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LIINA PUUSTINEN, ANNA MÄKELÄ & IIRIS 
RUOHO (TOIM.): SUKUPUOLISHOW •  JUDITH
BUTLER: HANKALA SUKUPUOLI • RIITTA JALLIN
OJA: PERHEEN VASTAISKU • MARcUS TULLIUS
cIcERO: PUHUJASTA • MATS NYLUND YM:
URHEILU, MAINE JA RAHA • RIINA JALONEN
YM: UUSI METSÄKIRJA • ROBERT BARTLETT:
HIRTETTY MIES • MATTI PELTONEN: LUKKARI
SAxBERGIN RIKOS • ARTO LEHTO: RADIO
AALTOJEN MAAILMA • PERTTI ALASUUTA
RI: YHTEISKUNTATEORIA JA INHIMILLINEN
 TODELLISUUS • MARJALIISA KAKKURIKNUUT
TILA & KAISA HEINLAHTI: MITÄ ON TUTKIMUS?
• VISA HEINONEN YM: SUOSTUTTELUA JA
SEGMENTTEJÄ, VAPAAAIKAA JA VALINTOJA •
RISTO HEISKALA & AKSELI VIRTANEN (TOIM.): 
TALOUS JA YHTEISKUNTATEORIA • TOMMI
INKINEN & JUSSI S. JAUHIAINEN (TOIM.): 
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TIETOYHTEISKUNNAN MAANTIEDE • SEPPO
KOSKINEN YM: SUOMEN VÄESTö • SEPPO
SIVONEN: AASIAN KAUPUNKIVALTIOIDEN
HISTORIA • OUTI LUOVA & ANNAMARI
ANTIKAINENKOKKO (TOIM.): YHDENTY
VÄ AASIA • JARI LYYTIMÄKI: UNOHDETUT
YMPÄRISTöONGELMAT • TUOMAS MYLLY
YM: TEKEMISEN VAPAUS • JOHN RAWLS:
KANSOJEN OIKEUS • JOHANN GOTTLIEB
FIcHTE: TIEDEOPIN PERUSTA • JOHANNES
DUNS ScOTUS: JUMALAN TUNNETTAVUU
DESTA JA MUITA KIRJOITUKSIA • JAANA PAR
VIAINEN: MEDUUSAN LIIKE • KARI SUOMI,
JUHANI TOIVANEN & RIIKKA YLITALO: FONE
TIIKAN JA SUOMEN ÄÄNNEOPIN PERUSTEET
• KRISTINA ROLIN, MARJALIISA KAKKURI
KNUUTTILA & ELINA HENTTONEN: SOVELTA
VA YHTEISKUNTATIEDE JA FILOSOFIA

ILKKA PYYSIÄINEN
Jumalten keinu

KIERTOAJELU USKONTOTIETEESSÄ

Mikä on buddhalainen nirvana? Mistä oli kysy
mys Jeesuksen ihmeteoissa? Mikä on uskonnon 
rooli ihmislajin evoluutiossa? Jumalten keinu
hahmottelee muun muassa näihin kysymyksiin 
vastauksia uskontotieteen näkökulmasta yhdistä
mällä kansanuskon tutkimusperinteen ja moder
nin neurotieteen. Uskonnon roolia kulttuurissa 
voidaan parhaiten ymmärtää usean tieteenalan 
yhteistyöllä. Lokakuu 2006. 28 euroa.

TAINA KINNUNEN &
ANNE PUURONEN (TOIM.)

SekSuaalinen ruumiS
Kaivattu katsaus seksuaalisuuden kulttuuri
tieteelliseen tutkimukseen käsittelee seksuaa
lisuutta teorioiden ja tapausesimerkkien avulla. 
Aihetta tarkastellaan mm. ensimmäisten seksi
kokeilujen, somalityttöjen, kauneuskirurgian, li
havuuden ja anoreksian näkökulmista. Ruumiin 
seksuaalisuutta valotetaan lisäksi tanssitaiteen 
ja rockin näkökulmista. Lokakuu. 31 euroa.

ALExIS DE TOcqUEVILLE
Demokratia
amerikaSSa

Alexis de Tocquevillen (1805–1859) edelleen
kin ajankohtainen klassikkoteos tutkii demo
kratian poliittista ja moraalista olemusta. Teok
sella on ollut valtava vaikutus niin poliittiseen, 
yhteiskuntatieteelliseen kuin filosofiseenkin 
ajatteluun. Siinä tarkastellaan myös alkupe
räisasukkaiden kohtelua, naisten asemaa, ai
neellisen hyvinvoinnin merkitystä ja amerikka
laisten uskonnollisuutta. 46 .
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Haastattelussa Lapinlahden Lintujen 
Timo Eränkö. Sivut 48–49. 
Kuva: Helinä Kuusela.

Sisällys ■ Hiphop poliittisena voimana Yhdysvalloissa. 
Poliittisen musiikin uusi tuleminen Suomessa. 
Musiikin tekemisen yhteiskunnalliset puitteet. 
Iskemme kiinni niin musiikin ja sävellystyön 
itsensä poliittisuuteen kuin myös taiteen 
kamppailuun byrokratian ja kahlitsevan 
musiikkiteollisuuden syövereissä, Suomessa ja 
muuallakin.
■ Artikkelit sivuilla 30–59.

Teema: Musiikki ja politiikka

Pääkirjoitus | 5
200 sanaa | 6–13
Elokuvanurkka | 12
Mielipide | 65–66 
Jokisalo | 74
Kirja-arviot | 77–80
Lehtiverkko | 81 
Soikkeli | 82

Palstat

numero 4 — 5 / 2006

Espoo Cine | 14–16
katsaus espoo Cinen tarjontaan.  
Haastattelussa simon rumley.

Teatteria pörssistä | 17–19 
kulttuurivihkot tutustui tampereen 
teatterikesässä muun muassa 
talousaiheisiin näytelmiin.

Kuopio tanssi ja soi | 20 – 23
susanna Leinonen kertoo koreografin 
ammatin ihanuuksista ja hankaluuksista. 
Haastattelussa myös nuori hollantilainen 
huipputanssija.

Katalonia  
kirjallisuuden peilissä | 24–26
kaunokirjallisuus kertoo kovia kokeneen 
kansakunnan historiasta ja nykypäivästä. 

Juttusilla  
elinkautisvangin kanssa | 27–29
kulttuurivihkojen vankilareportaasien 
sarja jatkuu elinkautista istuvan vangin 
tapaamisella kuopion vankilassa.

Laulun politiikka on pinnalla | 30
turkka Ylisen johdanto musiikki ja 
politiikka -teemaan.

Vaikuttava rap | 31–34
rapin ympärille on Yhdysvalloissa 
kehittynyt kokonainen talous, jonka 
avulla rap-liike tavoittelee myös poliittista 
valtaa. 

Musiikilla muutokseen? | 35–37
säveltäjät eero ojanen ja Jouni Backström  
kertovat ajatuksistaan. 

Šostakovitšin  monet kasvot | 38–39
Dmitri Šostakovitš oli neuvostoliitossa 
välillä kansanvihollinen, välillä stalin-
palkittu mestarisäveltäjä.

Artikkelit
Kaunokirjallisuus
Käly | 68–69
Hannu niklanderin novelli.

Runoja | 70–73
Johanna Forss ja Jari Laasanen.

Suomirockin yksinäinen | 40–41
maritta kuula sinnittelee julmassa  
ja kuluttavassa rockmaailmassa.

Murrerockin aalto | 42–45
murrerock-yhtyeet yhdistävät paikallista 
kansanperinnettä ja modernin rockin 
uusimpia virtauksia.

Kitkerät pimut lavalla | 46–47
ironia ja huumori ovat kitkerien 
neitsyiden tapa ottaa kantaa.

Anarkistinen ote  
keventää elämää | 48–49
Lapinlahden Linnut ovat uudistaneet työ-
väenmusiikin perinnettä. Haastattelussa 
yhtyeen johtohahmo timo eränkö.

Ikurin turbiini ottaa kantaa | 50–52
Haastattelussa Pate mustajärvi. 
Bailubändin solistilla on vahvat 
mielipiteet nykyisestä maailmanmenosta.

Folkia nepalilaisittain | 53
kansanmusiikista ammentava nepathya 
haluaa rohkaista ihmisiä sisällissodan 
repimässä maassa.

Netti muuttaa  
musiikkimaailmaa | 54–56
musiikin kuluttajalle kuuluu hyvää.

Ei synny oikeutta  
ilman tekniikkaa | 57–59
kuinka nykyiset käsitykset 
tekijänoikeuksista ovat muotoutuneet? 
Haastattelussa oikeustieteen tohtori 
rainer oesch.

Etnologin unelma  
ja painajainen | 60–63
Thierry salantin löysi uuden kotinsa  
etelä-amerikasta.
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Filosofian maisteri Jyväskylästä. 
avustanut freelance-
toimittajana Kulttuurivihkojen 
lisäksi muun muassa 
Keskisuomalaista, Keski-Suomen 
Viikko -lehteä ja Dialogia. 
erikoistunut historiaan, 
musiikkiin, kirjallisuuteen ja 
yhteiskuntaan.

Jari  L a a sane n
29-vuotias roudari ja pullakuski 
Porista. Hän on laittanut 
näkyjään paperille reilut 
kymmenen vuotta, järjestää  
Porissa runoklubi Lokakuuta, on 
mielellään hiljaa ja tien päällä.

Elina L oi sa
28-vuotias Helsingissä 
asuva kirjoittaja. 
maailmanparannuksen lisäksi 
pitää kirjoista, elokuvista ja 
matkustamisesta.

Ale k si  Moi sio
Helsinkiläinen toimittaja 
ja viestinnän opiskelija, 
joka on liian kiinnostunut 
populaarikulttuurista, 
teknologiasta sekä 
hiustenhalkomisesta.
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Kirjoitusten lähettäminen
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Te ppo Moi sio
Helsinkiläinen toimittaja, 
joka vieraili keväällä 2006 
seuraamassa nepalin 
alppiruusuvallankumouksen 
jälkimaininkeja.

Hannu Nikl ande r
karkkilalainen, 
valtionpalkinnonkin (vuonna 
1999) saanut kirjailija. Häneltä 
ilmestyy tänä syksynä uusi 
romaani Kuu jättää jäljen.

Janne Juhana R antal a
talonmies, vapaa toimittaja ja 
antropologi.

M aria Säkö
Helsinkiläinen filosofian 
maisteri ja teatteritaiteen 
yleisötyöhön erikoistunut 
kulttuurikuraattori.

M aiju Tawa st
Huk, teatterialalla kotimaisissa 
ja kansainvälisissä tehtävissä 
vuodesta 1979, nykyään vapaa 
kirjoittaja ja kulttuuritoimittaja.

Pe rt ti  Te rho
Jyväskyläläinen kriitikko (sarv) 
ja kirjoittamisen opettaja sekä 
innokas sieniharrastaja.
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pääkirjoitus Aleksi Ahtola

www.samimakkonen.com

L ege nda ari se ll a  kenraali Moshe Daynilla oli 
vain yksi silmä, mutta vanhemmiten hän kyke-
ni näkemään Lähi-idän ongelmat laajasti. israelin 
nykyisellä pääministerillä Ehud Olmertilla on 

molemmat silmät tallella, mutta valitettevasti hän on 
osoittanut näkevänsä alueensa ongelmat yksisilmäisesti. 
israel ei kykene saavuttamaan sotilaallista voittoa, vaikka 
sillä on käytössään 200 ydinpommia. tai pystyy, mutta 
silloin sotilaallisen voiton ehtona on vastustajan täydel-
linen tuhoaminen. ainoa järkevä ulospääsytie tilantees-
ta on neuvottelu, mutta hybriksestä kärsivä israel tuntuu 
luulevan, että neuvottelu merkitsee sen sanelupolitiikkaa.

euroopan valitettavan pitkän antisemitismin historian 
takia israel on pitkään nauttinut ansaitsematontakin sym-
patiaa. ikävää, että itse menneisyydessä usein kaltoin koh-
dellun uskontokunnan edustajat harjoittavat nykyään raa-
kaa rasistissävyistä väkivaltaa. esimerkiksi summitainen 
tykistötuli Gazaan sillä tekosyyllä, että siellä mahdollises-
ti on terroristeja (tai terroristeiksi leimattuja vapaustais-
telijoita) on hyvä osoitus siitä kollektiivisesta, rasistisesta 
väkivallasta, mihin israel pystyy. muutamien niin 
sanottua kristillistä maail-
mankuvaa edustavien 
israelin puoluste-
lijoiden kannat-
taa muistaa, 
että israel iski 
Libanonissa 
äärimmäis-
tä julmuut-

Euroopan tulee painostaa 
Israel rauhaan

ta osoittaen myös kristittyjen siviilien keskelle.
mitä voimme tehdä? israel käy vilkasta kauppaa eu-

roopan kanssa, israel on turistien suosima kohde ja 
kulttuurisuhteet ovat jopa niin tiivit, että tämä aasialai-
nen pikkuvaltio osallistuu euroviisuihin. Ympäripyörei-
den lauselmien sijaan euroopan maiden tulisi asettaa is-
rael taloussaartoon ja eristää myös em-kisojen ja eurovii-
sujen kaltaisista eurooppalaisista urheilu- ja kulttuurita-
pahtumista.

monet israelin ystävät vetoavat mielellään siihen, et-
tä israel on demokraattinen valtio. niinpä israelin sota-
voimat toteuttavat israelilaisten enemmistön tahtoa. ta-
loussaartoa israelia vastaan on usein vastustettu sillä 
perusteella, että myös sen rauhanliike ja ylipäätään koko 
kansalaisyhteiskunta kärsisi taloussaarrosta. Luultavas-
ti heikentynyt taloustilanne pakottaisi sekä suuryritykset 
että äänestäjät uudenlaiseen rauhantahtoon.

eurooppalaisilla ei ole yksinkertaisesti varaa katsoa, 
miten israel lyhytnäköisten, kansallisten intressiensä ta-
kia tappaa summittain siviilejä, suututtaa koko islami-

laisen maailman, lietsoo terrorismia ja 
saa samalla myös euroopan 

näyttämään islamilais-
ten maiden vihollisel-

ta. kaiken kaikkiaan: 
helpoin tapa vas-
tustaa terrorismia 
myös euroopassa 
on painostaa israel 
rauhaan. 

Kuva: Erik Bertell
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200 sanaa

Avasiko Israel tien 
iskuille Iraniin?

Yhdysvaltain hallitus  se-
littää tähän saakka pidättyneen-
sä hyökkäyksistä iranin ydinlai-
toksiin paljolti siksi, että iranin 
tukema Hizbollah voisi kostok-
si pommittaa israelia raketeil-
laan Libanonin puolelta. israelin 
puolustuspolitiikan tuntija Ed
ward Luttwak kertoo Yhdysval-
tain viranomaisten arvioineen 
yksityiskeskusteluissa, että Hiz-
bollah voisi surmata tuhansia ih-
misiä Pohjois-israelissa. Luttwak 
toimii neuvonantajana Centre for 
strategic and international stu-
dies -laitoksessa Washingtonissa. 
Hänen mukaansa israel hyökkäsi 
etelä-Libanoniin tehdäkseen tyh-
jäksi Hizbollahin mahdollisuudet 
kostoiskuihin.

»He tiesivät, että Hizbollahin 
hyvin suunniteltu ja koordinoitu 
rakettihyökkäys olisi paljon tu-
hoisampi kuin israelin hyökkäyk-
sen alettua toteutettu vastaisku», 
Luttwak sanoo.

»Iranin käsivarsi katkaistiin»
israelissa on odotuksia, että Yh-
dysvaltain syksyisten kongressi-
vaalien jälkeen presidentti Geor
ge W. Bush »päättää, että hä-
nen on tehtävä se, mitä on tehtä-
vä». näin arvioi Bar ilon -yliopis-
ton tutkija Gerald M. Steinberg, 
jonka sanotaan heijastavan israe-
lin hallituksen ajattelua.

steinbergin mukaan israel ha-
luaa arvion siitä, »esittääkö Yh-

te k sti  Gareth Porter
kuvitus  Erik Bertell

Israel sanoo käyneensä Hizbollahin kimppuun oman 
turvallisuutensa vuoksi. Taustalla saattaa kuitenkin 
piillä laajempi kuvio, jolla pyritään raivaamaan esteitä 
Yhdysvaltain iskuilta Iraniin. 

dysvallat hyökkäyksen iranin 
ydinlaitoksiin ainoana vaihtoeh-
tona». Jos ei, israel harkitsee omia 
vaihtoehtojaan, hän sanoo.

asiantuntijat ovat kauan arvel-
leet, että iranin Hizbollahille toi-
mittamat ohjukset on tarkoitet-
tu nimenomaan pelotteeksi, joka 
estäisi israelin iskut iraniin. iran 
voisi toki iskeä israeliin omilla 
shahab-3-ohjuksillaankin, mutta 
se pelkää israelin pystyvän torju-
maan niistä suurimman osan ar-
row-järjestelmällään, sanoi vuon-
na 2004 tel avivin yliopiston stra-
tegian tutkimuslaitoksessa työs-
kentelevä Ephraim Kam.

israelilainen Haaretz-lehti ker-
toi samana vuonna maan sotilas-
tiedusteluun nojautuen, että Hiz-
bollahin ohjus- ja rakettivarasto 
oli kasvanut 12 000:een. iran oli 
tuolloin päättänyt ryhtyä rikasta-
maan uraania ja pelkäsi, että Yh-

dysvallat harkitsee 
vakavissaan soti-
laallista iskua.

New York Times 
siteerasi hiljan ni-
metöntä korkea-

arvoista iranilais-
lähdettä, joka luonneh-

ti israelin heinäkuista hyökkäystä 
Hizbollahia vastaan »iranin käsi-
varren katkaisuksi».

»israel ja Yhdysvallat tiesi-
vät, että niin kauan kuin Hamas 
ja Hizbollah ovat paikalla, ira-
nin kimppuun käyminen tuli-
si kalliiksi», sanoi iranin vallan-
kumouskaartien entinen johta-
ja Mohsen Rezai saman lehden 
haastattelussa. 

Sieppaus vain tekosyy?
israel oli valmistellut hyökkäystä 
Libanoniin Hizbollahin ohjusva-
rastoja vastaan useita kuukausia. 
San Francisco Chroniclen kirjeen-
vaihtajan mukaan armeijan edus-
tajat olivat myös esitelleet aikei-
taan diplomaateille ja toimitta-
jille.

tavatessaan Bushin touko-
kuun lopulla israelin pääministe-
ri Ehud Olmert halusi lupauksen 

 
Israel oli 
valmistellut 
hyökkäystä 
Libanoniin  
useita kuukausia. 

■ Washington (ips)

siitä, että Yhdys-
vallat käyttää tar-

vittaessa voimaa ira-
nin ydinhakkeita vas-

taan. olmert vakuutti 
tyytyväisyyttään tapaami-

sen jälkeen, mitä on tulkittu mah-
dolliseksi merkiksi siitä, että Bush 
hyväksyi israelin aikeen hyökä-
tä Hizbollahia vastaan. se saat-
toi rohkaista israelia iskemään 
minkä tahansa tekosyyn nojalla. 
Hizbollah antoi sen sieppaamal-
la kaksi israelilaista sotilasta 12. 
heinäkuuta.

israelin toimet taas voivat an-
taa uutta puhtia niille, jotka Yh-
dysvaltain johdossa ovat kannat-
taneet iskua iraniin. Joukon joh-
tajat, varapresidentti Dick Che
ney ja puolustusministeri Donald 
Rumsfeld, joutuivat taka-alalle, 
kun ulkoministeri Condoleezza 
Rice otti iranin-politiikan ohjak-
set tammikuussa 2005. 
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Avoin kirje kansanedustajille

■ Suomi on sisäasiainministeri Kari Rajamäen joh-
dolla eu:n puheenjohtajamaana kiihdyttämässä  
eu:n kehitystä kohti poliisivaltiota. Kaavaillut uudet 
toimenpiteet perustuvat Britannian 10.8. uutisoi-
tuun näyttävään »terroristipidätykseen». Rajamäki 
on todennut: »eu:n lentoturvallisuuden ja terroris-
min torjunnan asiantuntijoiden on kokoonnuttava 
mahdollisimman pian käymään Lontoon tapahtu-
mia ja yhteistyön tehostamista läpi.» Lisäksi hän ju-
listi: »Yhtenäinen Eurooppa voittaa terrorismin.»

Näissä lausunnoissa ei sinänsä ole mitään vi-
kaa, mutta ei riitä, että asia jätetään asiantuntijoil-
le. Meidän kaikkien on tutustuttava tapahtumien 
yksityiskohtiin, sillä Britannian terrorismipidätys ei 
ollut välttämättä aito terrorihankkeen estäminen, 
vaan kenties poliittisista syistä järjestetty propagan-
danäytelmä. Tämän mahdollisuuden esille nostami-
nen ei ole mikään »salaliittoteoria», vaan perustuu 
varteenotettavien journalistien kirjoituksiin kan-
sainvälisessä mediassa.

Britannian entinen Uzbekistanin suurlähettiläs 
Craig Murray on huomauttanut, että yhdelläkään 
pidätetyistä ei ollut pommia, yhdelläkään ei ol-
lut lentolippua, ja monella ei ollut edes passia. Mo-
net pidätetyistä olivat olleet poliisin seurannassa 
yli vuoden, kuten tuhannet Britannian muslimit ja 
Murray itsekin. Mikään ei viitannut pidätyksen tar-
peellisuuteen. Todisteet tulivat Pakistanista. Siellä 
erästä Britanniasta murhasyytteen takia paennut-
ta miestä oli »kuulusteltu». Sikäläisistä menetelmis-
tä tiedetään, että niillä kuulusteltava saadaan laula-
maan »kuin kanarialintu» juuri sitä, mitä kuuluste-
lijat haluavat.

Britannian »terroristipidätys» tuli sopivalla het-
kellä sekä George W. Bushille että Tony Blairille, 
jotka molemmat ovat kasvavassa poliittisessa ah-
dingossa. Molempien johtajien ainoa oljenkorsi on 
terrorismin uhkan korostaminen, sillä »terrorismin 
vastainen sota» on molempien johtajien poliitti-
sen vallan oikeutuksen lähde. Britannian sisäminis-
teri John Reidin kovat lausunnot siitä, miten ihmis-
ten on luovuttava kansalaisvapauksistaan, on syy-
tä panna merkille. Murray päättää kirjoituksensa 
sanoin: »Olkaa skeptisiä. Olkaa hyvin, hyvin skep-
tisiä.»

Pidätykset tehtiin Yhdysvaltojen painostukses-
ta, välitöntä tarvetta ei ollut. Media on kiinnittä-
nyt huomiota siihen, että pidätetyt olivat aivan ta-
vallisia ihmisiä, eikä mikään viitannut terrorismiin. 
Yksi pidätetyistä, Umar Islam, oli Lontoon 7/7-is-
kujen sankari: hän auttoi silloin ihmisiä turvaan is-

kun kohteena olleesta bussista ja myöhemmin et-
si mahdollisia muita pommeja poliisin kanssa muis-
ta busseista.

The Guardian on kysynyt 19.8. julkaistussa artik-
kelissaan myös, oliko ylipäänsä mitään terrorihan-
ketta. Poliisi ei ole vahvistanut, että räjähteitä olisi 
löydetty. On kerrottu, että pommitarvikkeita sisäl-
tänyt laukku olisi löytynyt »metsästä». Tarkempaa 
tietoa sisällöstä ei ole annettu.

Terroristien suunnitelma oli poliisin mukaan 
käyttää tatp:ia (triasetonitriperoksidi) lentokonei-
den tuhoamiseen. Teorian mukaan terroristit oli-
sivat salakuljettaneet koneisiin tatp:n raaka-ainei-
ta vetyperoksidia, asetonia ja rikkihappoa ja valmis-
taneet aineen lentokoneessa yhdistämällä aineet. 
Menetelmä voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta 
vain, jos ei tunne tatp:n valmistamisen yksityiskoh-
tia. Terroristien olisi pitänyt ilmeisesti lentokoneen 
vessassa sekoittaa aineet, joiden on oltava alle viisi-
asteisia ja sen jälkeen kuivatettava seos kiteiksi, mi-
hin väistämättä kuluisi tunteja. Merkittävään räjäh-
dykseen tarvittaisiin ainakin 250 grammaa tatp-ki-
teitä. Koko väitetty pommintekomenetelmä vai-
kuttaa käytännössä mahdottomalta toteuttaa len-
tokoneessa.

Mihin eu:ta ollaan Britannian viitoittamana vie-
mässä? Brittikirjailija John Mortimer on arvioinut 
Edinburgin kansainvälisillä kirjamessuilla pitämäs-
sään puheessa, että Britannia on siirtynyt kansalais-
oikeuksien osalta lainsäädännössään aikaan ennen 
vuotta 1215 ja Magna Cartaa. Haluaako Suomi seu-
rata perässä?

Kansalaisoikeuksien tuhoaminen yhden ainoan 
taikasanan »terrorismi» nojalla on kiihtyvä kehitys, 
ja tällä hetkellä Suomi on tuon kehityksen välikap-
pale. Viranomaiset johtavissa eu-maissa, erityisesti 
Britanniassa, vaativat pitkiä, jopa rajoittamattomia 
pidätysaikoja terrorismista epäillyille. Vaaditaan 
myös kidutuksen laillistamista, kuten Britannian 
turvallisuuspalvelun johtajan Eliza Manningham-
Bullerin lausunnoista on havaittavissa. Kidutus ha-
lutaan tosin toistaiseksi teettää alihankkijoilla.

Viimeaikaiset »terroristipidätykset» ovat ker-
ta toisensa jälkeen osoittautuneet poliittisesti mo-
tivoiduiksi pr-tempauksiksi. Kerrataanpa hieman: 
Huhtikuun 2005 Britannian »risiiniterroristien» oi-
keudenkäynti joutui myöntämään, että mitään ri-
siiniä ei ollut olemassakaan, ja useimmat miehet va-
pautettiin. Vuosia aikaisemmin miehet oli pidätet-
ty näyttävästi uutisoiden – itse Osama bin Laden 
ja Saddam Husseinin Irak olivat propagandan mu-

kaan myrkyttämässä Eurooppaa risiiniterroristien 
avulla. Colin Powell käytti »risiiniterroristien» pal-
jastunutta solua Irakin sodan yhtenä perusteluna 
yk:ssa pitämässään esityksessä, joka myöhemmin 
paljastui kaikilta muiltakin osiltaan valheeksi.

Suunnitelma kaapata lentokoneita Heathrowsta 
ja lentää ne päin Lontoon pilvenpiirtäjiä osoittautui 
sekin sepitteeksi.

Kesäkuussa 2006 Miamissa pidätetyt miehet, joi-
den väitettiin suunnitelleen Sears Towerin räjäyt-
tämistä, olivat mielenterveysongelmaisia. Heillä oli 
klubi eräässä varastorakennuksessa, ei aseita, ei ra-
haa, ei räjähteitä ja heidän ainut »Al-Qaida» -kon-
taktinsa paljastui fbi-agentiksi.

Miten suomalaiset päättäjät saisivat terroris-
mista luotettavaa tietoa? Sitä ei saada suomalaises-
ta mediasta, joka toistaa kuuliaisena Yhdysvalto-
jen ja Britannian propagandaa. Tietoa ei myöskään 
saada »terrorismitutkijoilta», jotka niin ikään aset-
tavat viranomaistiedon kaiken lähdekritiikin ylä-
puolelle. Varoittava esimerkki on puolustusminis-
teriön teettämä Ulkopoliittisen instituutin tutkijan 
Toby Archerin raportti »Kansainvälinen terroris-
mi ja Suomi».

Terrorismista tarvitaan hallituksista riippuma-
tonta tutkimusta, sillä terrorismi on tällä hetkellä 
poliittisesti hyödyllinen ilmiö lukuisalle joukolle so-
taakäyviä maita. Ihmisiä pyritään hallitsemaan pe-
lon avulla. Pelko salaperäistä terrorismia kohtaan 
saa kansalaiset tukemaan muuten epäsuosittua hal-
litusta. Suomi ei saa olla ajopuu tässä virrassa kohti 
poliisivaltiota. 

