetta, nerouden
käsitettä sekä perinteen, makumieltymysten ja
mielikuvituksen vuorovaikutusta Mozartin tai-
teessa. 27 euroa.

RENÉ DESCARTES
TEOKSET IV

Suomalaisen Descartes-laitoksen viimeinen
osa. Teemana on ihminen tuntevana ja ruumiil-
lisena olentona. Sielun liikutukset tutkii inhimil-
lisiä tunteita. Keskeneräiseksi jäänyt Ihmisruu-
miin kuvaus oli tarkoitettu esitykseksi ihmisen
fysiologiasta. Muistikirjanomainen Sikiön kehi-
tyksestä käsittelee elämän aineellista kehkey-
tymistä. Mukana on myös kuuluisa filosofinen
kirjeenvaihto Böömin prinsessa Elisabetin
kanssa. 29 euroa.

MIKA KIIKERI & PETRI YLIKOSKI

TIEDE TUTKIMUSKOHTEENA
Ensimmäinen suomenkielinen tieteentutkimuk-
sen oppikirja antaa käsitteellisiä välineitä tie-
teentutkimuksen ja -filosofian eri lähestymista-
pojen ja niiden tutkimustulosten ymmärtämi-
seen. Teos selvittää, miten voidaan tutkia esi-
merkiksi tieteellistä keksimistä, kokeenteke-
mistä, tieteen popularisointia ja tieteen palk-
kiojärjestelmää. Se myös selkiyttää tieteentut-
kimukseen liittyviä tietoteoreettisia kysymyk-
siä. 28 euroa.

GAUDEAMUS
HELSINGIN KIRJA-

MESSUILLA
28.–31.10.2004,
OSASTO 6e50.
TERVETULOA!