Hannu Yli-Karjanmaa
Sami Yli-Karjanmaa
Arto Kekäläinen
Jorma Anttila
Tapio Kuosma
Ilkka Pönkänen
Kaija Olin-Arvola
Ruth Koskinen
Christel Nyman

—

■ Toimitus on lyhentänyt ja muokannut tekstiä. 
Kirje on kokonaisuudessaan julkaistu Internet-
sivulla http://www.saunalahti.fi/wtc2001/kirje.htm. 
Siinä ovat mukana myös tarkat lähdemaininnat, 
jotka on tilanpuutteen vuoksi jätetty tästä pois.

Britannian terrorismipidätykset epäilyttäviä
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■ yk, New York (ips)

u s a : n   k i i s t e lt y  yk-suurlä-
hettiläs John Bolton sanoo kuu-
levansa maansa kongressista vali-
tusta, että Yhdysvallat ei saa vas-
tinetta maailmanjärjestölle mak-
samilleen rahoille.

Yhdysvallat maksaa 22 pro-
senttia yk:n 1,8 miljardin dollarin 
(noin 1,4 miljardin euron) vuosi-
budjetista. Japanin osuus on 19 ja 
saksan 8,6 prosenttia. euroopan 
unioni kattaa yhdessä 37 prosent-
tia yk:n budjetista. 

Yhdysvallat on jatkuvasti ol-
lut ykkösenä myös yk-järjestöjen 
hankintasopimuksissa, joista sille 
on langennut viime vuosina kes-
kimäärin 22,5 prosentin osuus. 
viime vuonna osuus oli 20,4 pro-
senttia kaikkiaan 1,6 miljardin 
dollarin kakusta. 

toiseksi eniten yk-hankintoja 
on siunaantunut venäjälle, jon-
ka osuus on heilunut kymmenen 
prosentin molemmin puolin. Jär-

Yhdysvallat saa Yk:lta enemmän kuin antaa

jestön kuluista venäjä tosin mak-
saa vain noin prosentin. 

kunkin yk:n 192 jäsenmaan 
maksuosuus määritellään kolmen 
vuoden välein. maksukyky arvi-
oidaan bruttokansantuotteen ja 
muiden mittareiden avulla.

yk:n suurimmat hankinnat 
liittyvät rauhanturvaamiseen, jo-
ta varten tarvitaan muun muassa 
lento- ja muita kuljetuksia, kulku-
neuvoja, polttoainetta, ruokaa se-
kä telekommunikaatiovälineitä ja 
-palveluja. 

»Valitus on asiatonta»
yk:n päämajan lisäksi new Yor-
kissa pitävät majaa myös useat 
sen alajärjestöt, kuten kehitysoh-
jelma undP, lastenrahasto unicef 
ja väestörahasto unfpa. 1990-lu-
vun lopulla new Yorkin silloinen 
pormestari Rudy Giuliani arvi-
oi, että yk-järjestöt ja niissä pyö-
rivä laaja diplomaattikunta toivat 

kaupunkiin 3,2 miljardia dollaria 
vuodessa. Luku lienee nyt reip-
paasti suurempi.

institute for Public accuracy 
-kansalaisjärjestön johtaja Nor
man Solomon pitää Yhdysval-
tain valitusta yk-maksuista asiat-
tomana. Hän vertaa lukua maan 
sotilasmenoihin, jotka ylittävät 
500 miljardia dollaria vuodessa. 

»summa, jonka Yhdysvallat 
käytti yk:n peruskirjan loukkaa-
miseen hyökätessään irakiin, oli-
si kattanut koko yk:n budjetin 
vuosikymmenten ajan», solomon 
muistuttaa.

Global Policy Forum -järjes-
tön johtaja James A. Paul puoles-
taan moittii Washingtonia kapea-
katseisuudesta, joka edellyttää ra-
halla saatavan täydellistä tottele-
vaisuutta. Hän kehottaa vertaa-
maan nykyisiä kuluja tilantee-
seen, jossa Yhdysvallat joutuisi 
hoitamaan itse yk:n tehtävät rau-

Yhdysvallat haluaisi lisää määräysvaltaa yk:ssa sillä perusteella, että se 
on järjestön suurin rahoittaja. Keskustelussa tahtovat unohtua tulot ja 
hyödyt, joita isäntämaa saa yk:n päämajan sijainnista ja hankinnoista.

hanturvaamista myöten.
solomon muistuttaa, että 

Yhdysvallat johtaa kansainvälis-
tä asekauppaa, joka puolestaan 
tekee hallaa yk:n työlle niin rau-
han, turvallisuuden kuin tervey-
denhuollonkin alalla.

yk:n päämajan sijaitseminen 
new Yorkissa tekee lisäksi Yhdys-
valloille helpoksi vakoilla siel-
lä työskenteleviä diplomaatteja 
kansainvälisten sopimusten vas-
taisesti. Brittiläinen Observer-
lehti kertoi keväällä 2003 usa:n 
turvallisuuspalvelun mittavista 
puuhista yk:ssa, kun maa koet-
ti saada turvallisuusneuvostolta 
mieleisensä päätöslauselman ira-
kin sodasta.

kenties yk:n pitäisi periä Yhdys-
valloilta erityistä käyttäjämaksua 
tämän vakoiluedun nojalla, solo-
mon heittää. 

Thalif Deen

K i r j a i l i j a -   j a   ta i t e i l i j a -
ry h m ä  kiila juhlii 70-vuotista 
taivaltaan näyttävästi koko syk-
syn ajan Helsingissä. ohjelmassa 
on juhlakonsertteja, juhlanäytte-
ly, kirjallisuusklubeja, runoutta, 
elokuvaa…

tapahtumakausi käynnistyy 
monipuolisella konsertti-illalla 
vanhalla Ylioppilastalolla per-
jantaina 13.10. illan aloittaa kello 
18 kamariorkesteri avanti! klas-
sisen musiikin konsertillaan, jos-
sa kuullaan muun muassa kiilan 
Lotta Wennäkoskelta tilaama 
uusi teos kantaesityksenä. kel-
lo 20 jatketaan rakkaudesta ja oi-
keudenmukaisuudesta kertovien 
laulelmien parissa, joita esittää 
nimekäs joukko artisteja ja kuo-
roja Anneli Saaristosta Kai Hyt

tiseen ja agit Propista koiton lau-
luun. Yöjazzeissa kello 22 alkaen 
soittaa kokoonpano Eero Ojanen, 
Häkä Virtanen ja Reiska Laine.

kiilan monet keskeiset perus-
tajat 1930-luvulla olivat kirjaili-
joita, eikä kirjallisuutta ole unoh-
dettu juhlavuodenkaan ohjelmas-
sa. neljänä peräkkäisenä keski-
viikkona 4.10. alkaen kokoontu-
vat kiilan kirjallisuusklubit tai-
dehallin klubilla. Jukka Mallisen 
juontamissa klubeissa keskustel-
laan aatteellisuudesta ja aatteetto-
muudesta, vallan ja vallattomuu-
den eri muodoista, taiteiden vuo-
rovaikutuksesta sekä utopioista 
ja dystopioista. kom-ravintolas-
sa 6.11. Ursula Salo, Pekka Mi
lonoff ja Juha Mäntylä esittävät 
kiilalaista runoutta mäntylän ja 

Kaj Chydeniuksen sävellyksinä.
kii lalaista elokuvaohjaajaa 

Nyrki Tapiovaaraa (1911–1940) 
muistetaan suomen elokuva-ar-
kiston järjestämässä seminaaris-
sa ja retrospektiivissä 20.–22.10.

kiila-syksy huipentuu juhla-
näyttelyyn Helsingin taidehallis-
sa 15.12.2006–8.1.2007. esillä on kii-
lalaisten taiteilijoiden, muun mu-
assa Ritva Harlen, Rauni Liu
kon, Heikki Marilan, Ville Ran
nan, Petr Rehorin ja Juha Sääs
ken teoksia.

Lisäksi lokakuun alussa ilmes-
tyy tammelta Matti Rinteen kir-
joittama kiilan historia. 

kiila syntyi 1930-luvulla fasis-
mia vastustavien ja sosialismia 
sekä rauhanaatetta ajavien taitei-
lijoiden yhteenliittymäksi, ja se 

Kiila-menoja moneen makuun
jatkaa edelleen toimintaansa tai-
teilijoiden ja kulttuuriväen yhteis-
kunnallisesti kantaaottavana jär-
jestönä. 

—

■ Tarkempia ohjelmatietoja:  
http://www.kiila.org

■ Kiilan historiaa on käsitelty laajasti 
Kulttuurivihkojen numerossa 2/2004.
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Hämeenlinna nousi jälleen 
elokuussa suomen lastenkulttuu-
rin pääkaupungiksi: lasten taide-
festivaali Hippalot tarjosi 3.–6.8. 
tuhansille kävijöille tanssia, ku-
vataidetta, musiikkia, sirkusta, 
elokuvia, nukketeatteria, näytte-
lyitä ja työpajoja. Festivaalin jär-
jesti Lasten ja nuorten kulttuuri-
keskus arX, jonka tilat sijaitsevat 

Klassikot voimissaan Hippaloissa
Hämeenlinnan entisessä verka-
tehtaassa.

korttelinkokoisessa rakennus-
kompleksissa sijaitsevan kulttuu-
ritukun Lempi-näyttämöllä pi-
dettiin myös lastenteatterisemi-
naari »Punahilkka vai risto räp-
pääjä?». siinä pohdittiin ajankoh-
taisia kysymyksiä lastennäytelmi-
en tarjoamasta identifikaatiopro-

sessista, työstetyistä ja vältellyistä 
teemoista sekä keskusteltiin klas-
sikoiden tuomisesta nykyaikaan.

Festivaalilla nähty Riitta Ja
losen hienoon tekstiin perustu-
va Hämeenlinnan miniteatterin 
esitys Tyttö ja naakkapuu tart-
tui koskettavasti lastenkulttuu-
rissa harvoin käsiteltyyn kuole-
ma ja suru -teemaan. klassikko-
näytelmien tulkintoja tarjosivat 
miniteatterin reipas Pinokkio, 
Hurjaruuthin poikkitaiteellinen 
Punahilkka, nukketeatteri ak-
seli klonkin reippaasti moderni-
soima Karhuja 3 ja 1 Kultakutri 
sekä Hämeenlinnan kaupungin-
teatterin vanhahtava Ruma An-
kanpoikanen. temaattisesti yh-
teistä näille näytelmille on vaa-
roista selviäminen ja hyvän voit-
to pahasta, jotka ovat olleet 1600-
luvun lopulta Charles Perraultin 
saduista lähtien lastenkirjallisuu-
den kantavia aiheita.

intialaiseen ikivanhaan kan-
sallisklassikkoon, Ramayana-ee-
pokseen oli syventynyt festivaa-

lille ensiesityksen tuonut nuk-
keteatteri katputli, jonka näytel-
mä Tuulen poika Hanuman oli 
monen mittakaavan varjoteatte-
ria. 1700-luvun Barokkiooppera 
oli tsekin tasavallassa toimivan 
The Theatre of Forman Brothers -
ryhmän hersyttävän hauska klas-
sinen marionettiteatteriesitys.

suomalaiseen klassikkohah-
moon, tänä vuonna juhlittavaan 
J. V. Snellmaniin, oli tarttunut 
Draamaräätälit-ryhmä: Kun mei-
dän isä markan keksi -näytelmää 
esitettiin autenttisessa ympäris-
tössä etelä-suomen lääninhalli-
tuksen sisäpihalla. Juuri tässä his-
toriallisessa rakennuksessa snell-
man esitteli vuonna 1863 venäjän 
tsaarille lakiehdotuksensa suo-
men kielen tasavertaisuudesta. 
tämäkin esitys toi osaltaan semi-
naarissa peräänkuulutettua uutta 
lasten- ja nuortenteatteridrama-
turgiaa uusille areenoille. 

Maiju Tawast

Ta m p e r e e l l a   museokeskus 
vapriikissa on ollut viime kevääs-
tä asti esillä laaja kevyen musiikin 
levynkansia esittelevä näyttely Co-
vers – Levynkannet. Lähes 800 le-
vynkantta käsittävässä näyttelyssä 
on mukana sellakkalevyjen pusse-
ja, vinyylien kansia ja cd-koteloita.

vaikka levynkansilla on funk-
tionaalinen tehtävä, äänilevyn 
suojaaminen, ne myös edistävät 
levyjen myyntiä ja kertovat kansi-
taiteellaan kulloisenkin aikakau-
den tunnelmista. Levynkannet 
ovat myös taiteellisia tuotoksia, 
jotka luovat esteettisiä elämyksiä 
ja toimivat populaarikulttuurin ja 
aikakauden ikoneina taideteosten 
tapaan.

näyttely ei kuitenkaan esittele 
levynkansia puhtaasti taiteen nä-
kökulmasta, vaan myös typogra-
fisesti (eli kuvituksen ja tekstin 
suhteen kannalta) ja esittelee alan 
pioneerit 1940-luvun Alex Stein
weissista 1990-luvun Carlos Se

Levynkansissa soivat historian värit
guraan. näyttelyssä on myös pie-
net erillisosastot teemoille lap-
suus, artistit taiteilijoina ja sek-
suaaliset identiteetit sekä eri mu-
siikkityyleille: proge, reggae, hip 
hop, country & western ja niin 
edelleen. itseeni suurimman vai-
kutuksen tekivät Andy Warho
lin äidin Julia Warholan suun-
nittelemat 1950-luvun kannet, 
Van Morrisonin Hard Nose The 
Highwayn (1973) kansi ja energi-
nen Elvis Presley (1956).

vaikka cd:t ja internetistä la-
dattavat äänitteet tuntuvat tappa-
van vinyylit ja sitä myötä tämän 
käyttötaiteen muodon, näyttely 
todistaa, että vinyyli on voimis-
saan ja sen suosio kasvaa. Pienet 
kustantajat, levy-yhtiöt ja artistit 
omakustanteillaan (esimerkiksi 
stupid records, Goofin records, 
Bone voyage, Jäänsärkijä, ninja 
tune) ovat tällä hetkellä luomas-
sa vinyylin uutta kukoistuskautta. 
myös dj-kulttuuri on pitänyt yllä 

vinyyliä tutustuttaen sitä uusille 
sukupolville.

elokuun helteisenä iltana näyt-
telyyn ovat tutustumassa äiti ja 
tytär Tiina ja Janina Hännikäi
nen. »Haluan näyttää tyttärel-
leni omaa nuoruuttani», kertoo 
tiina Hännikäinen. »vaikka ai-
ka kultaa kyllä muistot: nyt alas-
tomat, toisiaan suutelevat pikku-
lapset levynkannessa (the Pop 
Group: For How Much Longer Do 
We Tolerate Mass Murder?, 1980) 
näyttävät jotenkin vulgaarilta. 70-
luvulla se kuvasi enemmän viat-
tomuutta ja puhtautta, nyt lähin-
nä markkinointikikkailua.»

Janina allekirjoittaa näyttelyn 
moton: »[internetistä] lataamis-
ta vastaan voi taistella vain cd-
pakkausten graafisen suunnitte-
lun korkealla tasolla. nyt ei käy-
tetä yhtä kuvaa, vaan tehdään vi-
suaalinen kertomus.» 

Pia Hyttinen

Tsekkiläinen 
teatteriryhmä esitti 
Hämeenlinnassa 
1700-luvun Barokki-
oopperan.

■ Covers – Levynkannet 
Museokeskus Vapriikissa 
Tampereella 22.4.2007 asti.
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Erilainen kirjakauppa

Tamper alaisen kirjak aup-
pa   B u k r a n  linjana on satsata 
pienten ja keskisuurten kustanta-
moiden (kuten Like, sammakko, 
Desura, Loki, Basam, Bazar, ne-
mo, Palladium, sanasato ja oma-
kustanteet) kirjoihin sekä isom-
pien marginaaliseen kirjallisuu-
teen (kuten Wsoy:n kustantama 
Otto Grundströmin Tähtiotsa). 
miksi?

»Juuri näitä ketjukirjakaupat 
eivät pidä valikoimissaan tai tuo 
selkeästi esille. koitamme löytää 
asiakkaitamme kiinnostavan kir-
jallisuuden, joka yleensä jää ’koo-
dien ja paasilinnojen’ eli suurten 
myyntilukujen alle. tällaiset kir-
jat kiinnostavat myös meitä itse-
ämme. esimerkiksi monet ala-
kulttuurien klassikot ovat jo en-
nestään tuttuja henkilökunnal-
lemme, niitä ei asiakkaiden tar-
vitse suurella vaivalla etsiä. koi-
tamme myös pidentää kirjan elin-
kaarta: pidämme myös vanhem-
pia teoksia hyllyssä niin kauan 
kuin ne kiinnostavat asiakkaita», 
kirjakauppias Erja Koljonen pe-
rustelee.

millainen on tyypillinen Buk-
ran asiakas?

»kirjojen ja muun kulttuurin 
suurkuluttaja. meillä käy myös 
paljon opiskelijoita, joille annam-
me kaikista kirjoista ja sarjakuvis-
ta kymmenen prosentin alennuk-
sen.»

tampereenkaan kokoisessa-
kaan yliopistokaupungissa ei ole 
oikein ollut tilaa ketjujen ulko-
puolisille kirjakaupoille. Yksityi-
nen tampereen kirjakauppakin 
joutui lopettamaan. Bukra taitaa 
olla tällä hetkellä ainoa, jos an-
tikvariaatteja ei lasketa mukaan. 
koljosen näkemys tulevaisuudes-
ta on kuitenkin valoisa.

»koko kirjakauppa-ala kehittyy 

»Kirjakauppa-ala on kehittymässä 
mielenkiintoiseen suuntaan», sanoo 
parisen vuotta kirjakauppa Bukraa 
Tampereella luotsannut Erja Koljonen.

varsin mielenkiintoiseen suun-
taan. konttoritarvikkeiden myyn-
ti siirtyy muihin liikkeisiin, ja sa-
manaikaisesti uusia kustantajia 
syntyy kuin sieniä sateella. Pää-
kaupunkiseudulla on jo pienem-
piä kirjakauppoja laidasta laitaan, 
toiset painottavat harrastekirjo-
ja, toiset taidekirjoja. siellähän si-
jaitsevat myös monien kustantaji-
en omat kirjakaupat.»

»Helsingissä on tietenkin huo-
mattavasti laajempi asiakaskun-
ta, mutta uskomme, että meil-
le löytyy tampereelta oma paik-
kamme. valikoimamme kehittyy 
asiakkaiden toiveiden mukaises-
ti, koska emme ole sidottuja suo-
messa paljon käytettyyn näyteva-
rastomenetelmään. näytevarasto 
toisi meille liikaa teoksia, jotka ei-
vät sopisi valikoimaamme. nyt ti-
laamme käytännössä jokaisen kir-
jan itse, jolloin myös päätämme, 
mitä hyllyssä milloinkin on.»

Asiakaspalveluun 
panostetaan
mainosjulisteessaan Bukra mai-
nostaa itseään »rennompana kir-
jakauppana».

»rentoudel la tarkoitetaan 
asiakaspalvelua, jota meillä saa-
vat kaikenlaiset asiakkaat. vali-
tettavan usein kaupoissa törmää 
ennakkoluuloihin, joista johtuen 
monenlaiset ihmiset jäävät vaille 
palvelua. Henkilökuntamme on 
helposti lähestyttävää ja ystäväl-
listä», koljonen sanoo.

Bukrassa on myös sohva, kah-
vitarjoilua, rentoa taustamusiik-
kia ja viherkasveja. kahvikassan 
tuotto menee hyväntekeväisyys-
järjestöille, tällä hetkellä vuoros-
sa on Pelastetaan koirat. alaker-
rassa toimii taidegalleria, Galle-
ria mania.

Bukra-nimi on peräisin eng-

lannin slangisanakirjasta ja tar-
koittaa huomista. englantiin se 
on tullut arabiasta, jossa merki-
tys on sama.

»emme päässeet yritysrekiste-
ristä helpolla läpi, siksi päädyim-
me nimeen, jota ei kenelläkään 
muulla ole käytössä. Haimme sa-
malla nimeä, joka luo mielikuvia, 
mielestämme se kuulostaa etäi-
sesti Bukowskilta ja bookilta», 
koljonen kertoo.

koljonen perusti Bukran pari 
vuotta sitten työskenneltyään sitä 
ennen tampereen akateemisessa 
kirjakaupassa reilut kolme vuot-
ta. »akateemisesta sain arvokkai-
ta oppeja, joita ilman en olisi kos-
kaan tohtinut alalle lähteä.»

Hän kertoo lukevansa itse run-
saasti tietokirjallisuutta ja dekka-
reita.

»muusta kaunokirjallisuudes-
ta parhaiten tällä hetkellä uppo-
avat Bukowskit ja ylipäätään eri-
koisemmat, synkeät tarinat, ku-

Bukra on yksi harvoista 
ketjujen ulkopuolella 
toimivista kirjakaupoista. 
Kuva: Varpu Anttonen.

ten Jeff Longin Helvetin piirit tai 
Nick Caven Kun aasintamma nä-
ki herran enkelin. tiedossa kiin-
nostaa erityisesti historia ja so-
siologia. Liken Pystykorvasarjas-
sa on todella paljon hyviä kirjoja, 
niistä haluaisin nostaa tässä yh-
teydessä esille Anna Politkovs
kajan, joka kirjoittaa tshetsheni-
an tilanteesta sekä Slavenka Dra
kulicin Bosnian sotaa käsittelevät 
teokset. mielestäni on upeaa, et-
tä tämänkaltaisia kirjoja suomen-
netaan!» 

Pia Hyttinen

—

■ Kirjakauppa Bukra
Otavalankatu 9, Tampere
http://www.bukra.fi

■ Galleria Mania:  
http://www.galleriamania.fi
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4 levyä

Aivan purek sim at ta  ei kan-
nata niellä kaikkea lukemaan-
sa. mediatyhjiön lisäksi näillä le-
vyillä on muitakin, luonnollisem-
pia yhteyksiä: tomutonttu eli Jan 
Anderzen soittaa toisinaan ava-
ruksessa, kuten myös Lauhkei-
den lampaiden levyn parilla rai-
dalla vieraileva Laura Naukka
rinen, joka on myös vanhem-
man lampaan avopuoliso. itse 
Lampaat ovat rauhan orkesteris-
ta tuttu veljespari Jaakko ja Ant
ti Tolvi. sukupuu on siis kiemu-
rainen ja usein itseensä oksastu-
va. vain markku Lahtelan sirkus 
tulee kaikkien »piirien» ulkopuo-
lelta. se tekeekin haminalaistaus-
taisen yhtyeen esikoispitkäsoitos-
ta piristävää kuunneltavaa.

sirkuslaisten Vol. 1 -levyn sel-
käranka on vielä musiikkiopisto-
kelpoinen: 1970-luvun parhaasta 
progesta ja jazz-rockista ammen-
tava modaalinen kitarajammailu. 
mutta se ei jäsenny biiseiksi edes 
siinä mielessä kuin myöhempien 
aikojen soft machinella, vaan ma-
teriaalia käsitellään taiten liiman 
ja saksien kanssa, upotetaan se 
elektroniseen hälyyn, siirrytään 
rautatieaseman kohinaan ja pa-
lataan svengaavaan jamitteluun 
– joka sitten lyödään sirpaleiksi 
messinkisellä kirveellä.

Äkkiväärän dekonstruoinnin 
lomassa silti toivoisi, että tove-
rukset soisivat auliimmin itsel-
leen sen nautinnon, jota musii-

killinen harhailu heille mitä il-
meisimmin tuottaa. Jos se jotain 
karsisi niin väärää tiukkuutta, ja 
ennen kaikkea tarjoaisi tilaa uu-
sille intensiteeteille.

Juuri uusien intensiteettien 
metsästyksessä Jan anderzen on-
nistuu hyvin. tämä kemiallisten 
ystävien pääpiru on tomutonttu-
na kääntänyt kompassinsa kohti 
väkevämmin elektronisia vesiä, ja 
belgialaisen ultra eczeman vieh-
kon espanjalaisittain nimeämä 
Tomutonto-lP osoittaa, että an-
derzenilta suunnistus käy vaikka 
täydessä sumussa. etenkin levyn 
a-puoli on hersyvän täsmällisesti 
sykkivää psykedeelistä laavaa. vä-
lillä anderzen kuulostaa kokonai-
selta heimolta rumpuineen ja ma-
naavine äänimassoineen, välillä 
taas muuttuu kumisessa meressä 
räpiköiväksi Hessu Hopoksi. Par-
haimmillaan kokonaisuus muok-
kaa itseään hyvän improvisaation 
lailla vapaan assosiaation saumat-
tomalla logiikalla, joka muodostaa 
arkijärkeä rikkaampia sidoksia.

elektronisille vesille kahlaa 
myös avarus, josta nuoresta iäs-
tään huolimatta on ilmeisesti tu-
lossa suomessa hiukan samankal-
tainen psykedeelisen undergroun-
din instituutio kuin mitä smeg-
ma on Yhdysvalloissa. siinä mis-
sä yhtyeen aiemmat levyt ovat pe-
rustaneet ihastuttavan höperöt ja 
ennen kaikkea oudot fragmenttin-
sa epävireisten kitarankielien ja 

rummunosien atavistiselle muki-
loinnille, Vesikansi surisee ja pö-
risee sellaisella voimakkuudella, 
että yksityiskohdat jäävät usein 
yleisen hälyn jalkoihin.

Luonnollisesti on mukavaa, 
kun pidempään soittanut yhtye 
jaksaa keksiä itseään uudestaan. 
Vesikannessa vain häiritsee tiet-
ty epävarmuuden tuntu, joka ei 
liity »oikein» tai »väärin» soitta-
miseen eikä edes uusien element-
tien väkivaltaiseen tunkeutumi-
seen kappaleiden virtaan. Levy 
käsittää suurimman osan ava-
ruksen viimevuotisesta Dubli-
nin-keikasta ja on siten miellyt-
tävän paljas, mutta vaikka kaik-
ki yksittäiset äänet ovat ehdotto-
man rumankauniita tai maanisen 
leikkimielisiä, on kokonaisuudes-
sa jotain epäluontevaa ja ärsyyn-
tynyttä.

kaikkia näitä yhtyeitä yhdis-
tää äänen sisäiseen rakenteeseen 
kohdistuva intohimo, mutta siinä 
missä avaruksen ja tomutontun 
kohdalla kosminen virta pyyh-
kii yli ylenpalttisen tarkkaavai-
suuden, on Lauhkeat lampaat The 
Most Pöllö -lP:llä metodisesti lä-
hempänä improvisoidun musii-
kin ydinperinnettä. Jos ei ole tot-
tunut kuuntelemaan erilaisten ki-
lahdusten, kalahdusten ja kumah-
dusten muotoa, resonanssia ja 
laukeamista, jää puolet musiikista 
käsittämättömäksi. ei silti syytä 
kavahtaa: Lauhkeat lampaat ovat 
nelikosta kaikkein lauhkeimmin 
leikkimielisiä, ja otaksuisin että 
Jaakon tauoton rytminen kekse-
liäisyys tasapainottaa antin si-
säisempiä taipumuksia. a-puolen 
lopulta löytyy jopa raita, joka kel-
paisi vähemmän tosikkomaisen 
klubi-dj:n breakbeat-settiin.

Levyn B-puoli puolestaan koos-
tuu yhdestä raidasta, jossa kaksik-

Otsaryppy onkin hymy
 »Musiikki ja politiikka»  

-teeman hengessä Kulttuurivihkot 
nostaa esiin muutamia kevään 
ja kesän aikana ilmestyneitä 
kotimaisia äänilevyjä, joita 
yhdistää ennen kaikkea niitä 
ympäröivä mediatyhjiö.

Juuso Paaso

ko sukeltaa epätavallisen syviin 
vesiin. Johdattavaksi elementik-
si kohoaa hengityksen kaltainen 
rohina: kuvitelkaa itseään nave-
tan vintillä saastuttava ikäänty-
vä vanhapoika, joka vähitellen 
muuttuu torakaksi, lahonneiden 
seinälautojen raoissa ujeltavat 
syystuulet ja kartanon yötä vas-
ten räiskähtelevä valkea. Puolen 
edetessä kuva katoaa tyhjyyteen, 
jossa kuuluu vain veisten kahah-
telua ja metallista kalinaa.

tässä kaikessa on jotain hyvin 
kaunista, mutta itku ei aina seu-
raa kaukana naurun perässä. mie-
leen nousee Eino Leinon runo, 
joka VesaMatti Loirin vereväs-
ti tulkitsemana iskelmänä tatu-
oitui kansakunnan alitajuntaan: 
»Ja minä itse, miksi näitä mietin 
/ se merkki varhaisen on vanhuu-
den / miks’ seuraa käskyä en ve-
ren vietin / vaan kansan kohta-
loita huokailen?» ehkä nämä le-
vyt onkin tehty juuri huokailijoil-
le: niille joita kiskovat synkimmät 
kärsimykset ja kirkkaimman rie-
mun kajo. 

—

■ Avarus: Vesikansi (Secret Eye ab-
oc-25 / Lal lal lal lal-28)
■ Lauhkeat lampaat: The Most Pöllö 
(Qbico qbic045)
■ Markku Lahtelan Sirkus: Vol. 1 
(Kevyt Nostalgia keno-08)
■ Tomutonto (Ultra Eczema 28)

Levyjä voi tiedustella Ikuisuus-kau-
pasta: http://www.ikuisuus.net/, tai 
suoraan julkaisijoilta:
■ http://www.secreteye.org/
■ http://www.haamu.com/lallallal
■ http://www.qbicorecords.com/
■ http://www.kevytnostalgia.org/
■ http://www.ultraeczema.com/
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Elokuvanurkka
C.r.a.z.y.

Pariisi, rakkaudella.

Forum in ja  B io Cit yn teat-
tereiden suljettua äskettäin oven-
sa monet ovat pelänneet elokuva-
teattereiden ohjelmiston muut-
tuvan entistä kaupallisemmaksi. 
kauhukuvana ovat ympäri suo-
mea pienten teattereiden ole-
massaolon kustannuksella synty-
vät, oheispalveluillaan pullistele-
vat multiplexkokonaisuudet, jois-
sa esitetään vain Hollywood-tuo-
tantoja. 

kaikki eivät kuitenkaan näe ti-
lannetta näin synkkänä. Cinema 
mondon Mika Siltala kertoo ole-
vansa jo kyllästynyt tähän valit-
tamiseen. Hänen mielestään tuli-
si olla sen sijaan tyytyväinen sii-
tä, mitä kaikkea on tarjolla. »Jos 
esimerkiksi tarkastellaan Cinema 
mondon nykyistä ja tulevaa ohjel-
mistoa, niin tuskin kukaan voi sa-
noa sen olevan vain yksipuolista 
suuren yleisön elokuvaa», siltala 
huomauttaa. Hän ei toisaalta pidä 
kamras-yhtiöiden teatterin Bio 
Cityn sulkemista erityisen suu-
rena menetyksenä, sillä sen teat-
terisalit eivät taanneet esitystek-
niikaltaan usein kovinkaan suur-
ta katsomisnautintoa.  

Jonkinlaisen loven elokuvalevi-
tykseen Bio Cityn ainakin väliai-
kainen poistuminen pääkaupunki-
seudun teatterikartalta kuitenkin 
aiheuttanee. nähtäväksi jää, tul-
laanko normaalissa levityksessä 
vielä näkemään esimerkiksi ira-
nilaista tai afrikkalaista eloku-

Bio Cityn
jälkeen
Tullaanko kotimaisissa 
elokuvateattereissa näkemään 
jatkossa pääosin vain suuria 
hittielokuvia, nyt kun Bio Citynkin 
teatteri suljettiin? Katsaus 
elokuvaohjelmistoon osoittaa, että 
vielä on olemassa vaihtoehtoja.

vaa, joita kamras Film Group on 
viime vuosina tuonut maahan. Li-
säksi on muistettava, että tilanne 
on näinkin hyvä vain pääkaupun-
kiseudulla, sillä mitä pienemmäs-
tä paikkakunnasta on kyse, si-
tä varmemmin teattereissa esite-
tään vain englannin- ja suomen-
kielisiä elokuvia. 

Cinema mondon ajankohtai-
sesta ohjelmistosta mainittakoon 
Nanni Morettin Kaimaani. sii-
nä oikeistolaisista halpiselokuvis-
taan tunnettu tuottaja saa luetta-
vakseen käsikirjoituksen, jossa 
Silvio Berlusconin oloinen mies 
saa jostain suuria summia rahaa 
ja aloittaa nousunsa italian bis-
neselämän ja politiikan huipul-
le. on epävarmaa, oliko Kaimaa-
nilla jopa vaikutusta maan par-
lamenttivaaleihin, mutta vasem-
mistolaiselle morettille elokuvan 
valmistuminen lienee ollut hen-
kinen voitto. Lopussa ohjaaja it-
se pääse revittelemään Berlusco-
nin osassa. 

toinen valtavirrasta poikkea-
va levitysyhtiö on tällä hetkellä 
Future Film, jonka ohjelmisto on 
perinteisesti koostunut euroop-
palaisesta elokuvasta. Harvem-
min täällä nähtyä kanadalaista 
tuotantoa edustaa Future Filmin 
levittämä mainio perhedraama 
C. r.a.z.y. 1960-luvulta 80-luvulle 
ulottuvassa tarinassa seurataan 
Zachary-pojan elinkaarta synty-
mästä parikymppiseksi asti. Hius-

mallit, vaatteet ja aatteet vaihtu-
vat vuosien vieriessä, ja taustalla 
soivat kunkin aikakauden hitit. 
C.r.a.z.y. on myös tarina seksuaa-
lisen identiteetin etsinnästä. Per-
heen isä ei katso hyvällä Zacha-
ryn homoseksuaalisia taipumuk-
sia ja passittaa tämän psykiatrin 
pakeille.  

Yhdysvalloissa kevään kohuta-
paus oli ensimmäisenä fiktioelo-
kuvana syyskuun 11. päivän ter-
rori-iskuja käsitellyt United 93. 
siinä seurataan lopulta Pennsyl-
vaniaan pudonneen koneen len-
toa, jonka aikana matkustajat 
nousivat vastarintaan kaappaa-
jia vastaan. Positiivista elokuvas-
sa ovat dokumentaarinen ote ja 
kiihkoton käsittelytapa, miinus-
ta paikoin hyvin keskinkertaiset 
näyttelijäsuoritukset. 

niinikään aiheeltaan kiistan-
alaisessa Thank You for Smokin-
gissa Aaron Eckhart esittää tu-
pakkayhtiöiden lobbaria, jonka 
työnä on tehdä tupakoinnista jäl-
leen mediaseksikästä. suunnitel-
miin kuuluu sauhuttelun palaut-
taminen valkokankaalle, ja siinä 
sivussa myös alkuperäinen, syö-
päsairas marlboro-mies oste-

taan hiljaiseksi. nokkela elokuva, 
mutta satiirina ei yhtä onnistu-
nut kuin samantyylinen, asebis-
neksestä kertova Lord of War. 

Pariisi, ah pariisi!
Cannesin festivaaleilla ensiesitet-
ty Pariisi, rakkaudella koostuu 18 
ohjaajan lyhytelokuvasta rakkau-
den eri muodoista Pariisissa. tari-
nat ovat tasoltaan kirjavia, mutta 
kokonaisuus on tässä tapauksessa 
enemmän kuin osiensa summa, 
hieno kunnianosoitus rakkau-
den kaupungille. monet rakastu-
vat myös itse Pariisiin, kuten Ale
xander Paynen ohjaaman episo-
din keski-ikäinen amerikkalais-
nainen (Margo Martindale), jo-
ka kertoo kokemuksiaan Pariisin 
lomastaan kehnolla ranskan ään-
tämyksellään. 

Luc Bessonin mustavalkoises-
sa Pariisi-kuvauksessa Angel-A 
itsemurhan partaalla oleva mies 
saa avukseen hemaisevan suoje-
lusenkelin. Pikkunäppärä tarina, 
jonka sanoma on itsensä hyväk-
syminen. Pitkästä aikaa kuitenkin 
hieman säällisempi elokuva Bes-
sonilta.  

Eero Hirvenoja

4 – 5/2006 | 124 – 5/2006 | 12



Sodankylän pieni kirkonkylä 
täyttyi jälleen kesäkuussa innok-
kaista elokuvan harrastajista ja 
ammattilaisista. Jo 21:sen kerran 
järjestetyillä sodankylän elokuva-
juhlilla 14.–18.6. tarjonta oli tänä-
kin vuonna korkeatasoista ja mo-
nipuolista. Juhlia varten pystyte-
tyssä teltassa, kitisenvaaran kou-
lulla ja kylän ainoassa elokuvateat-
terissa katseltiin läpi vuorokauden 
niin Jacques Tatin Playtimen kal-
taisia klassikkoja kuin tämän vuo-
den ensi-iltaelokuviakin. Festivaa-
lijohtaja Peter von Baghin vetä-
missä aamukeskusteluissa juhlien 
päävieraat kertoivat laajasti eloku-
vistaan ja ajatuksistaan.

Yksi vieraista oli italialainen 
ohjaaja Gian Vittorio Baldi, jo-
ka on tullut tunnetuksi myös Pier 
Paolo Pasolinin (1922–1975) elo-
kuvien tuottajana. niistä näh-
tiin sodankylässä kaksi varsin eri 
tyyppistä näytettä: ihmisen jul-
muutta kuvaava sokeeraava Por-
cile (sikolätti, 1969) sekä doku-
mentaarinen ja esseistinen Ap-
punti per un’orestiade Africana 
(»Huomioita afrikkalaisesta ore-
steiasta», 1970).

Jälkimmäisen Baldi nimesi Pa-
solinin hienoimmaksi elokuvak-
si. siinä Pasolini tekee afrikassa 
yhteiskunnallista ja elokuvallis-
ta tutkimusmatkaa ja testaa hy-
poteesiaan Aiskhyloksen Ores-
teia-näytelmätrilogian (noin 458 
ekr.) soveltuvuudesta kuvaa-
maan siirtomaavallasta juuri va-
pautuneiden kansakuntien tilan-
netta. Oresteia kuvaa loputtomal-

Pasolinillakin 
oli sanottavaa Sodankylässä
Italialainen ohjaaja-
tuottaja Gian 
Vittorio Baldi 
esitteli tuottamiaan 
Pier Paolo Pasolinin 
elokuvia Sodankylän 
elokuvajuhlilla.

ta näyttävän kostonkierteen kor-
vautumista demokratialla ja oi-
keusjärjestelmällä muinaisessa 
ateenassa. elokuvassaan Pasoli-
ni luonnostelee oresteia-näytel-
mäelokuvaa, jonka roolihahmo-
ja hänen tapaamansa afrikkalai-
set esittäisivät, ja keskustelee pai-
kallisten yliopisto-opiskelijoiden 
kanssa, jotka ovat kriittisiä hänen 
rinnastustaan kohtaan.

»monet ovat luulleet, että kyse 
olisi vain muistiinmerkinnöistä 
tulevaa elokuvaa varten. sellaista 
elokuvaa Pasolini ei kuitenkaan 
aikonut tehdä», Baldi painotti.

elokuvassa esitetyt ajatukset si-
sällissotien repimästä maanosas-
ta tuntuvat edelleen hyvin ajan-
kohtaisilta, tosin ehkä liiankin 
optimistisilta: kun globaali ka-
pitalismi etenee ja taistelu luon-
nonvaroista kiihtyy, kansakunnat 
tuskin ovat niin vapaita rakenta-
maan itse omaa tulevaisuuttaan 
kuin Pasolini tuntuu olettaneen.

Huolellisesti hiotun ja visuaali-
sestikin vaikuttavan teoksen jää-
minen aikoinaan vähälle yleisö- ja 
arvostelumenestykselle johtunee 

sen huonosta istumisesta tavan-
omaisiin lajityyppiluokitteluihin.

Perhekomedia nousi 
suosikiksi
sodankylässä nähtiin myös Bal-
din omia ohjaustöitä. Hänen ly-
hyet dokumenttinsa 1960-luvun 
alusta puhuttelevat yhä, muun 
muassa kantaaottamaton henki-
lökuva varastamisella perheensä 
elättävästä nuoresta roomalais-
miehestä (Luciano – via dei cap-
pullari, 1960). Dokumentit ovat 
hyvin autenttisia, arjen tunnel-
mien kuvaus on tarkkaa. Baldin 
periaatteena oli, että kaiken mah-
dollisen valaistusta myöten on ol-
tava luonnollista.

Baldin ohella elokuvajuhlien 
päävieraita olivat yhdysvaltalai-
nen Carroll Ballard, iranilainen 
Jafar Panahi ja venäläinen An
drei Smirnov.

Festivaaliyleisön suosikiksi 
toiveuusintaäänestyksessä nou-
si nuoren yhdysvaltalaisohjaa-
jan Miranda Julyn elokuva Me 
and You and Everyone We Know 
(2005). se kuvaa perhesiteiden 

höltymistä ja lasten chattailuriip-
puvuutta hilpeästi, mutta vaka-
vampiakaan painotuksia kaihta-
matta. eri tavalla samaa aihepii-
riä, yksilön harhailua atomisoitu-
vassa postmodernissa maailmas-
sa, käsittelee juhlilla nähty rans-
kalaisuutuus, François Ozonin 
Aika lähteä (2005). siinä nuori 
muotivalokuvaajana työskente-
levä päähenkilö kuulee olevansa 
parantumattomasti sairas, mutta 
päätyy pitämään tiedon lähipiiril-
tään salassa.

sodankylän elokuvajuhlien 
vuoden 2006 viasat-palkinnon 
sai elokuva-alan pitkän linjan mo-
nitoimimies Aito Mäkinen. Hän 
on perustanut suomen elokuva-
arkiston yhdessä Jörn Donnerin 
kanssa ja tuonut runsaasti klas-
sikkoja maailmalta suomalaisten 
nähtäville. 

Elias Krohn

■ Kulttuurivihkojen videoreportaasi 
elokuvajuhlilta: http://www.kulttuu-
rivihkot.fi. Sodankylän elokuvajuhlat 
ovat seuraavan kerran 13.–17.6.2007.

Festivaalijohtaja 
Peter von Bagh, 
ohjaaja-tuottaja 
Gian Vittorio Baldi 
ja Baldia tulkannut 
Elina Suolahti 
Kuva: Sodankylän 
elokuvajuhlat.
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The Living and The Dead.

te k sti   Eero Hirvenoja

Äidin 
muistolle
Yksi tämän vuoden Espoo Ciné -
elokuvafestivaalin ulkomaisia vieraita 
oli Simon Rumley, eräs tämän hetken 
arvostetuimpia brittiläisiä riippumattomia 
elokuvaohjaajia. Rumley kertoi Tapiolan 
kulttuurikeskuksessa Kulttuurivihkoille 
festivaaleilla esitetystä uusimmasta 
elokuvastaan The Living and the Dead.

Ly h y t e l o k u v i l l a   1990-lu-
vun alussa aloittanut Simon 
Rumley ohjasi ensimmäiset pit-
kät elokuvansa Strong Language ja 
The Truth Game pienellä budjetil-
la kymmenisen vuotta sitten, jos-
kin ne pääsivät laajempaan levi-
tykseen englannissa vasta 2000-
luvun puolella. ne, samaten kuin 
hänen kolmas pitkä elokuvansa 
Club de Monde (2002), kertovat 
nuorista aikuisista osin ohjaajan 
omien kokemusten pohjalta. ku-
ten monet independent-eloku-
vantekijät, rumley on vastannut 
myös elokuviensa käsikirjoituk-
sesta ja tuotannosta. 

Hänen uusin elokuvansa The 
Living and the Dead on unen-
kaltainen ja paikoin huumehou-
reinen kuvaus todennäköisesti 
skitsofreniaa sairastavasta aris-
tokraattisuvun vesasta Jamesis-

ta, joka asuu vanhempiansa kans-
sa vanhassa sukulinnassa. kun 
perheen äiti sairastuu vakavasti, 
ja isä matkustaa liikematkalle, jää 
linnan hoito Jamesin vastuulle. 

elokuvan luomisprosessia 
rumley kuvaa huomattavasti 
haastavammaksi kuin aikaisem-
pien ohjaustensa kohdalla. idean 
elokuvaan hän sai seuratessaan 
muutama vuosi sitten äitinsä tais-
telua syöpää vastaan. »Äitini tauti 
diagnosoitiin vuoden 2001 lopul-
la, ja jo maaliskuussa 2002 hän 
menehtyi hoidosta huolimatta. 
vietin tuolloin paljon aikaa äiti-
ni kanssa, ja oli järkyttävää seu-
rata hänen tautinsa nopeaa ete-
nemistä», rumley kertaa edel-
leen selvästi järkyttyneenä. Hän 
kertoo kirjoittaneensa elokuvan 
ensimmäisen käsikirjoitusversi-
on puolisen vuotta äitinsä kuole-
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James (Leo Bill) 
lääkekierteessä.

man jälkeen. työstäessään tekstiä 
ohjaaja kuitenkin loittoni vähitel-
len kauemmas äitinsä tragediasta, 
ja lopulta tuloksena oli hyvinkin 
erilainen tarina. rumley myön-
tää koko prosessin olleen itselleen 
myös terapeuttinen kokemus. 

kun The Living and the Dead 
ensiesitettiin tammikuussa rot-
terdamissa, oli yleisön reaktio 
kahtalainen: toiset pitivät näke-
mästään, toiset eivät, ja osa ylei-
söstä poistui kesken näytöksen. 
»rotterdamin kaltaisilla suurilla 
festivaaleilla jotkut katsojat saat-
tavat osoittaa tunteensa suoraan 
ja protestoida jotain epäkonven-
tionaalisena pitämäänsä eloku-
vaa vastaan kävelemällä ulos sa-
lista», rumley kertoo. Joka tapauk-
sessa elokuva sai paljon huomio-
ta, ja sitä on sittemmin esitetty lu-
kuisilla elokuvafestivaaleilla ym-
päri maailmaa. 

The Living and the Dead on ku-
vattu Lontoon lähellä sijaitsevas-
sa vanhassa aatelislinnassa, jo-
ka on toiminut myös sisäoppilai-
toksena ja viimeksi kuntoutuskes-
kuksena päihderiippuvaisille. ta-
rinoiden mukaan linnassa asustaa 
useampikin aave, mutta rumleyn 
mukaan ainakaan kuvausryhmäl-
le ne eivät näyttäytyneet. »Paikka 
itsessään oli kyllä melko aavemai-
nen. Linnan käytävillä kävelemi-
nen toi mieleen Hohto-elokuvan 
vuoristohotellin», hän muistelee. 

rumleyn elokuva voi jättää kat-

sojan hämmentyneeksi, ja sitä on-
kin mahdollista tulkita eri tavoin. 
ehdotukseen siitä, että elokuvan 
voisi tulkita myös kertomuksek-
si brittiläisen aristokratian rap-
piosta, ohjaaja suhtautuu hieman 
huvittuneesti, mutta ei sulje tä-
täkään tulkintavaihtoehtoa pois 
laskuista. »toki elokuvani voi-
daan nähdä myös joutsenlauluna 
vanhojen aatelissukujen viimei-
sille jäsenille, joiden sukulinnat 
ovat nykyään esimerkiksi liike-
miesten tai poptähtien omistuk-
sessa», hän aprikoi. 

ennen kaikkea kyseessä on 
kuitenkin sairauskuvaus, joskin 
siitä on turha etsiä suoria yhte-
yksiä ainakaan laskelmoituihin 
Hollywood-kuvauksiin fyysises-
ti tai henkisesti sairaista ihmisis-
tä. Ingmar Bergmanin Personan 
(1966) rumley kertoo olevan yk-
si niistä elokuvista, joita hän kat-
soi ennen kuvausten alkua. ihai-
lemikseen ohjaajiksi hän tunnus-
taa Shinya Tsukamoton ja Dar
ren Aronofskyn. Jamesin lääke-
riippuvuutta käsitellessään The 
Living and the Deadista löytyykin 
yhtäläisyyksiä aronofskyn Unel-
mien sielunmessuun (2000). 

Riippumattoman taiteilijan 
dilemma 
Brittiläisten independent-eloku-
vien tämän hetkisen tilanteen 
rumley arvioi kohtalaisen han-
kalaksi. »koko brittiläisen eloku-

van näkymät olivat vielä erittäin 
hyvät 1990-luvun lopulla, jol-
loin tehtiin sellaisia pienemmän 
budjetin menestyselokuvia kuin 
Housut pois! tai Puuta, heinää ja 
muutama vesiperä. nyt tuntuu, 
että on aina vain vaikeampi löy-
tää rahoitusta.»

rumleyn elokuvien budjetit 
ovat olleet kasvamaan päin. ai-
kooko ohjaaja sitten itse pysytel-
lä marginaalisten aiheiden paris-
sa, vai olisiko kiinnostusta siir-
tyä kaupallisempien projektien 
pariin? rumley myöntää kysy-
myksen hankalaksi. »kaksipiip-
puinen asia. toisaalta sitä halu-
aisi elokuvilleen enemmän nä-
kyvyyttä, mutta toisaalta isom-

pi budjetti tuo suuremman ta-
loudellisen vastuun, mikä johtaa 
usein siihen, että joudutaan teke-
mään taiteellisia kompromisse-
ja», hän pohtii. 

tällä hetkellä rumley työstää 
käsikirjoitusta, joka sijoittuisi Yh-
dysvaltoihin. »itselleni olisi uusi 
haaste kuvata muualla kuin eng-
lannissa. Lähikuukaudet näyttä-
vät, toteutuvatko suunnitelmat, 
ja pääsemmekö aloittamaan ku-
vaukset. Juuri nyt vaikuttaa ihan 
lupaavalta», kertoo ohjaaja, joka 
kiertää edelleen syksyllä The Li-
ving and the Deadin kanssa useil-
la euroopan festivaaleilla. espoon 
jälkeen on tarkoitus matkustaa 
seuraavaksi kroatiaan.    

Simon Rumley 
työnsä ääressä.

 
»isompi budjetti 
johtaa usein siihen, 
että joudutaan 
tekemään taiteellisia 
kompromisseja.» 
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■ Tämänvuotisille Espoo Ciné -elokuvafestivaaleille toi lisäväriä nyt ensim-
mäistä kertaa pohjoismaissa järjestetty eurooppalaisen fantasiaelokuvan 
kilpailu Méliès d´Or. Voiton kisassa vei tanskalainen Adams Æbler, ja juryn 
kunniamaininnan sai norjalainen eroottinen trilleri Naboer. Siinä tyttöystä-
västään juuri eronnut nuorimies tutustuu kahteen naapurissa asuvaan viet-
televään siskokseen. Elokuva on melko kekseliäs kuvaus mielen järkkymises-
tä, joka tosin muistuttaa turhankin paljon Roman Polanskin Inhoa (1965). 

Pohjoismainen edustus kilpailusarjassa oli muutenkin näkyvää. Tästä esi-
merkkinä ruotsalainen Storm, »Pohjolan Matrix", jossa kanssaihmisiin välin-
pitämättömästi suhtautuva freelance-toimittaja dd joutuu keskelle yliluon-
nollisia tapahtumia. Samalla hän saa kohdata kipeät muistonsa. Elokuva on 
ansiokas psykologiselta kannalta: hulttiomies joutuu ajattelemaan pahojen 
tekojensa seurauksia, kun taas tarinan fantasiajuoni on olematon, kuin tyh-
jä kuori. 

Festivaalin Fantasy zone -sarjan löytöjä oli Simon Rumleyn The Living 
and the Deadin ohella yhdysvaltalaisen James Bain ohjaama oivaltava uu-
den ajan Frankenstein-tulkinta Puzzlehead. Lähitulevaisuuteen sijoittuvassa 
tarinassa tiedemies rakentaa itsensä näköisen geenimanipuloidun robotin. 
Ongelmat alkavat kun luoja ja luomus rakastuvat samaan naiseen. 

Yhdysvaltalaista independent-tuotantoa edusti sarjassa myös synkkä 
nuorisokuvaus The Lost. Sen päähenkilö, kaikkivoivaksi itsensä kuvitteleva 
pikkukaupunkilaisnuorukainen ampuu kuoliaaksi kaksi retkeilijää vain koke-
akseen miltä tuntuu tappaa ihminen. Vielä neljä vuotta myöhemmin rikos 
on selvittämättä vaikka poliisilla onkin omat epäilynsä. Lopun verisessä klii-
maksissa päästään mässäilemään väkivallalla. Elokuva jää kyllä katsojan mie-
leen, mutta lopulta se ei tarjoa mitään kovin uutta viime vuosien teiniväki-
valtakuvausten saralla. 

Iloa ja surua Balkanilla
Festivaaleilla esitettiin myös uutta elokuvaa entisen Jugoslavian alueelta, 
teemanaan Bosnian sota ja sen seuraukset. Sarjan makedonialaisessa nimik-
koelokuvassa Bal-Can-Can pasifistimies haluaa välttää armeijan pakenemal-
la vaimon ja anopin kera Bulgariaan. Anoppi kuolee matkalla, ja kun hauta-
paikkaa ei löydy, ruumis kääritään perintömaton sisään. Todelliset kommel-
lukset alkavat kun matto varastetaan. Tuloksena on tragikoominen matka 
läpi Balkanin niemimaan ja joukko kulttuurisia törmäyksiä. 

Espoo Cinéssä nähtyä: 
fantasiaa ja uutta balkanilaista elokuvaa

Berliinissä tänä vuonna Kultaisella karhulla palkittu bosnialainen 
Grbavica on kuvaus sodanjälkeisestä Sarajevosta, jossa kaikki tuntevat jon-
kun konfliktissa menehtyneen. Yksinhuoltaja Esma raataa kahta työtä, jotta 
voisi elättää teini-ikäisen tyttärensä Saran. Esma on kertonut tälle perheen 
isän kaatuneen sodassa, mutta totuus on huomattavasti karumpi. Äidin ja 
tyttären suhde on kuvattu harvinaisen koskettavasti. 

Yhteistä molemmille elokuville on, että elämäniloa ei menetetä koko-
naan toivottomaltakaan tuntuvassa tilanteessa. Sikäläisestä luonteenlaa-
dusta kertoo kai jotain se, että yhdessä hetkessä toimitaan kuin mielipuolet, 
toisessa taas puhjetaan yhteislauluun. 

Elämä on kuitenkin lopulta elämisen arvoista, muistuttaa myös serbialais-
mestari Emir Kusturica elokuvassaan Život je cudo. Eletään 1990-luvun alkua 
Kroatian ja Bosnian rajalla, ja sota on juuri puhjennut. Rautatieinsinööri Lukan 
perhe hajoaa, mutta mies löytää uuden tarkoituksen elämälleen tavatessaan 
viehättävän sotavangin. Elokuva on hieman rutiininomainen musta komedia, 
jossa on mukana myös ripaus ohjaajalle tyypillistä maagista realismia. 

Turkka Ylinen

Anders Thomas Jensen:  
Adams Æbler.

Darko Mitrevski: 
Bal-Can-Can.

Jasmila Žbanic: Grbavica.
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Teatteri 
talouselämän peilinä

te k sti   Maria Säkö

Tampereen 
Teatterikesässä 
kurkistettiin 
talousmaailmaan.

 
Ta m p e r e e n   teatterikesässä 
kolme eri-ikäisten ja osittain eri 
kansallisuuksiakin edustavien te-
kijöiden näkemystä nykymaail-
masta muodostivat kiinnostavan, 
vaikkakin epätasaisen talouskat-
sauksen. vaasan kaupunginteat-
terin Rikhard III, viirus-teatterin 
Electronic City ja amerikkalaisen 
video- ja teatteritaiteilijan Chris 
Kondekin ideoima ja saksalais-
ryhmän esittämä Dead Cat Boun-
ce pyrkivät kaikki kuvaamaan ta-
louselämän merkitystä nykypäi-
vän elämänmenossa.

Valtaa ilman vastuuta
ohjaaja Juha Luukkonen on so-
vittanut vaasan kaupunginteatte-
rissa viime marraskuussa ensi-il-

rooleja projektipäälliköistä ja lii-
kuntavastaavista.  menneitä pre-
sidentinvaaleja ja tulevia edus-
kuntavaaleja vasten tarkasteltu-
na esitys oli ajankohtainen, mut-
ta nykyaikaisuutta ei kuitenkaan 
viety paikallis- ja päivänpolitiik-
kaan. muutenkin karpolla on asi-
aa – karpon tyyli onneksi puut-
tui. 

Pikemminkin tulkinnassa oli 
monia aikatasoja päällekkäin. 
rekvisiitta, musiikki, puvut, vi-
deokuva ja ilmaisu vihjailivat vä-
lillä nykypäivän irtisanomisiin, 
joista hypättiin 1500-luvulle ja 
koukattiin 1960- ja 70-luvuille. 
esitys keskittyi kuvaamaan val-
lanhimon alta kaikkina aikoina 
hohkaavaa yksinäisyyttä.

tansa saaneen shakespearen Rik-
hard III:n nykypäivän vaasaan. 
Rikhard III on shakespearen pi-
simpiä historiallisia näytelmiä, ja 
yleensä tätä 1400-luvun kunin-
kaanhovin valtataisteluista ker-
tovaa näytelmää täytyy sovit-
taa ja lyhentää, jotta nykykatsoja 
saa siitä jotain irti. silti näytelmä 
on innostanut esimerkiksi Kalle 
Holmbergia tekemään siitä kaksi 
merkittävää ohjausta 1960- ja 90-
luvuilla. 

rikhard janoaa huipulle, ja hän 
on valmis käyttämään kaikki kei-
not. muutkin hovissa kieroilevat, 
mutta rikhard on juonittelussaan 
ylivertainen. esityksessä vaasalai-
nen kännykkäfirma toimi hovina, 
ja myös hoviväki oli saanut uusia ☞

Vaasan kaupunginteatterin Rikhard III 
sijoittuu nykypäivän Vaasaan.
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näyttelijöitä lavalla oli vain 
kuusi, joista nimiroolin esittänyttä 
Antti Mikkolaa lukuun ottamat-
ta kaikki tekivät monia päällekkäi-
siä rooleja. Päällekkäisyys ei tehnyt 
esityksestä vaikeasti seurattavaa, 
vaan oikeastaan lisäsi sen intensi-
teettiä. näyttelijäntyö oli keskitty-
nyttä ja alleviivaamatonta.

näyttelijät myös ikään kuin pu-
dottivat roolinsa ja esittivät välillä 
itseään. Rikhard III:een on faktaa 
ja fiktiota näyttelijöiden elämästä 
sekoittanut myös Al Pacino elo-
kuvassaan Looking for Richard 
(1996). vaasan kaupunginteatte-
rin versiossa jokainen näytteli-
jä teki itsestään pellen, kun avau-
tui luottamuksellisesti yleisölle. 
samalla he onnistuivat paljasta-
maan paljon yleisön ja kriitikoi-
den julmuudesta, laitosteatterin 
hierarkioista, ohjaajien auktori-
teetista ja naisten marttyyrin-
kaapuun puetusta vallanhimosta. 
rooleista luopuminen ei etään-
nyttänyt katsojaa vaan auttoi su-
keltamaan syvemmälle esityksen 
ytimeen. onko edes olemassa ih-
missuhdetta, jossa ei käytäisi val-
tataistelua? vaasan esitys teki kai-
kista osallisia. 

Taloudesta, rakkaudella 
viirus-teatterin ryhmä muodos-
tui ainoastaan parikymppisis-
tä, energisistä, kiiltävähiuksisis-
ta ja sädehtivistä nuorista, jot-
ka pomppivat yli kaksi tuntia 
kestäneen, hyvää kuntoa vaati-
neen pyörityksen sen kummem-
min väsähtämättä. Electronic Ci-
ty sai suomen kantaesityksensä 
teatterikorkeakoulussa keväällä 

2005 islantilaisen Egill Pálsso
nin ohjauksessa. ruotsinkielisel-
tä osastolta valmistuneet näyt-
telijät Edith Holmström, Nina 
Kaipainen, Peter Kanerva, Su
sanne Marins, Hanna Nyberg, 
Cecilia Paul ja Markus Riuttu 
loivat uuden version esitykses-
tä Palssonin ohjauksen pohjalta 
viirukseen kevääksi 2006.

Falk Richterin Electronic Ci-
ty on kaikki kaupungit ja ei mi-
kään. se on uusliberalistinen hel-
vetti tai paratiisi, siellä juostaan 
edestakaisin, kirjoitetaan läppä-
rillä, soitellaan puheluita ja jakse-
taan psyykenlääkkeillä. esiintyjät 
ryntäilivät, kiemurtelivat, läjähte-
livät lattiaan ja kaatuilivat seiniin, 
ja liikkuva, musiikkivideomainen 
ilmaisu toimi. esitys osoitti myös, 
että tv:n tai videokuvan käyttö voi 

olla luontevaa ja leikkisää. tosi-tv 
oli Electronic Cityssä todempaa 
kuin elämä. valot ja äänet toivat 
hektistä tunnelmaa, mutta eivät 
ahdistaneet liikaa. tyylitaju säi-
lyi. se oli myös osa esityksen vie-
hätystä. kiire on seksikästä. mut-
ta mihin elämä katosi? tämän 
ristiriidan välittämisessä Electro-
nic Cityn näyttelijät onnistuivat. 
esityksessä rakkaus lentoemäntä 
Joyhin sekoittaa oravanpyörässä 
juoksevan tomin mielen. Electro-
nic City paljastuikin lopulta rak-
kaustarinaksi. 

sekä Rikhard III:n että Electro-
nic Cityn käsiohjelmissa puhut-
tiin maailman epätasa-arvosta 
ja ongelmien suhteellisuudesta. 
Puolella Bushin vuotuisesta pal-
kasta voitaisiin ostaa 649 760 kg 
maissijauhoja, luki Electronic Ci-

tyn esitteessä. meidän aikamme 
valta on taloudessa ja sitä pyö-
rittävissä suuryhtiöissä, kertoi 
vaasan kaupunginteatterin esite. 
kumpikin näistä esityksistä an-
toi yleisölle vapauden tehdä löy-
töjä, julistukset olivat jääneet oh-
jelmalehtisiin.

Goethe institutin palkitse-
ma Chris Kondekin ideoima ja 
Christiane Kühlin ja Jan Lin
dersin käsikirjoittama Dead Cat 
Bounce taas valitettavasti oli kuin 
Electronic Cityn ja Rikhard III:en 
negaatio: katkera ja epä-älyllises-
ti kyyninen. Dead Cat Bounce oli 
reaaliaikaista tosi-teatteria, jossa 
katsojien lipputulot sijoitettiin ja 
yleisö sai puolitoista tuntia seu-
rata suoraa yhteyttä new Yorkin 
pörssiin. Dead Cat Bounce tar-
koittaa laskussa olevan kurssin 
väliaikaista nousua ennen lopul-
lista laskua. 

»kurssien seuraaminen on 
viettelevää. niitä on mahdoton-
ta ennustaa.» näin kertoi pörs-
sianalyytikko yleisölle. Yleisö sai 
tehdä ehdotuksia sijoituskohteis-
ta. välillä pörssikurssien huumaa 
korostettiin näyttämällä video-
kuvaa kauniista naisesta. Pörssis-
tä ei opetettu mitään muuta kuin 
se, ettei kukaan voi varmuudella 
ennustaa kursseja. ehkä teos olisi 
toiminut paremmin jonkinlaise-
na lyhyenä performanssina tai ti-
lataideteoksena, jossa katsoja oli-
si voinut haluamansa ajan seurata 
näyttelijöitä ja kuvia. 

Yllä: Electronic Cityn miljöönä on uusliberalistinen helvetti tai paratiisi.  
Alla: Dead Cat Bouncessa katsojat toimivat sijoittajina.

Kiire on seksikästä.

☞
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■ Brittiläinen Tim Crouch tarjosi katsojilleen kaksi näytelmää. 
My arm on vähäeleinen monologi, jossa äänessä on 10-vuotiaana 
toisen käsivartensa ylös nostanut mies, joka kertoo elämäntari-
nansa tunnissa. Crouch on itse näytelmänsä käsikirjoittaja, ohjaa-
ja ja näyttelijä, ja miehen rento lavakarisma miltei huijaa katsojan 
uskomaan, että Crouch kertoo nimenomaan omaa tarinaansa, ei 
fiktiivisen hahmon. 

Pystyyn kohotettua käsivartta pidetään ensin lapsellisena oik-
kuna, sitten psykiatrisena ongelmana ja lopulta taiteellisena kan-
nanottona, jonka turvin päähenkilö niittää nuoren elämänsä lop-
puvaiheilla maailmanlaajuista mainetta. Katsojan on vähä vähäl-
tä luovuttava realisminjanostaan ja heittäydyttävä leikkiin, jos-
sa Crouch rikkoo joitain teatterikerronnan lakeja minimalistisella 
huumorillaan. Hän ei ole suostunut oikeaoppiseen lavastamiseen: 
lähiomaisten roolissa ovat yleisöltä kerätyt pikkuesineet ja katso-
jat joutuvat kuvittelemaan arven ja pitkän tukan, josta kalju näyt-
telijä puhuu. 

My arm on tekstivoittoinen monologi, joka onnistuu viihdyt-
tämään ilman ylenpalttista dramatiikkaa. Crouchin kahden roolin 
näytelmä An Oak Tree on jo toiminnallisempi kokonaisuus. Laval-

Englantilaisia yksinpuheluja ja keinosadetta

Tim Crouch astui 
näytelmässään An 
Oak tree lavalle 
hypnotisoijana. Tampereen 

Teatterikesän 
esiintyjiin kuului 
tänä vuonna kuusi 
kansainvälistä 
kokoonpanoa ja 
moninkertainen 
määrä kotimaista 
teatteriväkeä. 
Pääohjelmiston 
ulkopuolelta löytyi 
myös kiinnostavaa 
oheisohjelmaa liputta 
jääneille.

le astuu paikallinen, joka esityksessä vaihtuva näyttelijä, joka saa 
kaiken rooliinsa liittyvän tiedon ja ohjauksen vasta lavalla. Hän 
esittää isää, joka on menettänyt tyttärensä auto-onnettomuu-
dessa. Crouch on hypnotisoija, joka on ajanut tyttären päälle. Isä 
ilmaantuu hypnotisoijan show’hun ja tulee lopulta hypnotisoi-
duksi uskomaan, että itse asiassa hän on tappanut pienen tytön. 
Vaikka An Oak Tree on paikoin hiukan rasittava kuvaus roolien, 
toden ja kuvitelmien sekoittumisesta, paikoittain juuri Crouchin 
koskettavat roolisuoritukset riipaisevat. Erityistä kiitosta saa 
myös hypnoottinen äänisuunnittelu.

Enemmän katu-uskottavuutta
Toinen Tampereen brittivieras oli Avanti Display, joka toi eng-
lantilaisen sateen keskelle suomalaista kesähellettä. Mr. Lucky’s 
Partyn juju oli anteliaasti kastelevissa lavasteissa, jotka pilasivat 
alati huono-onnisen herra Luckyn syntymäpäivät. Koko perheen 
hyvän mielen näytelmän kaltaisia katuteatteriesityksiä olisi kat-
sellut Tampereella mielellään enemmänkin. 

Teatterikesän tulisikin rohkeammin tuoda teatteria kaduille. 
Nykyisellään ilmaista viihdettä, esimerkiksi muusikoita, sirkusta ja 
tuliteatteria löytää, jos sitä osaa etsiä, mutta Tampereen olisi so-
pinut elävöityä enemmänkin festivaaliviikolla. Ehkä Teatterikesän 
yhteyteen olisi voinut Faces-etnofestivaalien katumusiikin sm-
kilpailujen tapaan perustaa katuteatterin sm-kisat.

Kulttuuria tarjoiltiin kaikeksi onneksi myös kapakoissa: Paul 
Westlaken, Birgitta Putkosen ja Tommi Mujusen stand up -esi-
tykset vetivät baarit liiankin täyteen, ja Snorkkelin improteatte-
ri ja -musiikki tuntui myös kiinnostavan.

Teatterikesä saa kiitosta valikoimastaan. Sellaisten varmojen 
hittien kuin Helsingissä jatkuvasti loppuunmyytyjen Paniikin ja 
Fundamentalistin ohella oli kiinnostavia vieraita pohjoisesta. 
Erityisesti Nomadin Human Imitations sykähdytti raikkaalla 
leikkimielisyydellään. Viiden virkeän tanssijan kokonaisuus pe-
rustui vieraannuttamiselle. Tanssijat käyttäytyivät poikkeaval-
la tavalla: heillä oli ihmisille vieraita eleitä, he puhuivat outoa 
kieltä, ääntelivät kummallisesti ja tekivät lähes käsittämättö-
miä asioita. Katsoja lähti kuitenkin leikkiin mukaan ja suostui 
uskomaan näiden omanlaistensa olioiden maailmaan.   

Mr. Luckyn 
syntymäpäivillä sataa.

Nomadin  
Human Imitations 
käsitteli nyrkkeilyä 
nykytanssin keinoin. 
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S uom i tunneta an  maailmalla mo-
nien muiden kulttuurinalojen lisäk-
si yhä enemmän myös nykytanssis-
taan, jonka yksi keulakuva on pitkään 

ollut Jorma Uotinen. muutkin tanssitaiteili-
jat ovat viime aikoina saavuttaneet mainetta 
suomessa ja maailmalla, muun muassa Tero 
Saarinen.

suomalaisen nykytanssin huippunimiin 
kuuluu myös tanssija-koreografi Susanna 
Leinonen. Kulttuurivihkot tapasi hänet kesä-
kuussa kuopio tanssii ja soi -nykytanssifesti-
vaalilla, joka on pohjoismaiden vanhin alan ta-
pahtuma. kuopiossa sai kantaesityksensä hä-
nen kiitetty koreografiansa Kaira. kaksi vuot-
ta aiemmin Leinoselle myönnettiin samaisen 
festivaalin vuoden tanssinteko -palkinto.

susanna Leinosen resepti tanssielämyk-
seen on yksityiskohtien tarkka suunnittelu se-
kä omaperäisen, vaativan liikekielen kehittä-
minen. tämä on saanut kriitikot kilvan kehu-
maan hänen teoksiaan, joissa näkyy sekä klas-
sinen tausta että vahva nykytanssin hallinta.

Leinosen tie tanssitaiteen pariin alkoi hä-
nen aloitettuaan klassisen baletin opinnot 9-
vuotiaana. Peruskoulun jälkeen susanna oli 
vaihto-oppilaana australiassa, jossa hän har-
joitteli ja tutustui yhä enemmän tanssin maa-
ilmaan. samalla alkoi kypsyä ajatus, että tul-
tuaan suomeen hän antaa kaikkensa tanssil-
le.

»olin tehnyt vanhempieni kanssa vaihto-
kaupan, että käydään ensin lukio ja kirjoite-
taan ylioppilaaksi. oli rankat kolme vuotta 
edessä, kun piti käydä miljoonilla tanssitun-

Nykytanssin huipulla
Suomen eturivin koreografeihin 
kuuluva Susanna Leinonen 
kertoo saavansa aiheita usein 
synkkiin teoksiinsa muun 
muassa unista. Uusimmassa 
Kaira-teoksessaan hän on 
kehittänyt liikekieltä entistä 
virtaavampaan suuntaan. 
Koreografia on hänelle myös 
tapa kokea tunteita.

Susanna Leinoselle 
tanssitekniikassa 
on tärkeää 
kokonaisvaltainen 
kehonkäyttö. 
Kuva: Jarmo Rintala.

te k sti  Jarmo Rintala
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Susanna Leinosen koreografia 
Kaira sai kantaesityksensä 
kesällä Kuopiossa. 
Kuva: Tuire Punkki.

neilla ja samalla opiskella. se oli 
täysipäiväistä työtä, kavereita ei 
ehtinyt paljon näkemään», Leino-
nen kertoo.

tampereelta kotoisin oleva 
Leinonen kävi kotikaupungissaan 

balettitunneilla ja treenasi erilaisia tanssi-
tekniikoita Elva Molinin johtamassa koulus-
sa. siellä oli hänen mukaansa hyvät opettajat. 
tässä vaiheessa Leinoselle alkoi jo olla selvää, 
että tanssista on tuleva hänelle ammatti. mui-
ta vaihtoehtoja ei juurikaan ollut mielessä.

Rahoitus Suomessa hankalaa
nykyisin tanssin parissa ammattilaisena toi-
miva Leinonen on työskennellyt aiemmin 
muun muassa viron kansallisbaletissa kuoro-
tanssijana. vuosi klassisen baletin parissa vi-
rossa teki Leinoselle selväksi, ettei klassinen 
baletti ole häntä varten. »en päässyt siinä riit-
tävästi ilmaisemaan itseäni», hän toteaa.

Leinonen aloitti omat koreografiset kokei-
lunsa, jotka johtivat »sen oikean ilmaisukei-
non» löytymiseen. oman liikkeen kautta pää-
si kokemaan uusia ja erilaisia tunteita. tästä 
käynnistyi muutos, joka vei hänet nykytans-
sin maailmaan.

»ryhdyin tekemään omia koreografioita ja 
myös tanssimaan omissa töissäni.»

monet ulkomaan kokemukset ovat siivit-
täneet pirteän oloisen Leinosen uraa. Hänen 
ensimmäisen työnsä Ei kukaan, vain ystävä-
si (2000) seurauksena alkoi tulla kutsuja kan-
sainvälisille tanssifestivaaleille. suomen kan-
sallisbaletin johtajan Dinna Björnin Leino-
selta 2003 tilaama teos Suo tihkua vihreä tam-
mi siirtyi myöhemmin saksaan nürbergin ba-
letin ohjelmistoon. tästä lähti aukeamaan tie 
ulkomaille.

viime vuonna ruotsin kuninkaallinen ba-
letti tilasi Leinoselta teoksen Chinese Objects. 
teos siirtyi samana vuonna Danish Dance 
Theaterin ohjelmistoon kööpenhaminaan.

»toivon, että saisin jatkaa tilaustöiden te-
kemistä balettitaloille, koska silloin saan kes-
kittyä puhtaasti taiteellisen työni tekemiseen. 
suomessa freelance-tanssijana tilanne on toi-
nen. vaikka Kaira-teokseni oli kuopio tanssii 
ja soi -festivaalin ja Zodiakin yhteistuotantoa, 
rahoitus ei riitä kattamaan tuotannon koko-
naisbudjettia. suomessa toimin myös teoksie-
ni tuottajana ja haen lopun rahoituksen sää-
tiöiltä ja rahastoilta. Ja tämä on tietenkin ai-
kaa vievää ja hermoja raastavaa työtä», Leino-
nen toteaa.

Leinonen kertoo kuitenkin olevansa ihmi- ☞
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senä napakka ja järjestelmällinen, mistä on 
ollut apua apurahahakemuksia tehdessä ja 
muussa rahanhankinnassa.

»Haluaisin antaa näitä tehtäviä jo muille-
kin. tarvitsisin managerin, mutta hänellekin 
pitäisi maksaa. toistaiseksi omasta palkasta ei 
jää muille jaettavaa.»

Leinonen myöntää, että suomalaisen tans-
sialan kuviot ovat suhteellisen pienet.

»suomessa on vain yksi balettitalo, eikä sin-
nekään kutsuta joka vuosi uutta teosta teke-
mään. ei maailmasta kuitenkaan balettita-
lot lopu. ulkomailla pääsen tutustumaan uu-
siin ihmisiin ja luomaan suhteita. Ja välillä on 
mukava asua vaikka kahdeksan viikkoa tuk-
holmassa. työ on antoisaa, kun saa työsken-
nellä ulkomailla kodin ollessa kuitenkin suo-
messa.»

Aiheet omasta sisimmästä
omaperäiselle, ihmiselämän synkkiäkin asioi-
ta teoksissaan käsittelevälle Leinoselle tanssi-
tekniikassa on tärkeää kokonaisvaltainen ke-
honkäyttö sekä yksityiskohtien eritteleminen.

»minua itseäni kiinnostaa ennen kaikkea 
fyysisen voiman käyttäminen ja sen esille tuo-
minen liikekielessäni. Liikkeen pitää olla arti-
kuloitua ja selkeää. myös dynamiikan vaihte-
luiden pitää olla räväköitä.»

Leinosen ensimmäisessä koreografiassa Ei 
kukaan, vain ystäväsi pureudutaan ihmismie-
len pimeimpiinkin puoliin. Leinosella on sa-
nojensa mukaan omassakin mielessään vah-
va synkkä puoli. moni on hämmästellyt tätä, 
ja hän kuvaileekin itseään valoisaksi ja ulos-
päin suuntautuvaksi luonteeksi. ideat tulevat 
usein unista.

»minun unimaailmani on sellainen, että nä-
en enemmän painajaisia kuin hyviä unia. tä-
mä ei kuitenkaan vie pois unen levollisuutta. 
ahdistuksista aiheet koreografioihin enem-
män nousevat, vähemmän minulla on ollut 
riemukkaita teoksia. negatiivisista aiheista 
ideat yleensä lähtevät rönsyilemään. toki ha-
luan tuoda esille muitakin puolia ja tunteita.»

susanna Leinosen teokset perustuvat klas-
siseen tekniikkaan, mutta hän on halunnut 
muokata sen liikekieltä omalla tavallaan, toi-
sin sanoen jalostaa sitä nykytanssin keinoin. 

■ Haagilaista Nederlands Dans Theateria (Alan-
komaiden tanssiteatteri) sanotaan yhdeksi alan 
edelläkävijöistä. Teatterin kolme eri ryhmää 
ovat olleet maineikkaita jo kolmisen vuosikym-
mentä.

Kuopio tanssii ja soi -tapahtumassa kesäkuus-
sa vieraillut Chiara Mezzadri on yksi Nederlands 
Dans Theater II -ryhmän tanssijoista. Ryhmän 
ominaisuuksiin kuuluvat rajaton energia, nuoret 
valiotanssijat ja innovatiiviset koreografiat. Vuon-
na 1984 syntynyt Mezzadri kertoo aloittaneensa 
tanssijan uran viisivuotiaana.

»Tuolloin näin televisiossa italialaisen balleri-
nan, joka herätti ihastukseni ja halusin ruveta it-
sekin tanssimaan.»

Chiara aloitti pian sen jälkeen balettitun-
nit. Tanssista tuli jo silloin erottamaton osa hä-
nen elämäänsä. Neljäntoista vuoden ikäisenä oli 
edessä muutto Wieniin, jossa hän tanssi muu-
tamia vuosia klassista balettia paikallisessa oop-
peratalossa.

»Näin Wienissä nykyisin edustamani ryh-
män esityksen, jolloin tajusin, että haluaisin esit-
tää hieman henkilökohtaisempia asioita tans-
sin avulla, rikkoja rajoja ja muutenkin kehittyä 
tanssijana.»

Mezzadri jäi opiskelemaan wieniläiseen balet-
tikouluun, joka oli samalla myös tavallisena kou-
luna toimiva sisäoppilaitos. Hän korostaa, et-
tä hyvälle tanssijalle erityisen tärkeitä ovat nor-
maalit balettitunnit, joiden kautta tietyt kehon 
linjaukset ja perustreenaus tulevat hoidetuiksi. 
Lisäksi balettitunnit auttavat pitämään yllä ke-
hon kontrollia ja selkeyttä.

»Jos tanssija alkaisi liikkua villimmin ilman 
kontrollia, niin nämä ominaisuudet katoaisivat 
sitä kautta. Kontrolloinnin pitää olla lähes päi-
vittäistä. Tässä edustamassani tanssiteatterissa 

klassinen baletti on pohja itse nykytanssille, kos-
ka se auttaa merkittävästi eteenpäin nykytans-
sissakin. Kaikille nykytanssijoille baletti ei ole 
ensimmäinen asia, jota pitää painottaa, mut-
ta yleisesti ottaen treenien kannalta se on to-
si tärkeää.»

Tanssi ja uskonto eivät ristiriidassa
Kuopiossa Mezzadri esiintyi minus 16 -nimises-
sä teoksessa, joka yhdistelee erilaisia tyylilajeja ja 
tunnelmia. Mezzadrin mukaan teos antaa tans-
sijoille paljon mahdollisuuksia omaleimaiseen il-
maisuun.

»Teos on paikoitellen tosi kovaa revittelyä, 
se antaa mahdollisuuden myös laajalle improvi-
saatiolle. Teos on joka kerta erilainen, koska si-
tä esittäessä on aina etsittävä omia rajojaan. Jo-
kainen 16 :sta tanssijasta haluaa saada teoksesta 
maksimin irti.»

Mezzadri kertoo kokevansa tanssijan amma-
tin työnä, jossa on aina jotakin opittavaa. ntd-
tanssiryhmään tullessaan hänen oli omaksut-
tava se, miten täytyy periaatteessa ottaa kaikki 
vastaan ja oppia jatkuvasti hyvin paljon eri asi-
oita. Tanssin lisäksi Chiara opiskelee yliopistossa 
kirjallisuutta ja kieliä, kuten saksaa ja englantia.

Tärkeäksi elämän arvoksi Mezzadri mainitsee 
katolilaisuuden. Sunnuntaisin on tavoitteena 
päästä käymään kirkossa. Miten tanssi ja uskon-
nollisuus sitten sopivat yhteen?

»Muitakin asioita tanssin lisäksi pitää kun-
nioittaa. Olen keskustellut katolilaisuudesta 
monien katolilaisten tuttavieni kanssa. Olen aja-
tellut omalta kohdaltani asian niin, että tans-
si on kaikesta huolimatta tapa ilmaista itseäni 
ja se on yksi tapa olla ihmisenä. En halua aset-
taa tanssille uskonnollisia rajoitteita», Mezzad-
ri vastaa.

Nuori katolinen 
valiotanssija

Nuoren 
hollantilaistanssijan 
Chiana Mezzadrin 
menestyksen salaisuus 
ovat balettitunnit.

Kehon kontrolli  
on tärkeä asia  
Chiara Mezzadrille. 
Kuva: Tuire Punkki.

 
»Aiheet koreografioihin 
nousevat enemmän 
ahdistuksesta, 
minulla on vähemmän 
riemukkaita teoksia.» 

Suomessa tanssialan 

kuviot ovat pienet.

☞
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Compagnia Aterballetto, yksi Italian 
arvostetuimmista tanssiryhmistä, esitti 
Kuopiossa oman versionsa balettiklassikosta

Compagnia Aterballetto -ryhmän näytelmässä on yhdeksän Romeota ja Juliaa.

Kuva: Tuire Punkki.

Giuseppe Spota on 
yksi Romeoista. 
Kuva: Jarmo Rintala.

Hän saa tanssijat suorastaan nauttimaan liike-
kielestä käyttämällä keskivartaloa, jonka liike 
antaa mahdollisuuksia erilaisille tulkinnoille. 
teoksiinsa valittaville tanssijoille hän haluaa 
asettaa selkeät, johdonmukaiset vaatimukset.

»en ole koskaan kuitenkaan joutunut piis-
kaamaan tanssijoita työntekoon. oma arti-
kuloitu liikekieleni herättää myös tanssijoissa 
kiinnostusta. Ei kukaan, vain ystäväsi -teokse-
ni on hyvin narratiivinen, ja siinä nousee esil-
le niin sanottu kolmas pyörä on liikaa -teema. 
en silti halua tehdä liikaa osoittelevia teoksia, 
joissa toisinaan nousee esille myös oma ahdis-
tukseni.»

Leinonen haluaa lähestyä katsojaa siten, 
että tämänkään ei tarvitse tuntea olevansa 
oman synkän elämänsä kanssa yksin.

kysyessäni miestanssijoihin liittyviä var-
talon käytön ominaisuuksia Leinonen kertoo 
kiinnostuvansa tarkkojen yksityiskohtien aja-
misesta kehoihin, olipa kyseessä sitten nais- tai 
miestanssija. Häntä kiinnostaa myös herkän ja 
hauraan artikulaation löytäminen miestanssi-
jan liikkeeseen.

kuopiossa kesällä nähdystä Kaira-teokses-
ta Leinonen mainitsee, että sen liikekieli on 
virtaavampaa ja vapaampaa kuin hänen aiem-
missa teoksissaan. myös liikkeen nautinnolli-
suus nousee Kairassa näkyvästi esille.

»teoksessa on esillä herkempiä, myös posi-
tiivisempia parisuhteita. kaira ei ole teokse-
na tuotantoni synkimmästä päästä», Leino-
nen sanoo.

Eläinten asialla
tanssi vie paljon aikaa, mutta silti susanna 
Leinonen ehtii vapaa-aikoinaan monenlaisten 
harrastusten pariin. Yksi tärkeimmistä on su-
kellus. »sukeltaminen on ihanan rentouttavaa, 
siinä on oma maailmansa», hän toteaa.

temperamenttiseksi itseään kutsuvalla Lei-
nosella on vahvoja mielipiteitä ajankohtaisis-
ta asioista. erityisesti eläinsuojelu on lähellä 
kissanomistajan sydäntä. Häntä huolettavat 
muun muassa turkiseläinten kohtelu ja suur-
kanaloiden olosuhteet.

»Hullunlehmäntauti ja muut vastaavat ka-
tastrofit ovat seurausta ihmisten ahneudesta 
ja massatuotannosta. nyt pitäisi alkaa miet-
tiä asioita radikaalilla tavalla uudestaan, jot-
ta luonnon tasapaino säilyisi. ihmisten ajat-
telua pitää ehdottomasti muuttaa», Leinonen 
sanoo.

mitä tekisit, jos jonkin tanssikilpailun yhtey-
dessä olisi palkintona minkkiturkki?

»en ottaisi sitä vastaan. Pidän turkistar-
hausta julmana eläinrääkkäyksenä ja koen 
sen toiminnan täysin tarpeettomana nyky-
aikana.»  

■  Kulttuurivihkot tapasi Kuopios-
sa yhden Julian ja yhden Romeon, 
Lisa Martinin ja Giuseppe Spotan, 
jotka tosin esiintyvät eri duetois-
sa Compagnia Aterballetto -ryhmän 
Romeossa ja Juliassa. Julialle eli Lisa 
Martinille tärkeintä tässä klassikossa 
ovat rakkauden ja ilon tunteet. Tosin 
hän mainitsee, että jälkimmäisiä ei ole 
kovinkaan paljon, koska teos on hy-
vin dramaattinen. »Se on täynnä vah-
voja tunteellisia hetkiä», hän toteaa. 
Liikeilmaisun osalta Martin korostaa 
teoksen fyysisyyttä sekä vaativuutta.

»Kehoa käytetään erittäin urhei-
lullisella tavalla, romanttisissa hetkis-
sä tietysti romanttisemmin. Teos ko-
konaisuutena on voimakasta kehon-
käyttöä.»

Martin kertoo tanssivansa vain ny-
kykoreografiaan perustuvia teoksia. 
Omasta partneristaan hän mainitsee, 
miten kaikki perustuu hyvälle yhteis-
työlle ja sille, mitä voi toiselle samal-
la antaa. Päällimmäisenä on se, mi-
tä koreografi pyytää ja haluaa, mut-
ta koreografi on pyytänyt jokaiselta 
jotakin henkilökohtaistakin mukaan 
teokseen.

Myös Romeo eli Giuseppe Spota 
toteaa, että teos on kahden toisensa 

Romeo ja Julia nykytanssin kielellä

tuntevan ihmisen fuusio, jossa liikkeen 
sujuvuus ja eteneminen menevät yhteen. 
Spota kertoo sisäistäneensä hyvin Rome-
on roolin sen sisältämien inhimillisten 
tunteiden vuoksi.

»Kun kaikki ovat Romeoita ja Julioi-
ta, niin siinä näkyvät rakkauden väkival-
taisimmatkin tunteet. Ne ovat koko ajan 
tavalla tai toisella läsnä teoksessa, aivan 
kuten ihmiselämässäkin.»
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 K ata l o n i a s s a  ja etenkin Barce-
lonassa muhii ja porisee poliittinen 
muutos. edistykselliset voimat, ku-
ten erC-puolue (katalonian tasaval-

talainen vasemmisto) ovat vuosikausia vaa-
tineet katalonian nimikkeeksi kansakuntaa. 
radikaaleimmilla voimilla on vielä pitemmäl-
le menevät tavoitteet. Huhtikuussa 2006 kata-
lonian pääkaupungissa Barcelonassa vietettiin 
tasavallan 75-vuotismuistopäivää. mielenosoi-
tuksen osanottajien tunnukset olivat selvät: it-
senäisyys takaisin katalonialle.

kevään ja alkukesän kuluessa kataloniassa 
käytiin kiihkeätä poliittista keskustelua ja vään-
töä uudesta perustuslaista. tilanne kärjistyi 
huhtikuun lopulla: 28.4. espanjan puolustus-
voimien komentaja Jose Gonzalez erotettiin, 
sillä hänen alaisensa olivat vanhan diktatuu-
rivallan perinteitä vaalien ilmoittaneet armei-
jan olevan valmis aseelliseen väliintuloon ka-
taloniassa. katalonian presidentti Josep Mara
gall on kuitenkin sinnikkäästi ajanut kataloni-
an itsehallinnon laajentamista ja saanut espan-
jan pääministerin José Luis Rodríguez Zapa
teron tukemaan poliittisesti rohkeaa hanket-
ta. oikeistopuolueet ja taantumukselliset pii-
rit, erityisesti Partido Popular (kansanpuolue), 

Politiikkaa ja kirjallisuutta 

Kataloniassa
Katalonialaiset ovat kamppailleet vuosisatoja 
Espanjan keskushallinnon sortoa vastaan. 
Kesäkuisen kansanäänestyksen tuloksena 
Katalonian tavoite laajentaa itsehallintoaan 
kohti kansakunnan statusta on myötätuulessa. 
Kataloniasta kirjoitettu kaunokirjallisuus kuvastaa 
autonomisen alueen historiaa ja nykypäivää 
traagisine ja humoristisine sävyineen.

te k sti   ja  kuvat  Marjut Tawast 
pi irros  Erik Bertell

vastustivat äänekkäästi perustuslain uudista-
mista ja katalonian irtiottoa madridin keskus-
hallinnosta.

18.6. tänä vuonna järjestetyssä kansanää-
nestyksessä uusi perustuslaki kuitenkin hy-
väksyttiin. se takaa katalonialle yhä suu-
remman poliittisen, kulttuurisen ja taloudel-
lisen itsenäisyyden. Pesäero vuosisataisesta 
suurespanjalaisesta ylivallasta ja hegemonia-
koneistosta on käynnissä.

Tuhatvuotinen tarina
seitsemän miljoonan asukkaan katalonia on 
taistellut sitkeästi itsenäisyytensä ja katalaa-
nin kielen puolesta koko historiansa ajan. Po-
liittisen ja kulttuurisen taistelun juuret ulot-
tuvat vuosisatojen taakse. Jo yli 1 000 vuotta 
sitten, vuonna 988, katalonia julistettiin en-
simmäisen kerran itsehallintoalueeksi. es-
panjan eri kuningaskuntien alkaessa kuiten-
kin yhdistyä 1400-luvulla kastilialaiset hallit-
sijasuvut lopettivat tämän kulttuurisen kulta-
kauden.

siitä lähtien katalaanit ovat kamppailleet 
toistuvasti suurespanjalaisten ylivaltaa vas-
taan. keskushallinto madridissa on vuosisa-
tojen ajan sekä sortanut katalaaneja että ime-

nyt valtaosan katalonian verotuloista. kata-
lonia on nykyään espanjan vaurainta ja tuot-
toisinta aluetta.

1800-luvulla Barcelonasta muodostui uu-
den teknologian ja talouden voimakeskus es-
panjassa. Barcelonalainen kirjailija Eduar
do Mendoza (s. 1943) kuvaa suuressa romaa-
nissaan Ihmeiden kaupunki Barcelonaa vuo-
sina 1887–1929, jolloin katalonian pääkau-
punki muuttui nykyaikaiseksi kapitalistisek-
si metropoliksi. kirjan päähenkilö on köyhä 
maalaispoika, onofre Bouvila, josta tulee se-
kä asuntokeinottelun että asekauppojen avul-
la espanjan rikkaimpia miehiä. Bouvila aloit-
taa anarkistien lentolehtisten levittäjänä, jou-
tuu gangsterien maailmaan ja kohoaa siellä-
kin johtavaan asemaan ennen kuin siirtyy bis-
nespuolelle ja politiikkaan suuriin kuvioihin. 
rähjäinen kaupunki muuttuu vuosikymmen-
ten kuluessa suurkaupungiksi mendozan ro-
maanissa, joka päättyy orastavan sisällissodan 
kynnykselle.

Diktatuuri murskaa vapaushaaveet
vuonna 1931 vasemmistolaisten hallitsema 
katalonia julistautui tasavallaksi, jonka aika-
na katalaanin kieli ja kulttuuri saivat muuta-
man vuoden ajan rauhassa kukoistaa. kansan-
rintaman aikana maattomien maatyöläisten ja 
tehdastyöläisten asemaa parannettiin.

sekä maaseudulla että kaupungeissa käyn-
nistettiin luku- ja kirjoitustaitokampanjoita, 
varattomienkin lapsille taattiin kouluopetus. 
vuonna 1936 espanjassa syttyi kuitenkin veri-
nen sisällissota ja diktaattori Francisco Fran
con joukot ryhtyivät fasistiliittolaistensa tuel-
la murskaamaan edistyksellisiä voimia. ulko-
mailta saapui tuhansia vapaaehtoisia espan-
jaan taistelemaan demokratian puolesta, mut-
ta julma ja verinen sisällissota päättyi kansan-
rintaman häviöön. George Orwell, kataloni-
assa taistellut englantilainen kirjailija, kirjoitti 
sodasta ja poliittisesta hajaannuksesta riipai-
sevan teoksensa Katalonia, Katalonia.

myös kymmeniä suomalaisia vapaaehtoisia 
taisteli espanjassa vasemmiston riveissä. Yksi 
heistä oli legendaarinen Jenny »Jenkka» Pa
junen, jonka kirja Espanja, sinä nuoruutem-
me on jälleen lukemisen väärtti. vapaaehtoi-
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set joutuivat henkensä kaupalla pakenemaan 
maasta, sillä sodan loppuvaiheissa ja etenkin 
sen jälkeen Francon joukot teloittivat kata-
loniassakin tuhansia ihmisiä. kymmenet tu-
hannet katalonialaiset lähtivät maanpakoon, 
useimmat naapurimaahan ranskaan.

katalaanin kieli ja kulttuuri kiellettiin vuon-
na 1939, jolloin kirjoja poltettiin ja oppilaitoksia 
suljettiin. kataloniassa sodan arvet jäivät heh-
kuviksi, neljänkymmenen vuoden sortoaika al-
koi. vasta tämän vuoden huhtikuussa katalo-
nian kansallisteatterissa sai uusintaensiesityk-
sensä Joan Oliverin vuonna 1938 kirjoittama 
näytelmä La fam eli »nälkä». se kertoo vuosi-
kymmeniksi vaietuista aiheista: katkerasta si-
sällissodasta ja sen aikaisesta todellisesta nä-
länhädästä. esitys on avannut uudelleen histo-
rian suljetut sivut ja herättänyt voimakasta kes-
kustelua kaikkialla kataloniassa. 

sisällissodan loputtua Francon valtaannou-
suun kaikkialla espanjassa alkoi vuosikymme-
nien sorto ja taantumus. Baskien tavoin kata-
laanit joutuivat yli 40 vuoden ajan elämään 
Francon diktatuurissa, jonka aikana sekä bas-
kin että katalaanin kielet ja kulttuuri olivat 
tyystin kiellettyjä. Poliittinen ja kulttuurinen 
elpyminen alkoivat espanjassa vasta vuonna 

Tasavallan 75-vuotismuistopäivänä 
Barcelonassa osoitettiin mieltä 
Katalonian itsenäisyyden puolesta.

Barcelonan kaduilla  
voi törmätä jopa  
Che Guevaraan.

 
Madridin 
keskushallinto on 
vuosisatojen ajan 
imenyt valtaosan 
Katalonian 
verotuloista. 
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Katalonialaisen kuvataiteilijan Joan Mirón 
museo sijaitsee Montjuïcin vuorella.

1976, jolloin diktaattori Franco luovutti val-
lan kuningas Juan Carlosille.

vallanvaihdoksen jälkeen katalaaninkieli-
nen kirjallisuuskin pääsi jälleen painokonei-
siin. monet katalonian johtavista kirjailijois-
ta kirjoittivat kuitenkin teoksensa monikym-
menvuotisessa maanpaossa, kuten vanhem-
man polven huomattavin naiskirjailija Mercè 
Rodoreda (1909-1983). Hän asui sisällissodan 
jälkeen neljäkymmentä vuotta Genevessä ja 
kirjoitti siellä pääteoksensa Timanttiaukio.

rodoreda kuvaa nuoruusaikojensa Barce-
lonaa ja tavallisten ihmisten elämää murros-
aikana, jolloin poliittiset tapahtumat muutta-
vat kaiken. sisällissodan syttyessä Barcelonas-
ta miehet lähtevät rintamalle ja naiset jäävät 
kärsimään lastensa kanssa ruokapulasta, jo-
ta naapuriapukaan ei pidemmän päälle pys-
ty helpottamaan. toisaalta monet naisista va-
pautuvat miestensä alistusvallasta ja aloitta-
vat uuden elämän lähes tyhjän päältä sodan 
päätyttyä.

Barcelonalaisen kirjailijan Carlos Ruíz 
Zafónin (s. 1964) älykäs teos Tuulen varjo ku-
vaa sodanjälkeistä Barcelonaa 1950-luvulla. 
sisällissodan aikaiset tapahtumat häilähte-
levät tuoreina kirjan henkilöiden elämässä ja 
tulevat jälleen esiin julman ylikomisario Fu-
meron vainotessa entisiä vihollisiaan. mont-
jüicin vuorella tapahtuneet kidutukset ja te-
loitukset vellovat edelleenkin rappiolta pelas-
tetun päähenkilön Ferminin mielessä. Hänet 
pestataan onnekkaan sattuman kautta asian-
tuntijaksi kirja-antikvariaattiin, jossa nuori 
Daniel opettelee isänsä ammattiin.

Juoni jatkuu 

siten, että mystisesti kadonneen kirjailija Ju-
lian Caraxin kirja tuulen varjo johdattaa Da-
nielin ja Ferminin arvoituksen jäljille, jossa 
Caraxin elämäntarina alkaa toistua häntä et-
sivien ihmisten elämässä pelottavalla tavalla. 
Zafón kuljettaa lukijaansa Barcelonan kaduil-
la ja kujilla, kuolleiden kirjojen hautausmaalla, 
antikvariaateissa ja kapakoissa, rappeutuneis-
sa palatseissa ja luostarikoulussa sekä muissa 
paikoissa kuvaten nuoren pojan vaellusta mys-
teerin jäljillä ja kehittymistä mieheksi tarinan 
huikeissa punoksissa.

Dekkarit kertovat nyky-Barcelonasta
Barcelonan nykyisistä naiskirjailijoista mie-
lenkiintoisin on Cuca Canals (s. 1962 ), jo-
ka on tunnettu myös barcelonalaisen ohjaa-
jan Bigas Lunan elokuvien käsikirjoittajana. 
Canalsin absurdi, hauska ja samalla traaginen 
romaani Itke, Alegría sijoittuu jonnekin 1980–
90-luvuille. kirja seuraa kultakyyneleitä itke-
vän alegrían mielikuvituksellista elämänkul-
kua ahneessa maailmassa.

kirjallisuuskriitikkona Barcelonassa uran-
sa aloittanut Pablo Tusset (s. 1965) on kirjoit-
tanut äskettäin esikoisteoksensa, Parasta mi-
tä voisarvelle voi tapahtua. Dekkarin ja veija-
riromaanin risteytyksen päähenkilö on laiska 
35-vuotias Pablo »Baloo» miralles, joka elää 
Barcelonassa rikkaiden vanhempiensa kus-
tannuksella. Hän katoaa mystisesti renttu-
retkillään kaupungin hämäräpaikoissa. etsin-
täoperaation käynnistää Baloon kunnollista 
elämää viettävä veli, joka joutuu tutustumaan 
kaupungin vähemmän kunniallisiin puoliin ja 
henkilöhahmoihin.

rosoinen ja rokonarpinen Barcelona sykkii 
myös Manuel Vasquez Montalbánin (s. 1939) 
dekkareissa, joiden päähenkilö on nuhjuinen 
ja omalaatuinen yksityisetsivä Pepe Carvalho. 
Hän on sekä entinen kommunisti että entinen 
Cia:n agentti, joka pureutuu eteensä tipahta-
viin murhiin vainukoiran sitkeydellä. montal-
ban kuvaa karheasti Barcelonan alamaailmaa 
ja persoonallisia tyyppejä, joiden elämässä 

tummat pohjavir-
rat vievät yhä sy-
vemmälle. mon-
talbánilta on suo-
mennettu muun 
muassa Tatuoitu, 
jossa murhatun 
ruumiin selkään 
on tatuoitu lause: 
»olen syntynyt 
tekemään vallan-
kumouksen hel-
vetissä.» kyyni-
nen, kaiken näh-
nyt Pepe Carval-
ho ryhtyy selvit-
telemään mur-
haa, minkä yh-
teydessä lukija 
tutustuu Barce-

lonan alamaailmaan ja pimeisiin kujiin.
tavallinen tallaaja tuskin törmää murha-

mysteereihin ja menneisyyden haamuihin 
Barcelonan kaduilla kulkiessaan. kirjojen 
kautta kaupunki, sen julmakin menneisyys ja 
nopearytminen nykyisyys, kuitenkin avautuu 
uudesta näkökulmasta ja näyttäytyy vastusta-
mattoman kiehtovana.

myös barcelonalainen runoilija Anna 
AguilarAmat (s. 1962) kuvaa kokoelmassaan 
Transit entre dos vols (2001) Barcelonan arki-
elämää intiimeissä, paikasta ja assosiaatiosta 
toiseen soljuvissa runoissaan. musiikki ja kie-
li, runous ja monikulttuurisuus, lukemisen ja 
kirjoittamisen ilo heijastuvat aguilar-amatin 
teoksissa, joita on saatavilla sekä katalaanin-
, espanjan- että englanninkielisinä. tuorein, 
vuonna 2006 katalaaniksi julkaistu runokoko-
elma on nimeltään Jocs de l´oca (silmäpelejä).

aguilar-amat työskentelee tietokoneling-
vistiikan ja kääntämisen tutkijana Barcelonan 
yliopistossa. Hän on julkaissut sekä käännök-
siä että tutkielmia euroopan kielivähemmis-
töjen kirjallisuudesta ja afrikan pienkielistä. 
aguilar-amatilla on kiinteät yhteydet skot-
lannin runoilijaliikkeeseen, ja suomessakin 
hän vieraili elokuussa 2006 elävien runoili-
joiden klubin tilaisuudessa. kotimaassaan ka-
taloniassa runoilija-kääntäjä on palkittu alan 
huomattavimmilla palkinnoilla muun muas-
sa Barcelonan ja sant Cugatin marraskuisilla 
runoviikoilla.

Barcelonaan kannattaa matkustaa myös ke-
väällä kirjan ja ruusun päivän aikoihin, jota 
juhlitaan sielläkin vuosittain 23.4. se on myös 
katalonian suojeluspyhimyksen Pyhän Yrjön 
päivä. silloin kirjat, kirjailijat ja kirjojen ystä-
vät valtaavat kaupungin kirjakaupat, kirjastot, 
torit ja kahvilat. 

—

Katalonia-aiheista  
kaunokirjallisuutta suomeksi
■ Cuca Canals: Itke, Alegría, suomentanut Satu 
Ekman, Kääntöpiiri 2002.
■ Eduardo Mendoza: Ihmeiden kaupunki, suo-
mentanut Matti Brotherus, Tammi 1989.
■ Manuel Vasquez Montalbán: Tatuoitu, suo-
mentanut Jyrki Lappi-Seppälä, Otava 1993.
■ George Orwell: Katalonia, Katalonia, suomen-
tanut Taisto Nieminen, wsoy 1974.
■ Jenny Pajunen: Espanja, sinä nuoruutemme, 
Gummerus 1976.
■ Mercè Rodoreda: Timanttiaukio, suomentanut 
Jyrki Lappi-Seppälä, Otava 1988.
■ Carlos Ruíz Zafón: Tuulen varjo, suomentanut 
Tarja Härkönen, Otava 2004.
■ Pablo Tusset: Parasta mitä voisarvelle voi 
tapahtua, suomentanut Einari Aaltonen, Sammak-
ko 2006.

☞

Katalaaninkielistä kirjallisuutta 

alettiin julkaista vasta 

vallanvaihdoksen jälkeen.
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 K uopion vankil a  on perinteinen vanha muu-
rivankila vain muutaman sadan metrin pääs-
sä rautatieasemasta. saapuessani sinne joudun 
ensin turvatarkastukseen – samanlaiseen kuin 

muissakin vankiloissa –, jonka jälkeen minut johdatellaan 
vankien tapaamishuoneeseen. siellä jokseenkin ilmeetön 
naisvartija Marjo Korpisalo ottaa minut vastaan yhdessä 
hyvinkin pelottavakatseisen elinkautisvanki reinon (nimi 
muutettu) kanssa.

minun ja reinon välissä on pitkähkön pöydän keskel-
lä muutamien kymmenien senttien korkuinen pleksila-
si. Joudun pitämään sanelukonetta sen päällä voidakse-
ni nauhoittaa haastattelun. tähän asti kaikki tapaama-
ni elinkautisvangit olen saanut tavata heidän omissa sel-
leissään, yhden jopa ilman vartijan läsnäoloa. ihmette-
lenkin, miksi juuri tämä elinkautisvanki on näin tarkas-
ti vartioitu. 

tarkkaa syytä minulle ei kerrota. Päätöksen asiasta 
on kuulemma tehnyt vankilan johtaja jo aiemmin. mar-
jo korpisalo toteaa, että linja on yleinen ainakin kuopion 
vankilassa eikä reino ole poikkeus. Haluamatta mennä 
yksityiskohtiin hän mainitsee reinon olevan helppo van-

Elinkautinen 
ei naurata
te k sti   Jarmo Rintala 
kuvitus  Emil Bertell

Elinkautinen vankeustuomio 
merkitsee lusimista 
»tien päähän saakka». 
Vapaaksi voi päästä vain 
presidentin armahduksella. 
Elinkautisvankien määrä 
on Suomessa kasvussa. 
Kulttuurivihkot vieraili 
Kuopion vankilassa ja tapasi 
elinkautista tuomiotaan istuvan 
totisen ja hiljaisen Reinon.

☞
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ki. tämä tarkoittanee, että hän tulee toimeen sekä henki-
lökunnan että muiden vankien kanssa.

»naisvartijalla on vankilassa rauhoittava vaikutus. 
usein naista uskotaan paremmin kuin miesvartijaa, kun 
tulee vankien keskinäisiä kahnauksia.»

»Pakkohan tämä on kestää»
kysyn reinolta aluksi: »mitäs mies?» Hän vastaa hy-
vin hiljaisella äänellä: »mitäs tässä.» Heti huomaan, ettei 
keskustelusta taida tulla kovin rikasta. verkkaisen, jopa 
painostavan oloisen keskustelun edetessä korpisalo tark-
kailee koko ajan meitä, eikä tiukka katse herpaannu hä-
neltä hetkeksikään.

tiedustelen vangilta, miten hän on sisäistänyt sen, et-
tei tuomio ole määräaikainen. saan harvasanaisen vas-
tauksen: »Pakkohan tämä on kestää.» Pieni hymykin vi-
lahtaa välillä vangin kasvoilla, mutta sitten ilme muuttuu 
jälleen hyvin pelottavan oloiseksi. Pian selviää, että elin-
kautinen tuomio tuli miehelle täytenä yllätyksenä. Pe-
rusteluita tai muita asiaan liittyviä yksityiskohtia mies ei 
suostu kertomaan.

kotipaikkakuntaa koskevaan tiedusteluun saan kui-
tenkin niin ikään hiljaisen, lähes äänettömän vastauk-
sen. Jääköön se tässä mainitsematta, koska vangin alle 
10-vuotias poika ja äiti sekä muut asianosaiset saattaisi-
vat joutua kärsimään, jos paikkakunnan nimi tulisi julki-
suuteen. reino on kuitenkin hyvillään, että ainakin  poi-
ka sekä äiti käyvät tapaamassa häntä vankilassa. Hän ker-
too, että tuomio oli hänen äidilleen kova järkytys.

vangin ilme on edelleen pelottava, mutta hän pysyy 
perin rauhallisena ja vastaa vain juuri niihin kysymyk-
siin, joita häneltä kysyn. tosin mihinkään yksityiskohtai-
sempiin kysymyksiin en saa vastausta. Puhumattomuu-
den toisaalta ymmärtää: onhan tuomio sellainen, että se 
vetää kenet tahansa hiljaiseksi.

kun tiedustelen niitä tuntemuksia, jotka myllersivät 
mielessä lopullisen lainvoimaisen tuomion lukemisen jäl-
keen, saan vastaukseksi vain tuiman katseen ja hyvin hil-
jaisen toteamuksen: »olihan se raskas asia».

tuntemuksiin lienee vaikuttanut sekin, ettei reino 
ole kertomansa mukaan ollut aiemmin vankilassa. use-
at elinkautisvangit ovat kuitenkin tuomion alkuvaiheissa 
harkinneet jopa itsemurhaa. tällaisia ajatuksia reinolla 
ei ole ollut – tai ainakaan hän ei niistä kerro.

vanki ihmettelee, miksi kuopion vankilassakin on 
edelleen käytössä niin sanotut paljusellit. Hän toivoi-
si myös lakia, jossa olisi määritelty elinkautisvangin en-
simmäinen mahdollinen vapautumisajankohta. itse hän 
arvioi anovansa armoa kärsittyään tuomiota kymmenen 
vuotta.

kun tiedustelen vankien keskuudessa »vasikointia» ja 
muita vastaavia ongelmia, reino toteaa, että »vankilassa 
pärjää ja tulee toimeen muiden vankien kanssa, kun pitää 
huolta vain omista asioistaan».

saan ilokseni huomata reinon ilmeen muuttuvan iloi-
sempaan suuntaan, kun kysyn, mitä hän harrastaa ja te-
kee lusimisen lomassa. reino kertoo opiskelevansa puu-
sepän taitoja erityisellä oppisopimuskoulutuksella. Li-
säksi hän kertoo tekevänsä erilaisia askartelutöitä. 

Haastatteluaika alkaa olla lopuillaan. kättelen tapaa-
mani hiljaisen miehen ja saan jämäkän kädenpuristuksen 
lisäksi pienen hymynkin toivottaessani reinolle hyvää 
jatkoa ja vointia. korpisalo saattaa hänet tapaamistiloista 
pois omalle selliosastolle.

eräs henkilökunnan edustaja toteaa, että reino tekee 
hyvin hienoja puutöitä vankilan puusepänverstaalla. on 
helppo ymmärtää, miten tällainen kädentaitojen harjoit-
taminen on omiaan lievittämään vangin ahdistusta pit-
kän vankeustuomion aikana.

rikoksesta, josta reino on tuomittu, en saa tietää 
enempää kuin että se on ollut murha, kuten elinkautisissa 
tuomioissa käytännössä aina. uhri on ollut tekijän »puo-
lituttu».

Naisjohtaja »rikoksen poluilla»
»elinkautisvangit ovat raskaasta tuomiostaan huolimatta 
vankeja vankien joukossa. ero on lähinnä siinä, ettei van-
ki tiedä tarkkaa vapautumisajankohtaa tuomiota suorit-
taessaan. tiedossa on vain, että vuosikausia tullaan ole-
maan vankilassa», sanoo kuopion vankilan vastaava joh-

☞

 
Reino kertoo opiskelevansa  
puusepän taitoja 
oppisopimuskoulutuksella  
ja tekevänsä erilaisia  
askartelutöitä. 

Useat elinkautisvangit ovat tuomion 
alkuvaiheissa harkinneet itsemurhaa
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taja Margit Kyngäs. Hän mainitsee myös, että elinkau-
tisvangit osallistuvat vankilan erilaisiin toimintoihin 
muiden vankien tavoin ja yhdessä heidän kanssaan.

elinkautisvankien joukossa on kyngäksen mukaan hy-
vin eri tyyppisiä yksilöitä. osa ei ole tehnyt aiemmin mi-
tään rikosta, toisilla saattaa olla niitä kontollaan useita-
kin. reinon tuomion yksityiskohtiin kyngäs ei ota mi-
tään kantaa.

vankeinhoidon koulutuskeskuksessa työskentelevän 
Marjaana Kempaksen mukaan kuopion vankilassa on 
ainakin kaksi elinkautista tuomiota istuvaa vankia. Joh-
taja kyngäs kertoo, että vankila toimii samalla entisen 
kuopion läänin tutkintavankilana, jonne tuodaan vanke-
ja alueen eri kunnista.

valtaosa kuopion vankilassa tuomiotaan istuvia on ta-
vallisia »vankeusvankeja». talossa toimii kuitenkin myös 
seksuaalirikollisille tarkoitettu kuntoutusohjelma stop, 
johon nämä vangit osallistuvat samalla kun kärsivät tuo-
miotaan. kyngäs kertoo, että ohjelma on valtakunnalli-
nen: kaikkia seksuaalirikoksiin syyllistyneitä hoidetaan 
kuopiossa toimivan ohjelman avulla. tämä vankeinhoi-
don tehtävä on siis keskitetty kuopioon.

usein kuulee sanottavan, että seksuaalirikoksiin syyl-
listyneet ovat vankiyhteisön sisäisessä hierarkiassa alim-
malla tasolla. Pitääkö tämä paikkansa?

»Heidän asemansa on yleensä vaikea vankilassa. mut-
ta kuopion vankilassa heihin on tavallaan totuttu. Hei-
tä siedetään täällä paremmin kuin suomen muissa van-
kiloissa, joissa he joutuvat asumaan yleensä eristyksis-
sä, koska muiden vankien taholta saattaa nousta esille se-
kä henkisen että ruumiillisen väkivallan käyttö», kyn-
gäs muotoilee. kuopion vankilassa seksuaalirikolliset ei-
vät asu eristyksissä, vaikkakin omilla osastoillaan, joita 
on kaksi.

kuopion vankilan nuorehkon naisjohtajan tie vankein-
hoitoalalle sai alkunsa hänen opiskeltuaan sosiaalityö-
tä yliopistossa 1990-luvun alkupuolella. samoihin aikoi-
hin hän oli töissä oulun vankilassa. vuonna 1994 hyväk-
syttiin kyngäksen pro gradu nuorista rikoksentekijöistä. 
Hän väitteli samasta aiheesta vuonna 2000.

»kun menin ensi kertaa vankilaan, siitä lähtien olen 
ollut ’rikoksen poluilla’», kiteyttää kyngäs. miten hän jat-
kaa »rikoksen poluilla», on vielä epäselvää, sillä hänen 
määräaikainen työsuhteensa kuopiossa on tänä syksynä 
päättymässä. 

■ Pitkäaikaisvangit muodostavat 
suomalaisessa vankeinhoidossa ai-
van oman ryhmänsä. Tosin lain-
säädäntömme ei tunne käsitet-
tä pitkäaikaisvanki, ja määritelmä 
vaihtelee muutenkin eri asiayh-
teyksissä. Pitkäaikaisvankien ryh-
mään kuuluu eräs joukko, jonka 
tuomio on »tien päähän saakka», 
kuten tunnetussa yhdysvaltalai-
sessa elokuvassa Papillon päähen-
kilö toteaa vankitovereilleen.

Suomen lain mukaan »pisim-
män» mahdollisen, elinkautisen 
tuomion voi käytännössä saada 
vain täydessä ymmärryksessä teh-
dystä murhasta tai siihen yllyttä-
misestä. Näin määrittelee laki:

»Jos toisen surmaaminen ta-
pahtuu vakaasta harkinnasta, 
omanvoitonpyynnöstä, erityis-
tä raakuutta ja julmuutta osoitta-
en tai yleistä vaaraa aiheuttaval-
la tavalla, taikka jos virkamies sur-
mataan hänen ollessaan virkansa 
puolesta ylläpitämässä järjestystä 
tai turvallisuutta tai virkatoimen 
vuoksi –– tuomittakoon rikoksen-
tekijä murhasta elinkaudeksi.» 
(Rikosoikeus 1991, 24: rl 21:2).

Elinkautisten määrä on vii-
me vuosina kasvanut, ja mukana 
on myös enemmän ensikertalai-
sia kuin pitkäaikaisvankien joukos-
sa keskimäärin. Tuomioon pätee 
sääntö: mitä nuorempana tuomio 
on saatu, sitä todennäköisemmin 
se johtaa vankilakierteeseen.

Tuomion saaneiden kohtelus-
ta vankilassa ei ole erityissäännök-
siä. Elinkautisvanki sijoitetaan tuo-
mion alussa normaalisti suljettuun 
vankilaan pitkähkön tutkintavan-
keusajan jälkeen, johon kuuluu 
mielentilatutkimus. Tuomioon si-
sältyy valitusprosessi, jonka aika-
na voi toivoa tuomion lieventyvän 
määräaikaiseksi. Lopullisen tuomi-
on tultua tuomitulla vangilla alkaa 

Vain presidentti voi armahtaa

usein hyvin raskas, pitkää pinnaa 
sekä sopeutumista vaativa jakso 
muurien sisällä. Erityistä sopeutu-
mista vaatii sen tiedostaminen, et-
tei tarkkaa vapautumisajankohtaa 
ole tiedossa.

Elinkautisvangit kuitenkin asu-
vat ja suorittavat tuomiotaan aivan 
normaalisti muiden rangaistusvan-
kien kanssa sekä ovat eri osastoilla 
ilman mitään erityiskohtelua. Jos-
kus kuulee kerrottavan, miten tä-
mä surullisen kuuluisa vankien epä-
virallinen kuninkuusluokka on van-
kilahierarkiassa ylimmällä tasolla.

Elinkautisvangeille on muiden 
vankien tapaan järjestetty monen-
laista toimintaa, kuten erilaisia har-
rastuspiirejä. Piirien harrastuskoh-
teita ovat muun muassa kirjalli-
suus, kuvaamataito, musiikkitoi-
minta, askartelu ja liikunta.

Elinkautinen vankeustuomio 
tarkoittaa nimensä mukaisesti 
loppuelämää vankilassa. Tosin tä-
hän liittyy erikoissäännös: vanki 
voi vapautua presidentin armah-
duksella. Armonanomuksen voi 
tehdä kuka tahansa: tuomittu itse, 
hänen sukulaisensa tai ystävänsä 
tai joku muu henkilö. Kun armah-
dus viimeinen koittaa, tuomio-
ta on kärsitty yleisimmin noin 12–
13 vuotta. Vapautumisajankohta 
määräytyy tapauskohtaisesti, har-
kinnan mukaan. Etukäteen sitä ei 
voi määritellä.

Rikosseuraamusvirastosta ker-
rotaan, että tasavallan president-
ti on ainoa, joka voi armahtaa elin-
kautisvangin. Kuluvan vuoden lo-
kakuun alusta voimaan astuvan 
lainmuutoksen mukaan Helsingin 
hovioikeus voi kuitenkin jatkossa 
päästää elinkautisvangin ehdon-
alaiseen vapauteen. Armahdus-
oikeus säilyy silti edelleen yksin-
omaan presidentillä.
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 E l ä m m e   e pä i ly k s e t tä   kov i a   a i ko j a  niin 
maailmanpoliittisesti kuin myös kotimaisen kult-
tuuripolitiikan rintamalla. musiikin mahdollisuu-
det vaikuttaa suoraan tai edes välillisesti maailmaan 

ovat yleensä hyvin rajalliset. muutaman vuoden takaisessa 
dokumenttielokuvassa Liberace of Baghdad irakin kuului-
sin konserttipianisti Samir Peter kertoi, kuinka Yhdysval-
tojen alettua pommittaa hänen kotikaupunkiaan hän meni 
välittömästi pianonsa ääreen ja alkoi soittaa. Pommitukset 
jatkuivat siitä huolimatta.

vaikka vaikutuksen mahdollisuudet tuntuvat rajallisil-
ta, viime aikoina on ollut havaittavissa voimakasta poliit-
tisen musiikin uutta tulemista. Yhdysvalloissa veteraani 
Neil Young julkaisi vastikään konseptilevyn Living With 
War, joka toteuttaa vanhan ajan protestirockin poleemi-
sinta linjaa 1960-luvun parhaiden perinteiden mukaises-
ti: kappaleessa Let’s Impeach the President vaaditaan täy-
sin suorasanaisesti George W. Bushin eroa.

suomalaisen poliittisen laulun perinne tuli puolestaan 
uudestaan puheenaiheeksi Jouko Aaltosen dokument-
tielokuvan Kenen joukoissa seisot myötä. elokuva kerä-
si teattereihin sankoin joukoin katsojia. oliko kyse sit-
ten poliittisen laulun uudesta noususta vai nykyisin vau-
raitten keski-ikäisten ja -luokkaisten liikkeessä mukana 
olleitten nostalgiafiilistelystä? väliäkö sillä, koska koti-
mainen poliittinen laululiike ei ole missään tapauksessa 
mikään muinaisjäänne: omanlaistaan protestimusiikkia 
ovat viime aikoina tehneet lukuisat artistit vanhoista ak-
tiiveista Pelle Miljoonasta ja Tuomari Nurmiosta nuo-
remman polven rap- ja reggaemuusikoihin.

se, kuinka musiikki määräytyy poliittiseksi tai yhteis-
kunnalliseksi, on tietenkin aina tulkinnanvaraista. tästä 
hyvä esimerkki on taas viime aikoina esillä ollut Bob Dy
lan, joka kieltäytyi lukeutumasta minkäänlaiseksi suku-

LaUlUn 
politiiKKaa

polvensa ääneksi tai yhteiskunnalliseksi toimijaksi, vaik-
ka oli tehnyt 1960-luvulla kaikkien aikojen protestilaulu-
kaanonin. Yksi Martin Scorsesen taannoisen Dylan-do-
kumentin No Direction Home kokoavia hetkiä tapahtuu-
kin lehdistötilaisuudessa loppuvuodesta 1965, kun toi-
mittaja kysyy nuorelta Dylanilta, kuinka moni hänen su-
kupolvensa muusikoista on niin kutsuttuja protestilaula-
jia. Dylanin mestarillinen vastaus kuuluu: »noin 136… jo-
ko 136 tai 142».

Kulttuurivihkojen teemakokonaisuudessa tarkastel-
laan musiikin ja politiikan monimutkaista yhteenkietou-
tumista. iskemme kiinni niin musiikin ja sävellystyön it-
sensä poliittisuuteen kuin myös taiteen kamppailuun by-
rokratian ja kahlitsevan musiikkiteollisuuden syövereis-
sä. kitkerät neitsyet -yhtye haastaa musiikillaan jähmei-
tä sukupuolirooleja ja ottaa kantaa tasa-arvokysymyksiin 
omalla räväkällä tavallaan. samanlaista kabareehenkeä 
on myös Lapinlahden linnuissa, jotka todistavat pelkäl-
lä olemassaolollaan, että yhteiskunnallisesti merkittävän 
musiikin ei tarvitse olla paatoksellista eikä ainakaan tyl-
sää. »ilman huumoria ei ihminen tule toimeen», toteaa 
haastattelemamme Lappareitten Timo Eränkö.

suomalaista työläismusiikin perinnettä jatkaa myös Pa
te Mustajärvi, joka kertoo Kulttuurivihkoille työläistaus-
tastaan ja näkemyksistään maailmanpolitiikasta. toinen 
pitkän linjan muusikko Maritta Kuula puolestaan kertoo 
rakastavansa hyvää viihdettä, mutta kuinka sen tekeminen 
miesvaltaisen musiikkibisneksen ehdoilla tuntuu vaikeal-
ta, liki mahdottomalta. näiden kotimaisten sankarimuusi-
koiden lisäksi tarkastelemme muun muassa kompromisse-
ja kaihtavaa nepalilaista nepathaya-yhtyettä, riippumatto-
mien levy-yhtiöiden kautta operoivia indiebändejä ja sitä, 
kuinka nykyinen käsitys musiikin tekijänoikeuksista on-
kaan muodostunut. 

te k sti   Turkka Ylinen
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muuttaa  
maailmaa
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te k sti    Pertti Terho
kuvitus  Benjamin Bergman

 E l o k u u s s a   s u o m a l a i s i s s a k i n 
sanomalehdissä uutisoitiin yhdysval-
talaistutkimuksesta, jonka mukaan 
rap-artistien rivot sanoitukset yllyttä-

vät nuorisoa liian varhaisiin seksikokemuksiin. 
samaa logiikkaa seuraten voinee otaksua, et-
tä maailmanlaajuiseksi nuorisokulttuuriksi le-
vinnyt hiphop-kulttuuri mustapesee nuorison 
ajattelemaan siten kuin rapin poliittinen sano-
ma julistaa. mikä sanoma?

rapin politiikkaan voi perehtyä vaikkapa 
lukemalla Janne Immosen lisensiaattityön, 
jossa immonen tutkii Yhdysvaltain rap-musii-
kin poliittisuutta 1970-luvulta vuosituhannen 
vaihteeseen asti. valtiotieteellinen yhdistys 
palkitsi immosen työn vuotuisilla Politiikan 
tutkimuksen päivillä muun muassa sillä pe-
rusteella, että sen olennaisin analyysi kohdis-
tuu nykypäivään eikä historiaan. Jos akatee-
misuus kammottaa, kannattaa odottaa vuo-
den verran, sillä immonen kirjoittanee tutki-
muksestaan populaarimman version suurelle 
kustantajalle.

immosen mukaan rap-musiikin politiik-

Rap-muusikot eivät vaikuttamaan 
vain kärkevien sanoitustensa kautta. 
Tutkija Janne Immosen mukaan rap 
on keulakuva nousevalle poliittiselle 
liikkeelle. Rapin ympärille on 
Yhdysvalloissa kehittynyt kokonainen 
hiphop-talous, jonka kautta liike pyrkii 
saamaan myös poliittista valtaa. 

☞
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ka on puhetta ja toimintaa, jolla pyritään 
muuttamaan vallitsevia oloja; se on keu-
lakuva poliittiselle liikkeelle, jonka im-
monen määrittelee hiphop-politiikaksi. Hi-
phop-politiikka on puolestaan synnyttänyt 
kokonaisen hiphop-talouden, joka tarjoaa 
mustille aivan uusia mahdollisuuksia yh-
dysvaltalaisessa yhteiskunnassa.

»rap-musiikki on kasvanut isoksi ilman 
valtavia korporaatio-satsauksia», sanoo im-
monen ja tarkoittaa, että mustat ovat itse 
luoneet rap-musiikin ja hiphop-kulttuurin 
menestyksen.

»se on auttanut semmoista yrittäjyysh-
enkisyyttä, että me tehään tämä itse, että 
me ei tarvita valkoisia miehiä kertomassa, 

miten nää jutut tulis tehdä.»
asenne näkyy mustien indie-yritysten ni-

missä, kuten vaatemerkki fuBu (For us, Buy 
us) ja no Limit records.

»tää on meidän ja meille, ei teille, ja meidän 
touhulla ei oo mitään rajaa.»

Paitsi mittavan musiikki- ja vaateteollisu-
uden, hiphop on synnyttänyt myös valtavan 
viihdeteollisuuden, jonka työllistävät vaiku-
tukset »urbaanin autenttisuuden» luomises-
sa ovat valtavat.

»kun ruvetaan tekemään videoita, siihen 
tarvitaan tekijöitä. kun tehdään hiphop-eloku-
via, siihen tarvitaan hirvittävä määrä tekijöitä. 
kun tehdään mainoksia… eli elämäntapojen 
kaupallistaminen on valtava business, ja mus-

☞ tat ovat onnistuneet tekemään getto-elämän-
tavan kaupallistamisesta kuuman menestys-
tarinan.»

For real ja Boogie town
immosen lisensiaattityön keskeinen käsite on 
rap-musiikin autenttisuus. immonen kertoo 
gangstarapin hokeman for real herättäneen 
hänet pohtimaan sitä, mitä rap-musiikissa oi-
keastaan sanotaan.

»For real -hokeman voi huonosti suomentaa 
toden totta eli kaksinkertaista totuutta, totuu-
dellisuutta.»

»rap alkoi kehittyä 1970-luvulla eteläises-
sä Bronxissa, ja siitä vähitellen rap-musiikkiin 
on kehkeytynyt semmonen vaatimus, että sen 

 
Valkopesty musta musiikki 
esitetään keskiluokan 
makutottumuksille 
muokattuna versiona. 
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täytyy olla jollakin tavalla todellista suhtees-
sa Bronxiin.»

immonen kertoo, että jotkut kirjoittajat pu-
huvat sellaisesta asiasta kuin Boogie town’s spi-
rit. Boogie town on nimitys Bronxille ja boo-
gie viittaa siihen, että Bronxissa on meininkiä, 
boogieta. Yleinen käsitys oli se, että Bronxis-
sa ei ole muuta kuin kuolemaa, rikollisuutta 
ja pahuutta.

»tuo autenttisuus on jollakin tavalla suh-
teessa siihen, semmoseen positiiviseen mei-
ninkiin, mikä sieltä lähti kehkeytymään 70-
luvun kuluessa, breikkibiittiskene, josta vähi-
tellen tuli rap-musiikki.»

autenttisuudesta on tullut rap-musiikissa 
eräänlainen poliittinen työkalu, minkä taus-

talla vaikuttaa oikeastaan mustan musiikin 
valkopesu. valkopesty musta musiikki esite-
tään kauniina ja viihteellisenä versiona, keski-
luokan makutottumuksille muokattuna.

»autenttisuus on sitä, että kadun henki, 
Bronxin henki, mustan geton meininki täy-
tyy tuntua musiikissa. se on kunnioittava suh-
de gettoon, johon valkoisella amerikalla ei ole 
kunnioittavaa suhdetta, vaan pelkosuhde.»

»Jopa mC Hammer putsattiin pelistä pois, 
koska sen musiikki oli liian kaunista ja kosis-
kelevaa.»

Poliittisena työkaluna autenttisuus mer-
kitsee immosen mukaan sitä, että sen avulla 
pystytään eliminoimaan rapista sen imagol-
le ja kehitykselle haitalliset tekijät sekä pitä-

mään kunnioittava gettosuhde esillä. Hän ver-
taa  autenttisuus-käsitettä politiikan legitimi-
teetti-käsitteeseen.

»rap-muusikko on tavallaan poliitikko, jon-
ka täytyy säilyttää legitimiteettinsä suhteessa 
omaan valitsijakuntaansa.»

Legitimitointi tapahtuu hieman samalla ta-
valla kuin politiikassa: »Jollakin tavalla kaik-
kien muusikoiden, biisien, haastatteluiden, 
journalistitekstien kautta tapahtuu selektiivi-
nen prosessi, ketkä ovat legitiimejä, ketkä ei.»

immosen mukaan rap-politiikan yhteydes-
sä voidaankin puhua foucault’laisittain valta-
diskurssista. ☞
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»Rap-muusikko on 
tavallaan poliitikko, 
jonka täytyy säilyttää 
legitimiteettinsä 
suhteessa omaan 
valitsijakuntaansa», 
rap-tutkija Janne 
Immonen vertaa. 
Kuva: Pertti Terho.

Pelto-orjan asenne
sivistyssanakirjan mukaan getto on etupääs-
sä yhden vähemmistöryhmän asuttama slum-
mialue. Historiallisesti siihen liittyy tieten-
kin juutalaiskorttelit. Pikainen mielikuva get-
to-sanasta haiskahtaa puutteelle, rappiolle ja 
kuolemalle. tarkemmin ajateltuna getto oli 
paikka, jossa juutalaisten oma kulttuuri ja ta-
vat säilyivät. rap-musiikissa gettoon liittyy 
ankara positiivinen lataus:

»meillä on nii vitun kova meininki täällä 
getossa», täräyttää immonen.

rapissa getto on käännetty paikaksi, joka 
mahdollistaa yhdenvertaiset etenemismah-
dollisuudet yhteiskunnassa – paikaksi, missä 
ei kysellä yksilön taustojen perään tai esimer-
kiksi kännykän puuttuminen ei estä työpai-
kan saantia. Geton kääntäminen positiivisek-
si voimaksi vaikuttaa mustaan itsetietoisuu-
teen myönteisellä tavalla.

immonen katsoo, että rap-politiikassa asen-
ne on tärkein piirre, koska tyyli ja tapa asen-
noitua vallitseviin oloihin on jo poliittinen te-
ko. autenttinen rap-asenne on kova ja perään-
antamaton eikä sovittele valkoisten kanssa. se 
on pelto-orjan asenne. asenteen kantaisänä ja 
rap-musiikin kantaisänä voidaan pitää funk-
mies James Brownia.

»rap-musiikissa on syntynyt ennennä-
kemätön mentaliteetti, jossa tehään hullu-
na omaa juttua ja yritetään laajentaa se joka 
paikkaan. suurten amerikkalaisten viihdekor-
poraatioiden on ollu pakko hyväksyä se, kos-
ka siitä on tullu vähitellen globaalia nuoriso-
kulttuuria.»

vastaavaa getto-asennetta, pelto-orjan ole-
musta, on voinut nähdä urheilun parissa esi-
merkiksi joillakin koripallopelaajilla. se on 
kohdistunut esimerkiksi nBa:n (national 
Basketball accociation) sensuuriin eli tietty-
jen symbolien kieltoon pelaajien vaatetukses-
sa. Getto-autenttinen asenne tarkoittaa itse 
asiassa mustan vastarintataistelun historial-
lista murrosta. Pian haastattelun jälkeen im-
monen on lähdössä puhumaan aiheesta Phi-
ladelphiaan kansainväliseen politiikan tutki-
muksen seminaariin.

Poliittinen manifesti
Globaalissa nuorisokulttuurissa on oleellista 
se, että siinä liikkuu valtavia summia rahaa. 
»niillä summilla voi kokonainen kansakun-
ta elää, joten siinä on köyhillä mustilla erityi-
sen paljon pelissä. rap-musiikissa on pyrki-
mystä rakentaa kivijalkaa mustan kapitaalin 

mielessä.»
immosen mielestä rap-diskurssissa päällim-

mäinen skene tällä hetkellä on business-gangs-
ta-moguli -kuvio, jossa yhdistyvät asenne, po-
liittiset tavoitteet ja taloudelliset päämäärät. 
todellinen gangsta-tähti on yrittäjähenkinen 
moguli, joka pääsee rahavirtoihin käsiksi. Pää-
oma antaa rap-musiikille sananvaltaa.

»mieletön yrittäjyyshenkisyys näkyy ken-
ties sellaisena pintana, että kaverit nojailee 
Lexukseen; kalleimmat korut, shampanjat ja 
luksustuotteet on läsnä imagossa.»

kysyn immoselta, onko rap-musiikista löy-
dettävissä varsinainen poliittinen ohjelma?

»itse asiassa Yhdysvalloissa on olemassa 
valtakunnallinen lobbausjärjestö, hsan (Hip-
Hop summit action network). sen tarkoitus 
on ensimmäinen yritys muuttaa musta mu-
siikki ja sen tuomat resurssit poliittiseksi joh-
tajuudeksi.»

hsan on hiphop-artistien ja hiphop-teolli-
suuden, kansalaisoikeusaktivistien ja nuoriso-
järjestöjen johtajien yhteenliittymä. sen johto-
kuntaan kuuluvat muun muassa hiphop-mo-
guli Russell Simmons, kansalaisaktivistive-
teraani tohtori Benjamin Chavis Muham
mad, Kevin Liles levy-yhtiö Warnerilta, vir-
gin recordsilta Jermaine Dubri, Dash musi-
cilta Damon Dash ja niin edelleen. Liittou-
man piirissä uskotaan, että hiphopia pysty-
tään käyttämään sosiaalisen muutoksen vä-
lineenä taistelussa köyhyyttä ja epäoikeuden-
mukaisuutta vastaan.

hsanin internet-sivuilla (http://www.hsan.
org) on manifesti, jossa vaaditaan

n vapautta ja sosiaalista, poliittista, talou-
dellista tasavertaisuutta rotuun, kansallisuut-
teen, sukupuoleen ja muihin vastaaviin seik-
koihin katsomatta,

n köyhyyden poistamista,
n koulutuksen yhdenvertaisuutta,
n rasismin ja rotuvihamielisyyden lopetta-

mista,
n yhdenvertaista terveydenhuoltoa,
n oikeudenmukaista kohtelua poliisin tahol-

ta ja mielivaltaisten pidätysten lopettamista,
n sortavien lakien ja asetusten, kuten liit-

tovaltion viestintä- ja tietoliikenneviraston 

(fCC) hiphop-sensuurin, lakkauttamista,
n hyvitystä afroamerikkalaisille niistä kär-

simyksistä, jotka ovat aiheutuneet sukupol-
vien mittaisesta orjuuttamisesta,

nuudenlaisen amerikan syntymistä 
hiphop-yhteisön organisaatioiden pohjalta,

n rikoksesta tuomittujen äänioikeuden pa-
lauttamista,

n aids-tiedon lisäämistä,
n elinkelpoisia asuinympäristöjä.

Hiphop-poliitikot tulevat
Yhdysvalloissakin rap-musiikin kuulijoista 
lienee suurin osa valkoisia. kaukana ei todel-
lakaan ole ajatus tai toive siitä, että valkoinen 
hiphop-nuori muuttaa ajatuksiaan Yhdysval-
tojen politiikasta.

»rap-musiikin poliittinen idea vois olla se, 
että kun me esitetään meidän ajattelua ja kun 
sillä on niin valtava määrä kuulijoita, niin jos-
pa se niiden ajattelu muuttuis ja Yhdysvaltojen 
sisäpolitiikka tulevaisuudessa muuttuis.»

hsan:n pyrkimykset voivat immosen mu-
kaan puolestaan johtaa esimerkiksi hiphop-
poliitikkojen tukemiseen paikallisissa ja val-
takunnallisissa vaaleissa.

»nyt näyttää, että yks itseoppinut hiphop-
ajattelija on lähdössä kongressivaaleihin. Hän 
on tehnyt uran hiphop-journalistina ja kirjoit-
tanut kirjoja.»

Hiphop-pääoman laajeneminen lisää väis-
tämättä sananvaltaa, erityisesti Yhdysvallois-
sa. immonen viittaa myös elokuussa uutisoi-
tuun nokian ja suomen valtion yhteistyössä 
valmistelemaan lakialoitteiseen sähköpostien 
yrityssalaisuudesta: »sit kun on paljon massia, 
niin sitten kutsutaan valmistelemaan hyvän-
suopia lakeja.»

»Jos ajattelee Yhdysvaltojen nykypolitiik-
kaa ja vaalirahoitusta, ei välttämättä ole huo-
noimpia ajatuksia, että varallisuudella saa nä-
kyvyyttä, asemia ja sananvaltaa poliittisessa 
merkityksessä.» 

—
■ Janne Immonen: Meitä ei dissata. Rap-musiikki 
puuvillapelloilta gettoon ja sieltä ulos. Valtio-opin  
lisensiaattityö, Jyväskylän yliopisto 2005.

 
Todellinen gangsta-tähti on 
yrittäjähenkinen moguli, joka 
pääsee rahavirtoihin käsiksi. 

☞
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mUSiiKKilla 
mUUtoKSeen?

te k sti   Aija Typpö |  kuvat  Helinä Kuusela

Kulttuurivihkot kysyi 
kahdelta suomalaiselta 
säveltäjältä, voiko sävellys 
olla poliittinen. Eero Ojanen 
ja Jouni Bäckström kertoivat 
myös henkilökohtaisesta 
suhteestaan musiikkiin.

Eero Ojanen säveltää 
ja soittaa pianoa.

☞

 E e ro O ja sta pidetä än  yhtenä poliittisen mu-
siikin tunnetuimmista säveltäjistä, ja hän on sävel-
tänyt huikean määrän lauluja ja esimerkiksi näy-
telmiä. ojasen lähtögenre on jazz. Hänen lisäk-

seen kysymyksiimme vastaa nuori lupaava säveltäjä Jouni 
Bäckström, joka opiskelee sävellystä ja musiikkitiedettä ja 
on muun muassa johtanut useita poliittisia kuoroja ja lau-
luryhmiä. Hänen juurensa ovat klassisessa musiikissa.
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Voiko sävellys olla poliittinen?
eo: tarkoitatko puhtaasti musiikkina vai tekstin kanssa?

Puhtaasti musiikkina.
eo: se voi olla vaikeaa. musiikilla on vaikea ilmaista 

mitään konkreettista. teksti voi edustaa sitä, ja sen sisäl-
tö ja tyyli yhdessä musiikin kanssa toimivat kokonaisuu-
tena, joka voi olla poliittista. olen säveltänyt oikeastaan 
sataprosenttisesti olemassa olevista, valmiista teksteis-
tä. ei niin päin, että sävellykseeni tehtäisiin teksti jälki-
käteen. siinä mielessä säveltäminen on poliittista, että en 
sävellä tekstejä, joita en allekirjoita. tekstin ajatuksen tai 
idean pitää olla sellainen, että hyväksyn sen.

jB: ei voi olla poliittinen. mutta sävellyksen käyttöta-
pa voi olla. säveltäminen on minulla aina tekstilähtöistä. 
teksti tai musiikin esittäjä voi tuoda poliittisuuden, tai 
se, että tiettyä kappaletta soitetaan riittävän paljon po-
liittisissa tilaisuuksissa. musiikki on perusluonteeltaan 
niin abstraktia, että poliittisuuden ilmaiseminen pelkän 
musiikin keinoin on hyvin vaikeaa.

Jos sinulla on viihteellinen teksti ja poliittinen 
teksti, onko into niiden säveltämiseen samanlainen?

eo: en ole tehnyt puhtaasti viihteellisiä tekstejä, suora-
naista iskelmää tai viihdettä, vaan enemmän esimerkik-
si laulelmia ja arvostettujen runoilijoiden runoja. Jos alle-
kirjoitan sen, mitä teksti kertoo, totta kai poliittisen teks-
tin säveltämiseen into on suurempi. silloin tekstiin syn-
tyy henkilökohtainen suhde. toki on myös vaikkapa rak-
kausrunoja, joihin suhtautuu henkilökohtaisesti. Haluan 
itse ymmärtää mitä teksteissä sanotaan. 

jB: into säveltämiseen ei niinkään ole kiinni tekstin po-
liittisuudesta, vaan siitä kuinka hyvä teksti mielestäni on. 
innostukseen vaikuttaa paljon sekin, mitä olen juuri teh-
nyt. Jotkut tekstit tai jokin projekti innostavat tietyssä vai-
heessa ja tilanteessa. toiset tekstit voivat vaatia monta lu-
kemiskertaa, ja innostus saattaa syntyä vasta myöhemmin. 

Miten tekstiä aletaan säveltää – onko se muokat
tavaa materiaalia, alisteista musiikille, vai määrääkö 
teksti heti millaista musiikista pitää tulla?

eo: en osaa sitä, mitä jotkut muut tekevät, eli käyttä-
vät tekstiä materiaalina. minun mielestäni pitää ymmär-
tää tekstin ajatus ja sisältö. mutta tietty teksti ei edellytä 
mitään tiettyä musiikin tyyliä. siinä onkin enemmän tie-
tynlaisia vapauksia, tyyli voi vaihdella paljon. se voi olla 
liediä, taidelaulua, tangoa. 

jB: teksti voi itsessään määritellä vahvastikin sen, mil-
laista musiikkia se edellyttäisi. silloin on oikeastaan kak-
si tapaa – voi viitata musiikillisesti siihen mihin tekstikin 
viittaa, vahvistaa tekstiä, tai sitten voi tehdä tekstiä vas-
ten ja tuoda kontrastia. runosta säveltäminen on runon 
tulkitsemista. säveltämällä vahvistan jotain ja peitän jo-
tain. tekstin säveltäminen sitoo sitä, rajaa sen tiettyyn 
tulkintaan. ilman musiikkia tekstillä on aina enemmän 
tulkintavaihtoehtoja. 

Mitä yhteiskunnallinen osallistuminen merkitsee 
sinulle taiteilijana? 

eo: 70-luvulla ajattelin olevani mukana liikkeessä, osa 
sitä. nykyisin en näe säveltämistä niinkään politiikan te-
kemisenä. minulla on kuitenkin se tausta. säveltämisessä 

Jouni Bäckström on säveltäjä, 
musiikkitieteilijä ja laulaja.

»ilman musiikkia tekstillä on enemmän tulkintavaihtoehtoja.»

☞
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on työnä monia puolia. alun perin musiikin tekeminen 
lähti minulla jazzista.

jB: säveltäminen on yhteiskunnallista osallistumista 
silloin, kun teen sitä poliittiselle ryhmälle. Jos en uskoi-
si, että poliittisilla lauluilla voi edistää tärkeinä pitämiä-
ni asioita yhteiskunnassa, en pitäisi niiden säveltämistä 
mielekkäänä. 

Milloin ja mitä sävelsit ensimmäisen kerran?
eo: en muista välttämättä ensimmäistä sävellystä, 

mutta ensimmäisen laulun muistan. sen nimi oli »Prin-
sessa pitää rakastetustaan kiinni». Joku toi sen runon mi-
nulle sävellettäväksi, ja sitä esitetään yhä. Yleensäkin mi-
nulle vain tuodaan tekstejä, jotka sitten teen. 

jB: aivan ensimmäisiä kertoja sävelsin jo pikkupoika-
na, jolloin syntyi joitakin pienimuotoisia oboe- ja piano-
kappaleita. mutta ensimmäiseksi varsinaiseksi sävellyk-
sekseni lasken lukion ensimmäisellä luokalla tekemäni 
laulusävellyksen.

Onko inspiraatio myytti? Millaista säveltäminen on?
eo: se on työtä. mutta kyllä se vaati tietyn henkisen 

vireystilan, virkeyden asteen, jotta se onnistuu. Jos on vä-
synyt, on vaikeampi päästä liikkeelle. Hyvässä vireysti-
lassa siihen voi suhtautua, voi muokata musiikkia. alku 
on yleensäkin se vaikea, siinä on kitkaa.

jB: Laulusäveltämisessä inspiraatio ei ole myytti. nii-
den kohdalla säveltäminen on usein oivalluksen kaut-
ta syntyvää. ihailen säveltäjiä, jotka tekevät työtä yhdek-
sästä neljään. eräs säveltäjä onkin osuvasti sanonut, että 
inspiraatio on vieras, joka ei käy laiskojen luona. Pitää siis 
joka tapauksessa olla rutiini tai taidot ruostuvat. 

Mihin uskot 70luvun laululiikkeen suosion perus
tuneen?

eo: siihen on monia syitä. sille oli silloin tilaus ja ajan-
kohta oli sellainen. suurena syynä oli myös se, että silloin 
oli liikkeessäkin enemmän ammattikirjailijoita ja -runoi-
lijoita, esimerkiksi MarjaLeena Mikkola, Pentti Saa
ritsa, Matti Rossi. He kirjoittivat tekstejä ja runoja siitä 
ajasta. me sävelsimme myös edellisen polven tekstejä ja 
esimerkiksi Brechtiä. runoja tehtiin tilauksestakin. 

jB: Laululiike tuli oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 
kulttuurialan ammattilaiset toimivat sen eturintamassa, 
ja suosio perustui varmasti myös tiettyihin valovoimai-
siin persooniin. tekijät, kuten Chydenius, olivat myös 
tietoisia musiikin moderneista virtauksista, jotka länsi-
maissa olivat tuolloin vallitsevia. He osasivat yhdistellä 
vanhaa ja uutta. mukana oli niin avantgardistisia viitteitä 

kuin eero ojasen edustamaa jazz-osaamistakin. Poliitti-
sessa liikkeessä oli 70-luvulla ammattisäveltäjiä, kun 50- 
ja 60-luvuilla musiikki pohjasi enemmän esimerkiksi ki-
sälliperinteeseen. on lisäksi tärkeää muistaa, että poliit-
tinen laululiike oli kansainvälinen ilmiö. 

Millainen on sävellysten ja musiikin muutosvoima? 
eo: en näe säveltämistä siinä mielessä, että se muuttai-

si varsinaisesti mitään. musiikki heijastaa aikaa, jossa se 
syntyy. vaikka toisaalta jotkut voivatkin pyrkiä muutta-
maan todellisuutta sen avulla. tällainen ajatus oli laulu-
liikkeenkin aikana.

jB: musiikilla on mahdollista muuttaa maailmaa. mu-
siikkia voidaan käyttää propagandana juuri sen abstrakti-
suuden takia, sekä hyvässä että pahassa. esimerkkinä täs-
tä on Wagnerin musiikki, jota Hitler käytti taitavasti hy-
väkseen kolmannen valtakunnaan propagandavälineenä. 
nykypäivänä musiikin merkitys ja arvostus on pienen-
tynyt, kun musiikki soi jatkuvalla syötöllä joka puolella. 
ihmisen pitäisi saada rauhoittua hiljaisuudessa niin mu-
siikkikin tuntuisi taas joltain.

Millaisena näet poliittisen musiikin ja laululiik
keen tulevaisuuden? 

eo: kyllä viime aikoina on joitakin yrityksiä ja yksit-
täisiä tapauksia sen elvyttämiseksi ollut. mutta ei tieten-
kään mitään 70-lukua vastaavaa, laajaa liikettä, jossa sil-
loin oli tuhansia ihmisiä. Jotenkin se ei tunnu istuvan tä-
män päivän yksilökeskeiseen maailmaan.

jB: Poliittisella laululiikkeellä on edelleen vahva tilaus. 
Poliittiset tekstit ja musiikki eivät vain ole niin julistavia 
vaan vivahteikkaampia. uho on poissa. Poliittisuus syn-
tyy pienemmistä arkipäivän asioista. se on kuitenkin yh-
tä poliittista. 1980- ja 90-luvuilla yhteiskunnallisuus mu-
siikissa oli tabu, mutta nyt tulee esimerkiksi paljon jenkki-
artisteja, joilla on hienoa sanottavaa.

Mikä motivoi säveltämään? 
eo: olen nuoresta pitäen halunnut alkaa säveltää. ei 

minulla ole koskaan juuri muuta ollutkaan. vuosien mat-
kalla olen oppinut siitä, se on ollut palkitsevaa. säveltä-
minen, tekeminen, lähtee jostain hyvin syvältä sisältä. 
siihen on minulla tarve. 

jB: kyllä siihen täytyy olla jonkinlainen sisäinen pakko. 
ei säveltäminen nimittäin ihan terveen ihmisen hommaa 
ole, suoltaa nyt sisimmästään kaikki muiden arvostelta-
vaksi. mutta joskus voin istua itse katsomoon ja kuunnel-
la, miten muut löytävät musiikistani jotakin, joka kosket-
taa heitä. niitä hetkiä varten tätä työtä tehdään. 
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 D m itr i   Š o stakovitš ia  (1906–
1975) voi oikeutetusti kutsua yh-
deksi maailmanhistorian poliitti-
simmista säveltäjistä. ainakin osak-

si tämä rooli lankesi hänelle olosuhteitten pa-
kosta: neuvostoliitossa huippusäveltäjän oli 
mahdotonta pysyttäytyä epäpoliittisena. eten-
kin Stalinin hallintokaudella suhde valtaan oli 
kirjaimellisesti elämän ja kuoleman kysymys.

moni Šostakovitšin taiteilijakollegoista ja 
-ystävistä tapettiin tai vietiin siperiaan, ja 
sostakovitskin eli vuosia jatkuvassa pelos-
sa sen jälkeen, kun hänen oopperansa La-
dy Macbeth (tuolloin myös nimellä Kateri-
na Izmailova) oli leimattu Pravdassa – tiet-
tävästi stalinin itsensä laatimassa artikkelis-
sa – »sekasotkuksi» vuonna 1936. Hän valvoi 
yöt vaatteet päällä, kapsäkki valmiina sängyn 
alla, ja kuulosteli, koska ovelle koputettai-
siin. Hän ei tiennyt, että stalin oli päättänyt 
säästää hänet, pitäen kuitenkin hänen olonsa 
mahdollisimman tukalana.

Šostakovitš osasi taitavasti luovia vallanpi-
täjille periksi antamisen ja oman taiteellisen 
vapauden säilyttämisen välillä. Hän halusi 
olla vanhan venäläisen perinteen mukainen 
jurodivyi-säveltäjä, omalaatuinen, hieman 

Politisoitu 
säveltäjä

te k sti   Elias Krohn ja Jarmo Rintala |  kuvitus  Jella Kujala

narrimainenkin näkijä, jollaisille viranomai-
set sallivat enemmän vapauksia kuin »nor-
maaleille» taiteilijoille. ainakin osittain täl-
lainen strategia tuntui toimivankin.

kylmän sodan aikana tulkinnat Šosta-
kovitšin musiikista olivat erilaisia rautaesiri-
pun eri puolilla. Šostakovitšin kuoleman jäl-
keen hänen kuvaansa lännessä muokkasi eri-
tyisesti hänen uskotukseenkin mainitun So
lomon Volkovin kokoama muistelmakirja, 
jossa Šostakovitš kertoo siitä piinasta, mis-
sä hän stalinin kaudella ja jossain määrin 
myöhemminkin joutui elämään. Šostakovitš 
näyttäytyi pikemminkin neuvostojärjestel-
män uhrina kuin sen uskollisena soturina, 
jollaisena hänet toisinaan niin neuvostolii-
tossa kuin lännessäkin oli esitetty. neuvos-
toliitossa volkovin teos leimattiin jopa vää-
rennökseksi.

tulkintojen eroja kuvaa muun muassa se, 
että Leningradin piirityksen jälkeen sävelletty 
7. sinfonia kuvasti virallisen neuvostokäsityk-
sen mukaan piirityksen aikaisia kauhuja, mut-
ta toisen tulkintatavan mukaan stalinin hal-
linnon tuottamaa kurjuutta ja kauhua. kum-
pikaan näkemys tuskin on kokonaan väärä.

Neuvostoliittolaisen mestarisäveltäjän 
Dmitri Šostakovitšin ura oli jatkuvaa 
taiteilua taiteellisen vapauden ja 
vallanpitäjiltä tulevien paineitten välissä.

Painostus jatkui vuosikymmeniä
suomen johtavia Šostakovitš-tuntijoita on 
kaustislainen säveltäjä Pehr Henrik Nord
gren. Hän on jopa jatkanut Šostakovitšin 
työtä säveltämällä tältä haaveeksi jääneen 
tšehovin näytelmään perustuvan musta 
munkki -kamarioopperan.

»Šostakovitš on merkinnyt minulle enem-
män kuin kukaan muu säveltäjä. kun ensim-
mäisen kerran kuulin hänen musiikkiaan, 
tunsin heti, että siinä on voimakas humanis-
tinen viesti. musiikki ei ole pelkästään mu-
siikkia, vaan siinä on myös sanoma. koen itse 
musiikin tekemisen vähän samalla tavalla», 
nordgren kertoo.

nordgrenin mukaan tämä yleisinhimil-
linen viesti tekee Šostakovitšin musiikis-
ta kestävää – riippumatta siitä, mihin his-
toriallisiin tapahtumiin hänen teoksen-
sa liitetään. silti nordgrenkaan ei voi puhua 
Šostakovitšista pitkään puhumatta myös po-
litiikasta. eikä kaikki poliittisuus hänen mu-
siikissaan syntynyt vain ulkopuolisen pai-
nostuksen tai pakon tuloksena.

»1920-luvulla, kun Šostakovitš aloit-
ti uraansa, oli valtavat uudet trendit. val-
lankumouksen jälkeen ajateltiin, että val-
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lankumouksen pitää tapahtua myös taitees-
sa. oli eri tyyppisiä avant garde -suuntauk-
sia. Šostakovitš oli lähinnä modernisti, mut-
ta hän otti vaikutteita myös proletaarisesta 
suuntauksesta. alkuperäisessä 2. sinfoniassa, 
joka on vallankumouksen 10-vuotisjuhlaan 
sävelletty, käytettiin tehtaan pillejä. kapelli-
mestari oli tehtaan katolla ja heilutti punaisia 
lippuja. se oli hyvin kokeellista aikaa», nord-
gren sanoo.

stalinin tultua valtaan ja kiristäessä otet-
taan vapaa kokeellisuus sai väistyä tiukan 
valtiollisen ohjauksen tieltä. stalin oli dik-
taattori myös taiteiden alalla, ja hänen asen-
teensa ratkaisi jokaisen säveltäjän uran ja elä-
mänkin. Pahimpia haukkumasanoja oli »for-
malismi», josta Andrei Ždanovin johtaman 
säveltäjäliiton kongressi vuonna 1948 tuo-
mitsi Šostakovitšinkin – kuten myös muun 
muassa Sergei Prokofjevin ja Aram Hatsa
turjanin.

»Heistä tuli kansanvihollisia. Jo 1930-lu-
vulla, kun Katerina Izmailova tuomittiin, 
Šostakovitšista alettiin puhua kansanviholi-
sena. mutta vaikka Šostakovitš erään elämä-
kerran mukaan jopa ajatteli itsemurhaa, hä-
nellä oli kuitenkin sellainen itsekuri, että hän 
vain sävelsi ja sävelsi. Hän sanoi eräässä kir-
jeessään, että vaikka hänen molemmat kä-
tensä amputoitaisiin, niin hän jatkaisi sävel-
tämistä jollakin pensselillä huulessa», nord-
gren puhelee.

Šostakovitšin liittyminen säveltäjäliiton 
sihteerin tehtävän myötä vuonna 1960  
nkP:n kandidaattijäseneksi ja seuraavana 
vuonna varsinaiseksi jäseneksi oli järkytys 
monille kollegoille, jotka olivat pitäneet hän-
tä toisinajattelijana. nordgreninkin mukaan 
kyse oli antautumisesta.

»Hän ei kestänyt sitä painostusta, jota oli 

jatkunut 30-luvulta saakka. ehkä hän ajatteli, 
että olkoon menneeksi. mitään hyötyä puo-
lueeseen liittymisestä ei hänelle ollut, kärsi-
mykset ehkä vain lisääntyivät. mutta hän ei 
koskaan halunnut muuttaa pois neuvostolii-
tosta ja hän sai koko ajan palkintoja, ehkä hä-
nellä oli alitajunnassa jokin kiitollisuuden-
velka», nordgren pohtii.

Odotusten vastaisia ratkaisuja
muutama vuosi sitten kaustisella sai maail-
man ensi-iltansa pietarilaisen museoalan ih-
misen yksityiskokoelmista löytynyt aiemmin 
tuntematon Šostakovitšin sävellysteos Sarja 
suomalaisiin teemoihin. epäiltiin, että lop-
puvuodesta 1939 sävelletty teos olisi ollut ti-
laustyö neuvostoliiton mahdollisesti suun-
nittelemiin suomen valloituksen voitonjuh-
liin, ja sen vuoksi muun muassa sotaveteraa-
nien piirissä vastustettiin teoksen esittämis-
tä suomessa.

teos ei ole kuitenkaan mitään voi-
tonmusiikkia, vaan jälleen yksi osoitus 
Šostakovitšin jurodivyi-tyylistä. se on kooste 
suomalaisista kansanlauluista, kuten Taivas 
on sininen ja valkoinen, Mansikka on punai-
nen marja ja Minun kultani kaunis on. nord-
gren arvelee, että siihen saattaa sisältyä myös 
salainen viesti suomalaisille: mukaan on 
otettu – ilman sanoja – laulu Läksin meinä 
kesäyönä käymään, jossa laulaja katsoo ran-
nalla itkevää tyttöä: »Ja hän oli niin surulli-
nen joka hetki.» Laulaja huokaa: »Ja mun sy-
dämeni etsii lepoa ja rauhaa.»

toisena esimerkkinä Šostakovitšin omape-
räisistä ratkaisuista nordgren mainitsee Sibe
liuksen Lemminkäinen Tuonelassa -teoksen 
teeman käyttämisen Leniniä ylistävässä 12:
nnessa sinfoniassa.

nordgrenin käsityksen mukaan Šostakovitš 

 
Šostakovitš teki monia tilaustöitä 
vasemmalla kädellä tai jopa tarkoituksella 
huonosti, jotta ne eivät jäisi historiaan. 

teki monia tilaustöitä vasemmalla kädellä tai 
jopa tarkoituksella huonosti, jotta ne eivät jäi-
si historiaan.

»kun hänen piti tehdä jotain, jotta puolue 
hänet hyväksyisi vuonna 1948, hän teki muun 
muassa aivan surkean oratorion Metsien lau-
lu. se perustuu stalinin hovirunoilijan teks-
tiin, jossa ylistetään stalinin metsänhoito-
suunnitelmia kaukasiassa. Hän sai siitäkin 
stalin-palkinnon, mutta se on todella surkeaa 
musiikkia, ja niin on 12. sinfoniakin.»

»sävellyksensä lokakuun vallankumouksen 
40-vuotisjuhlakonserttiin [12, sinfonian] hän 
teki tahallaan hirveän pompöösiksi juhlamu-
siikiksi, jotta kaikki vallanpitäjät olisivat tyy-
tyväisiä. itse hän ehkä nauroi räkäisesti, et-
tä saakoon nyt tällaista sitten», nordgren spe-
kuloi.

Šostakovitšin työtahti oli kuitenkin niin 
huima, että rinnan tämän tyyppisten töiden 
kanssa syntyi myös iso joukko mestarisävel-
lyksiä.

Šostakovitšin useimmat sävellykset eivät 
missään nimessä ole jääneet unholaan neu-
vostoliiton romahtamisen jälkeen. viime ai-
koina monet levy-yhtiöt, kuten emi-Classics, 
ovat julkaisseet useita Šostakovitšin teoksia. 
Šostakovitš on 100-vuotisjuhlavuonnaan edel-
leen voimissaan. Hän ei ole vain poliittinen sä-
veltäjä, vaan hänen teoksensa avaavat monia 
emotionaalisia portteja. 

—

■ Säveltäjät Pehr Henrik Nordgren ja Kalevi Aho 
keskustelevat otsikolla »Kahlehdittu säveltäjä vai 
yhteiskunnan omatunto?» Finlandia-talossa 13.10. 
17.30–18.30 ennen Radion sinfoniaorkesterin  
»Dmitri Šostakovitš 100 vuotta» -konserttia.  
Keskustelutilaisuuteen on vapaa pääsy.

4 – 5/2006 | ��



SUomirocKin 
yKSinäinen

te k sti   Jan Liesaho |  kuva  Teppo Moisio

Maritta Kuula haluaa tehdä musiikkia omilla ehdoillaan. 
Kulttuurivihkojen haastattelussa hän kertoo kappaleidensa 
synnystä ja musiikkibisneksen tummista syövereistä.

tan iloisia biisejä. olen kyllä kirjoittanut pal-
jon synkkiäkin biisejä, mutta tuottajat eivät 
ole suostuneet useinkaan tuottamaan niitä. 
eivät kai ole halunneet naulata arkkuuni vii-
meistä naulaa.»

Pelottava säveltäminen
kuulan kappaleiden teemat heittelevät syn-
kästä hilpeään, banaalista elämän tuonpuo-
leiseen, usein saman kappaleen sisällä. suo-
malainen kuuntelija löytää lyriikoista nope-
asti tutunoloisia kiintopisteitä joihin tarttua. 
nimenomaan suomalainen, sillä joskus huu-
mori on hyvinkin ugrilaisen hurttia, vaikka 
musta huumori ei olekaan suomalaisten yksin-
oikeus.

Pop-kappaleen säveltäjä voi, aivan niin kuin 
kirjailijakin, valita vapaasti kertojaäänen ja 
näkökulman. vaikka maritta kuulan kappa-
leissa on lähes poikkeuksetta minäkertoja, sa-
noo maritta leikkivänsä kertojaäänillä ja hah-
moilla. »Pyrin ottamaan joka biisissä eri roo-
lin. en puhu omalla äänelläni vaan jonkun toi-
sen. en myöskään kirjoita suoranaisesti mille-
kään yleisölle, annan vaan tulla. musiikinteko 
on vähän pelottavaa, koska sitä tekee osittain 
tiedottomasti. Joskus vasta jälkeenpäin huo-
maan, mitä tuli sanottua.»

Vastaveto machohevonpaskalle
vaikka pop-musiikki on taiteenlajina äärim-
mäisen demokraattinen, eikä se vaadi sen 
enempää koulutusta kuin muutakaan kult-
tuurista pääomaa, piilee näennäisen tasapäi-
syyden takana runsaasti ristiriitoja. maritta 
kuula on aikoinaan kutsunut musiikkimaa-
ilmaa »machohevonpaskaksi» ja kritisoinut 
rockin »hyvä jätkä -aspektia». Hän on kuiten-
kin väsynyt parjaamaan »pahoja poikia» ja sa-
noo tuntevansa useita fiksuja yksilöitä musiik-
kimaailmassa.

se mistä hän ei pidä, on pop-musiikin gro-
teski kaupallisuus. »musabisnes on teollisuut-
ta: kiertueita, myyntitilastoja, soittolistoja ja 
tuloja. Harvoin puhutaan enää musiikista it-

 M a r i t ta   Ku u l a a  pidetään 
hankalasti lähestyttävänä artis-
tina, vaikkei hänen musiikkin-
sa suuremmin poikkea popin 

valtavirrasta. useimmat hänen kappaleistaan 
noudattavat klassisen pop-kappaleen puhtaim-
pia perinteitä: ne ovat verrattain lyhyitä, niis-
sä on kertosäkeet ja helposti avautuvat, usein 
humoristiset sanoitukset. maritan bändikin on 
perinteinen rock-combo, ja karismaa maritalla 
on vaikka muille jakaa. siitäkin huolimatta hä-
nen levyjään saa turhaan hakea suurista levy-
liikkeistä. mistä siis kiikastaa?

artisti itse kohauttaa asialle olkapäitään ja 
katselee tyynenä kahvilan ikkunasta manner-
heimintielle. »en tiedä. ehkä jengi ei vaan tyk-
kää. niiden mielestä olen varmaan huono. ei 
kenenkään ole pakko kuunnella. musiikkini 
voi ottaa tai jättää. en minäkään katso kaik-
kea paskaa, mitä telkkarista tulee.»

500 kg lihaa
Popin ahtaassa maailmassa pienikin syrjäas-
kel kaavoiksi kangistuneista laeista kääntyy 
nopeasti epäuskoksi, pahimmassa tapaukses-
sa aggressiivisuudeksi, kuten maritan ensim-
mäisen yhtyeen 500 kg lihaa tapauksessa.

500 kg lihaa on yhä kasassa oleva kulttiyh-
tye, jonka maritta kuula, Kauko Röyhkä ja 
Pupu Lihavisto perustivat punkin jälkimai-
ningeissa vuonna 1982. Yhtye tulkitsee edes-
menneitä suomalaisia runoilijoita, muun muas-
sa Aaro Hellaakoskea ja Uuno Kailasta, pyr-
kien antamaan paikoin konservatiivisille lyrii-
koille uuden sisällön.

Yhtyeen alkuaikoina maritta kuula lauloi ja 
soitti haitaria, toisinaan neekeriksi pukeutu-
neena. Yhtyeen pyrkimyksenä oli sekoittaa ää-
rimmäistä vakavuutta ja huumoria. reaktiot 
olivat sen mukaisia. »eräskin kuulija uhkasi 
kuristaa minut. ihan oikeasti. Pelkäsin joskus 
keikoilla, että joku käy päälle. ei ne kestänyt 
katsoa kun sellainen tyttö kiljui ja huusi niin 
paljon kun se jaksoi.»

Primitiivistä shamaanirockia soittava 500 

kg lihaa on hiljattain aloittanut keikkailun ja 
studiotyöskentelyn pitkän tauon jälkeen. Yh-
tye on myös löytänyt uudelleen yleisönsä, joka 
ymmärtää yhtyeen pyrkimykset. maritta kiit-
teleekin keikkayleisöään, jonka kanssa hän ko-
kee sielunsukulaisuutta, vaikka arasteleekin 
yleisön edessä esiintymistä.

Onnellinen popin kautta
500 kg lihaa olisi varmasti tarjonnut marital-
le arvostetun paikan rock-kentän vasemmalla 
laidalla, mutta 1990-luvulla hän päätti lähteä 
soolouralle. miksi? »500 kg Lihaa ei ollut pop-
henkistä. se oli hyvin omalaatuista ja angstis-
ta musiikkia ja halusin tehdä iloisempaa pop-
musiikkia. rakastan hyvää viihdettä. Halusin 
myös sanoittaa. Lisäksi halusin säveltää yksin 
ilman että tarvitsee ottaa huomioon muiden 
mielipiteitä. Halusin työskennellä omalla ta-
vallani.» 

maritan neljä levyä kattava soolotuotanto 
on melko rönsyilevä kokonaisuus. Pop-kappa-
leet saavat usein rockmaisen ulkoasun ja päin-
vastoin. kappaleisiin on saattanut päätyä rap- 
ja reggae-vaikutteita silloin kun maritta on 
sille päälle sattunut. syntetisaattoreita käyte-
tään paljon, mutta hienotunteisesti.

artisti on itse yhtä mieltä kanssani siitä, et-
tä hänen viimeisin levynsä 9 henkeä on tähän-
astisista levyistä ehein. mutta oma arvaukse-
ni, että 9 henkeä -levyn eheys ja tietty kepeys 
olisi merkki siitä, että maritta on omassa elä-
mässään löytänyt tyytyväisyyden, osoittautuu 
täysin vääräksi. »olen kokonainen vain mu-
siikin kanssa. Jos olen iloinen, niin vain sil-
loin jaksan käsitellä surullisia asioita ja pys-
tyn kirjoittamaan surullisia tekstejä. Ja päin-
vastoin. Jos olen surullinen, niin silloin kirjoi-

 
»Haluan tehdä edes  
jotain kumartelematta  
ja nöyristelemättä.» 
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»Pelkäsin joskus keikoilla, 
että joku käy päälle», Maritta 
Kuula kertoo 500 kg lihaa -
yhtyeen alkuajoista. Kuvassa 
Kuula ja Jyrki Sahla Amnesty-
klubin keikalla Tampereella 
viime keväänä.

sestään, sen sisällöstä tai kuulijakokemukses-
ta. ihannoidaan valtavia areenoita, sata haas-
tattelua päivässä -meininkiä, hotellihuoneita 
ja rahaa. teollisuus tuottaa tuotteita massoil-
le, mutta ihmiset ovat muutakin kuin massaa. 
ihmiset ovat yksilöitä, jotka kuuntelevat mu-
siikkia yksin yöllä kotonaan ja miettivät maa-
ilman menoa.»

Hankaluudet saada läpi musiikkia suurien 
levy-yhtiöiden kautta saivat maritta kuulan 
pohtimaan vaihtoehtoja musiikkimaailman 
bisnesmentaliteetille, ja vuonna 1996 maritta 
päätyi perustamaan osuuskunta Lilithin ystä-
vänsä Kikke Heikkisen kanssa. Lilith kokoaa 
tänään yhteen lähes kolmekymmentä omil-
la ehdoillaan taidetta tekevää artistia. musii-
kin lisäksi Lilith on julkaissut kirjoja ja vide-
oita ja toteuttaa myös erilaisia poikkitaiteelli-
sia tapahtumia.

tasapainoilu taiteellisen ja kaupallisen vä-
lillä ei ole ongelmatonta Lilithin puitteissa-
kaan, mutta osuuskuntatoiminta jättää ma-
ritan mukaan huomattavasti enemmän hen-
kistä liikkumavaraa kuin pelkästään kaupal-
lisuuden ja massamusiikin nimeen vannovat 

yhtiöt.
voi myös olla, ettei maritan kaltainen »tuo-

te» edes kelpaisi suurille levy-yhtiöille. »saatan 
olla liian vanha nainen. tai liian outo. ehkä se 
johtuu lauluäänestäni. tai sitten en ole tarpeek-
si rock. en täytä popartistin kriteereitä», marit-
ta pui julkisivuaan ja tuijottaa kahvikuppiinsa.

Elä tai kuolet
rockmaailmaa julmempaa ja kuluttavam-
paa taiteenalaa on vaikea keksiä. maritta ker-
too, että useat hänen ystävistään ovat valin-
neet toisenlaisen ilmaisukeinon kuin hän it-
se. »monet kaltaiseni ovat siirtyneet kirjalli-
suuteen tai vaikka kuvataidealalle. ne alat on 
rahoitettu ihan toisella tavalla kuin musiik-
ki, ajatellaanpa vaikka kaikkia apurahoja ja 
muita. Popin motto tuntuisi olevan, että elä 
tai kuolet. aika omillaan on tultava toimeen. 
mutta kyllä nämä taiteet kaikki samasta läh-
teestä kumpuavat.» 

maritta katsoo olevansa pop-artisti siitäkin 
huolimatta, että popissa on paljon taloudellis-
ta voittoa tavoittelevaa tyhjyyttä. Hän ei kui-
tenkaan halua rakentaa korkeita muureja tai-

teen eri genrejen välille. »sitä paitsi, en edes 
oikein osaa pitää itseäni muusikkona. en osaa 
soittaa enkä oikein laulaakaan, vaikka laulua 
opiskelenkin», hän tuskailee ja nyppii vaale-
aa otsatukkaansa. »Joskus tuskastun siitä, että 
ikinä lähdin koko alalle», hän puoliksi tuhah-
taa, puoliksi naurahtaa.

maritan leikkisä ja epäortodoksinen ää-
ni todella on hänen tunnusmerkkinsä. se py-
säyttää kuulijan kuin kuulijan ja ensi vuonna 
sitä on jälleen kuultavissa maritan viidennel-
lä soololevyllä, joka on parhaillaan työn alla. 
sitä ennen maritan tuotannosta kootaan ko-
koelmalevy. uudelle levylle maritta on kokeil-
lut tehdä myös poliittisia tekstejä mutta siinä 
machohevonpaskamaailmassa, jossa maritta 
kuula on vaikuttanut yli 20 vuotta, on hänen 
uransa jo itsessään vallankumouksellinen saa-
vutus. 

—

■ Maritta Kuula julkaisi 30.8. kokoelmalevyn 
Koko kirjo, joka tiivistää hänen 20-vuotisen 
taiteilijauransa.
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Rehupiikles edistää 
eteläpohjalaista 
kulttuuria 
humoristisesti.

 H uumoribändi  R e hupi ikle s  toi 11 vuot-
ta sitten etelä-Pohjanmaata maamme kartal-
le murteellisilla rocklauluillaan. murrerockin 
esittäjänä rehupiikles ei ole maassamme kui-

tenkaan ensimmäinen eikä ainoa.
mitä murrerock sitten on? Lyhyesti sanottuna rockiksi 

katsottavan musiikin esittämistä murteella. rocklauluja 
voidaan laulaa esimerkiksi pohjalaismurteella tai Helsin-
gin slangilla. murrerock ammentaa voimansa ja aiheensa 
paikallisuudesta.

suomalainen murrerock juontaa juurensa 1970-luvun 
alkuun. Dave Lindholm viljeli jo toisinaan sanoituksis-
saan oman kotimurteensa eli slangin ilmauksia. saman 
vuosikymmenen lopussa julkisuuteen nousivat Mika ja 
Turkka Mali. Heidät voidaan mainita ensimmäisinä var-
sinaisina murrerokkareina, sillä he lauloivat ensilevyil-
lään forssalaismurteella. Pian veljekset siirtyivät kuiten-
kin yleiskieleen.

seuraavat merkittävät murrerokkarit tulivat jälleen 
etelän kaupungista. vantaalaisyhtye Clifters teki 1986 lä-
pimurron Hyvä Bore -kappaleellaan. tässä laulussa 1960-
luvun brittipop ja slangi yhdistyivät. sanoittaja Jaana 
Rinne toimi Cliftersin kappaleiden »murteellistajana». 
myöhemmin slangisanojen osuus väheni, mutta tekstien 
kuvamaailma säilyi surrealistisen »stadilaisena».

eteläpohjalainen rehupiikles aloitti esiintymisuran-
sa jo 1980-luvulla. suurempi suosio koitti vihdoin 1990-
luvun puolivälissä, jolloin julkaistiin yhtyeen Noiruttu 
Pohojam´maa -pitkäsoitto. Hitiksi levyltä nousi Ylihär-
mä, jossa kiteytyi yhtyeen linja: paikallisiin oloihin haus-

kasti istutettuja rockklassikoita. Ylihärmä oli murteelli-
sen käännöksen saanut Scott McKenzien San Fransico. 
myöhemmin samaa käsittelyä on annettu muillekin mu-
siikinlajeille.

iisalmessa toimii rehupiiklesin kaltainen yhtye Hala-
vatun papat, joka laulaa savolaismurteella. Pohjalaisko-
koonpano Lauri tähkä ja elonkerjuu yhdistää yhtä lailla 
murteen ja rockin toisiinsa: vanhoja murteellisia kansan-
lauluja on käännetty moderneiksi rockmelodioiksi. tuo-
rein levy Maailma on renki sisältää tässä hengessä tehty-
jä uusia sävellyksiä ja sanoituksia. Juuri pinnalle noussut 
kuopiolaisbändi verjnuarmu esittää puolestaan metalli-
musiikkia savonnettuna.

Murrerokkareiden maisemat
suomalainen murrerock aloitti kaupungin ja maaseudun 
rajamaastossa. malin veljesten lauluissa maisemana oli 
entisaikojen pikkukaupunki, jossa oli vielä paljon maa-
seutumaisuutta. tuossa maisemassa oli myös selvät luok-
kajaot: »kauppiaat ja herrat kulki huopahatuissaan / ja 
hienot naiset sipsuttivat silkkisukissaan».

Cliftersin laulut liikkuvat taasen betonisessa ja hiukan 
kylmässäkin kaupunkimiljöössä. kadulla elämöidään, 
mutta siellä voi myös julistaa nähtyä ja koettua: »vapaa 
mies juo kadulla / se mitään ei aio katua / se sanoo hei ei 
ei: mä oon niin perkeleen pihalla». useita Cliftersin kap-
paleita on luonnehdittu jopa moderneiksi kotiseutulau-
luiksi, joissa vilahtelee Helsingin popscenen merkkihah-
moja.

viime vuosina murrerockin maisemakuvaa on hallin-

te k sti   Aki Alanko |  kuvat  Yhtyeiden pressikuvia

RocKia 
mUrteella

Paikallinen kansanperinne yhdistyy 
modernin rockin uusimpiin 
virtauksiin viimeaikaisessa 
suomalaisen murrerockin aallossa.
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Mika ja Turkka Mali 
tekivät Forssaa tunnetuksi 
lähes 30 vuotta sitten.

Lauri Tähkä ja Elonkerjuu yhdistävät 
musiikissaan vanhan ja uuden.

☞

nut maaseutu. tienraivaajana on toiminut ennen muu-
ta rehupiikles, jonka lauluissa viitataan Jalasjärveen lä-
hialueineen. miljöö on myös ilmeisen 1960- ja 70-luku-
lainen; lauluissa kerrotaan esimerkiksi mopolla ajelus-
ta, ruotsiin lähdöstä (»vie pitkä tie / Ylivallista ruotti-
hin») ja pesuveden kantamisesta tupaan. myös Halava-
tun papat palaa lauluissaan maalaisraitille, jossa huristel-
laan pappatunturilla, lehmät laiduntavat ja käydään lava-
tansseissa: »mäntäki viskoo / ku männään kohti tiskoo / 
–– / mänen ranssiin / ku kaisu tanssii / tankoa kanssa-
ni taas.»

Lauri tähkän ja elonkerjuun lauluissa mennään puo-
lestaan sadan vuoden takaiseen pohjalaismaisemaan. 
tuossa miljöössä on hiekkainen kylätie, sitä vilistävät he-
voset, heilimöivät pellot ja taloaukeat. metsän halki joh-
taa myös polku, jota voi kulkea: »mettän korves kulkies-
sani löysin siliän kiven / siihen minä raaputin / vanhan 
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Verjnuarmun musiikissa 
yhdistyvät savolaisuus, 
heavy metal ja itseironia.

kultani nimen».
verjnuarmun maisema sijoittuu death metal -henki-

sesti epämääräiseen menneisyyteen, jota on maustettu 
ahdistuneella maalaisromantiikalla ja mustalla mystii-
kalla. monessa laulussa miljöö on synkkä ja kalmainen: 
»ilimoelle kajahtaa itkuvirsj´ ja verreen peittyy rannat / 
kalaman viisuva veisataan, se kaavas täältä kantaa».

Aiheet ja tapa kertoa vaihtelevat
mika ja turkka mali hyödynsivät laulujen teossa koti-
Forssansa historiaa, josta he löysivät muistettuja persoo-
nallisuuksia, yhteisön muuttumista (Kappeeraiteinen) se-
kä surullisia ihmiskohtaloita (Josefiina). näistä lauletaan 
ilmeikkään toteavasti, mutta samalla tunteellisesti. välil-
lä iloitaankin, kuten Runkomäen iltamissa. tavasta ker-
toa voi aistia kaipuuta kadonneeseen maailmaan.

alkuaikojen Clifters Jaana rinteen sanoittamine lau-

luineen oli kenties kauimpana niin sanotusta klassisesta 
huumorirockista. teksteissä esiintyy myyttisiä hahmo-
ja (vaalea Elvis) sekä tapahtumia, kuten hippien laulami-
nen Jimi Hendrixin haudalla (Jimi). Lisäksi lauluissa lau-
letaan rakkaan löytämisestä ja tämän menetyksen aiheut-
tamasta tuskasta. sanoituksista kuvastuu »stadilainen» 
itsevarmuus ja katupoikamainen asenne, jossa hällä väliä 
-kuoren alta löytyy halu elää vahvasti tässä hetkessä.

rehupiiklesin kaikki laulut ovat selviä rock-kupletteja. 
aiheita on haettu värikkäistä pohjalaishahmoista (Suo-
ma), alkutuotannosta ja muista pohjalaisuuteen liittyvis-
tä asioista, kuten itsetietoisuudesta (Olovanansa olevi-
naan). näissä karnevalistisissa lauluissa pohjalaiset ku-
vaavat elämäänsä herkullisella itseironialla. esiintymis-
tavallaan rehupiiklesin jäsenet – jotka ovat itse asiassa 
varsin koulutettuja miehiä – tekevät itsestään roolijunt-
teja.

☞
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rehupiiklesien melko suora savolaisvastine Halava-
tun papat hyödyntää laulujensa aiheina bensankatkuista 
maalaiseksotiikkaa (Tanko T-mollissa), suomalaisen mie-
hen arkkityyppejä (Rekkamies Pekka) ja arkisen elämän 
rahvaanomaisuuksia. kerrontatavassa yhdistyvät sleepy 
sleepersin ilkamointi ja Jaakko Tepon kuplettien rehevä 
maaseuturakkaus, mistä mennään ajoittain vieläkin in-
horealistisempaan ja seksistiseen suuntaan.

Lauri tähkä ja elonkerjuu ammentaa voimansa pohja-
laisesta lauluperinteestä, jonka aiheina ovat hurja »häjyi-
ly», kumppanin etsintä (Ihana impi) sekä oman elämän 
pohdiskelu (Mistä tulee mies?). Peripohjalaisen uhoami-
sen lisäksi mukana on surumielisyyttä, joka saattaa ai-
heutua esimerkiksi pettymyksistä rakkaudessa. kokoon-
panon tapa kertoa on kuitenkin tästä ajasta: vanhaan 
maailmaan sijoittuvat tekstit tulkitaan modernin rockin, 
jopa uusien sävellyksien voimin. näin vanha lauluperinne 
tuodaan tähän päivään kertomaan asioista, jotka elävät 
pohjalaisuudessa yhä vahvana: itsetietoisuudesta, vahvas-
ta yrittämisen halusta sekä kovan ulkokuoren alla piile-
västä herkkyydestä.

verjnuarmu ottaa laulujensa aiheet klassisen hevitra-
dition mukaisesti synkistä asioista, kuten ahdistuksesta, 
sodasta (Laalavat jouset) ja kuolemasta (Kuuvveen sylen 
syvvyyvessä). valittu esitystyyli viestii kuitenkin siitä, et-
tä mustanpuhuvaan aihepiiriin ei suhtauduta haudanva-
kavasti. Lupsakka savolaismurre luo tehokkaan etäännyt-
tämisvaikutuksen. sanoituksissa on myös hersyvää nok-
keluutta ja tiettyä poikamaista hilpeyttä. Ruttonalle-kap-

paleessa hahmon inhorealistinen kuvaus on miltei ilka-
moivan humoristista.

sävelkieleksi on valittu raskas peruskaavan rock, jota 
esitetään särkevillä riffeillä ja rosoisilla laulumelodioilla. 
Yhtyeen jäsenten death metal -kliseistä rakennetut hah-
mot julistavat osaltaan savolaishevin sanomaa – visuaa-
lisin keinoin. musiikillisessa ilmaisussaan kokoonpano 
edustaa varsin uutta linjaa yhdistäessään raskaan rockin 
ja savolaismurteen keskenään. samalla verjnuarmu vie 
teräsbetoni-yhtyeen avaaman heviparodisuuden merkit-
tävän askeleen eteenpäin. 

Murrerockin lupaava huominen
tässä artikkelissa on ollut mahdollista keskittyä vain 
muutamiin murrerock-yhtyeisiin ja -artisteihin. nii-
den lisäksi on monia muitakin kokoonpanoja, jotka ovat 
nousseet esimerkiksi lakeuksilla rehupiiklesin innoitta-
mina. Havaittavissa on, että lukuisat murrerock-artistit 
maamme eri osissa odottavat kansallista läpimurtoaan. 
ura on vedetty auki, ja tekijöitä riittää; murrerockin tule-
vaisuus vaikuttaa tällä hetkellä hyvin lupaavalta. 

Murrerock-yhtyeiden Internet-sivuja:
■ http://clifters.fi
■ http://www.halavatunpapat.com
■ http://www.rehupiikles.com
■ http://www.nic.fi/~kkomsi/tahka/
■ http://www.verjnuarmu.net

Halavatun papat 
ovat luoneet mopo- 
ja rockkulttuurista 
omanlaisensa 
yhdistelmän.
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K i t k e r ät   N e i t s y e t   perus-
tettiin kymmenisen vuotta sitten. 
aluksi kyse oli harrastuspohjai-
sesta cover-laulamisesta kaveri-
porukassa, mutta sitten koemie-
lessä tehdyt omat kappaleet sai-
vat yleisöltä suosiota. Bändin ta-
varamerkki, laulajien pikkumus-
tat asut ja rusetit kaulassa, oli mu-
kana jo alkuajoilta saakka. myös 
lavakoreografiat ovat olennainen 
osa bändin esiintymistä.

Huomiota herättävä nimi tuo 
mieleen vanhapiikamyytin, mutta 
bändi on hakenut vaikutteita van-
hemmastakin kansanperinteestä: 
»oli ruskia neitsyt, valkia neit-
syt… ja sitten unohdettu, ruma 
ja rupinen kolmas sisar, se kitke-
rä neitsyt.» neitsythän tarkoittaa 
paitsi koskematonta, myös yleensä 
nuorta neitoa. Fiilispohjalta kek-
sitty nimi osoittautui toimivaksi. 
»satiirikolle pieni kitkeryys so-
pii», bändi analysoi nimeään. »Pi-
dämme siitä ja koemme sen ole-
van mielenkiintoisessa ristiriidas-
sa hemaisevan, pimumaisen lava-
olemuksemme kanssa.»

ensimmäinen levy, Paras pysyä 
kotona, äänitettiin omakustan-
teena kellariolosuhteissa ja vasta 
masteroinnissa mukaan tuli levy-
yhtiö rockadillo. Levyn syntypro-
sessi oli opettavainen, ja toista le-
vyä tehdessä bändi tiesi, mitä le-
vynteko vaatii. »toinen levy oli 
paljon suunnitelmallisempi», ker-
too laulaja Vappu Rossi, joka on 

Kitkerät pimut 
lavalla

te k sti   Elina Loisa

Yhteiskunnallisen musiikin ei tarvitse olla 
paasaavaa, vaan maailman menoon voi 
ottaa kantaa myös huumorin ja ironian 
keinoin. Etenkin feministisiin teemoihin 
ensimmäisellä levyllään tarttunut Kitkerät 
Neitsyet on kakkosalbumillaan laajentanut 
muihinkin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

sanoittanut suurimman osan kap-
paleista ja säveltänyt muutamia. 
»Biisit sovitettiin ainakin melkein 
valmiiksi etukäteen ja käytössäm-
me oli studio kaikkine herkkui-
neen ja myös miksaukseen oli va-
rattu riittävästi aikaa.»

toinen levy, Todellisen menes-
tyksen salaisuus, on bändin oman 
levy-yhtiön Bitter recordsin tuot-
tama. omasta levy-yhtiöstä on se-
kä hyötyä että haittaa. »voimme 
väistää musiikkimaailman vas-
tenmieliset piirteet, kuten tappe-
lut linjanvedoista ja raha-asioista, 
mutta omalla puljailulla väistää 
myös kaiken tiedotuksellisen ja 
markkinoinnillisen hyödyn, joka 
suuremmalla yhtiöllä olisi.»

Sanoitukset ihastuttavat
keikkoja on ollut niin lähiön ky-
läjuhlissa kuin kaupungintalon 
pikkujouluissa, mutta pääasias-
sa keikkatilaukset ovat painottu-
neet yhteiskunnallisiin ja yleishu-
manistisiin tilaisuuksiin sekä hy-
väntekeväisyystapahtumiin. »ti-
laisuuksiin, joissa sanoituksillem-
me on käyttöä ja kaikupohjaa», 
rossi tarkentaa. 

Juuri osuvat tekstit ovat kiin-
nittäneet huomiota. »sävellyk-
siä ei pidetä kovin omaperäisinä», 
rossi kertoo. »se on monessa ta-
pauksessa totta ja myös tietoista, 
koska hyödynnämme musiikinla-
jeille tyypillisiä piirteitä ja niihin 
liittyviä mielikuvia satiirin väli-

neenä.»
ironiset tekstit voivat joskus 

aiheuttaa väärinkäsityksiä. »esi-
timme ensimmäisen kerran kei-
kalla ’tango pecunian’ sodanvas-
taisen mielenosoituksen iltakar-
keloissa», kertoo rossi. »eturivis-
sä oli yksi ulkomaalainen, joka ei 
ymmärtänyt sanoituksesta muu-
ta kuin sanan neekeri ja oli hyvin 
järkyttyneen näköinen, kun lau-
loimme iloisesti taputtaen kerto-
säkeen viiteryhmäluetteloa – sii-
nä käytetään ihmisistä poliittises-
ti epäkorrekteja nimityksiä. Hä-
nen suomalaiset ystävänsä tuli-
vat hätiin ja käänsivät tekstin hä-
nelle pikapikaa, ja näimme hänen 
rauhoittuvan. keikan jälkeen hän 
tuli kiittämään. oli kohtuulli-
sen stressaava hetki nähdä, kuin-
ka mies kauhistui, ja oli helpo-
tus, että tilanne korjaantui heti. 
muuten kukaan sanoituksistam-
me tuohtunut ei ole tullut meille 
juttelemaan.»

Yhteiskunnallinen 
kannanotto
ironisten sanoitusten taustalla on 
usein jokin tosielämän tilanne. 
»Paisuttelen tekstin fiktioksi. to-
sin joskus todellisuus on tarua ih-
meellisempää, eikä satiirikon tar-
vitse kuin kirjoittaa tapahtumat 
muistiin. ’etkö nyt leikkiä ym-
märrä’ -kappaleen taustalla on ys-
täväni kokemus työpaikka-ahdis-
telusta ja virallisten tahojen suh-
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tautuminen siihen: ’voimmehan 
tietysti tehdä virallisen nuhteen, 
mutta se ei vaikuta mihinkään, 
etkä varmaankaan halua leimau-
tua hankalaksi työntekijäksi.’»

ironian merkitys on rossin lau-
luteksteissä keskeinen. »Huumo-
rin ja ironian kautta voi vaikut-
taa sellaiseenkin kuulijaan, jo-
ka jo valmiiksi ei ajattele samoin. 
osoitteleva paasaus ei oikeastaan 
ole useinkaan tuloksellista.»

sanoitukset piikittelevät pe-
rinteisiä sukupuolirooleja, femi-
nismiin liitettyjä ennakkoluuloja 
ja ottavat kantaa pätkätöihin, työ-
elämän koventuneisiin vaatimuk-
siin ja yleiseen asenneilmapiiriin. 
Yhteiskunnan arvojen koventu-
minen huolestuttaa rossia. »suh-
tautuminen köyhiin ja työttömiin 
on aika raakaa. asiat, joita on ai-
emmin tavattu pitää sivistyksen 
tuntomerkkeinä, mielletään nyt 
kehityksen jarruiksi ja kilpailu-
kyvyn vaarantajiksi. valistuk-
sen löydöt hylätään, jos kaikki on 
kaupan.»

toisaalta edistystäkin on ta-
pahtunut. rossi iloitsee siitä, että 
esimerkiksi suhtautuminen sek-
suaalivähemmistöihin on nyt su-
vaitsevaisempaa kuin ennen. ros-
si uskoo myös, että erilainen suh-
tautuminen naisten ja miesten 
teksteihin tulee vähitellen muut-
tumaan. Hän kutsuu ilmiötä sa-
mastumisen ongelmaksi. »naiset 
ovat ongelmitta voineet samas-

tua miesten kirjoittamien teks-
tien mieshahmoihin vuosisato-
jen ajan. miehen tekstiä pidetään 
yleispätevänä. toisaalta jopa ylis-
tetään ja ihmetellään, jos mies on 
osannut kirjoittaa naisen näkö-
kulmasta. minusta se on käsittä-
mätöntä, oikeastaan naurettavaa, 
joskus peräti alentuvaa.»

»Joidenkin miesten on vaikea 
suhtautua naiskirjailijan tekstiin, 
se nähdään nimenomaan naisen, 
ei ylipäätään ihmisen kirjoitta-
mana. sen tunteet nähdään nai-
sen tunteina, ei ihmisen tuntei-
na, esiinnostot naisen, ei ihmisen 
esiinnostoina. aivan tarpeeton 
rajanveto, joka vain toimii eris-
teenä ymmärrykselle.»

kotisivullaan kitkerät neitsy-
et julistautuu feministiseksi mää-
ritellen feminismin tolkullisek-
si naisten, miesten ja ylipäätään 
ihmisten tasa-arvoon tähtääväk-
si toiminnaksi.

taiteen keinoin voi muuttaa 
maailmaa – ainakin porras ker-
rallaan, uskoo rossi. Hän mää-
rittelee kitkerät neitsyet yhteis-
kunnalliseksi musiikiksi. »teks-
tisisällöt määrittävät, onko yhtye 
yhteiskunnallinen vai ei. mikään 
musiikin laji itsessään ei ole po-
liittista, vaikkakin suomalaisen 
laululiikkeen perinteeseen ver-
tautuvat kappaleet toki helpom-
min mielletään poliittisiksi.»

»Yhteiskunnallinen aspek-
ti tulee aina esiin haastatteluis-

sa», rossi pohtii yhteiskunnalli-
sen bändin eroa niin sanottuun 
tavalliseen bändiin. »Yhteiskun-
nallinen bändi operoi lähtökoh-
taisesti marginaalissa. sanoituk-
set, jotka tarkoittavat jotain, myös 
jakavat kuulijat, ja kun musiikil-
la on oma ironinen luonteensa, ei 
kappaleita oikein voi kuluttaa niin 
taustamusiikinomaisesti.»

Tulevaisuudensuunnitelmat
Bändin uran tähänastisia huip-
pukohtia olleet molemmat levyn-
julkaisukeikat tavastialla ja ’Hei 
poika’ -videon menestys levyraa-
dissa ja muuvissa, kertoo rossi. 
tällä hetkellä suunnitelmissa on 
aloitella syksyllä treenikautta ja 
alkaa hioa uusia biisejä.

»tavastian levynjulkaisukeikan 
lisäksi yhtye ei juuri ehtinyt keik-
kailla tai markkinoida uutta le-
vyä. kahden vuoden sisällä yhty-
eemme jäsenille on syntynyt yh-
teensä 10 lasta, mikä lienee suo-
malaisen bändihistorian ennätys. 
koko tämä vuosi on mennyt aika 
rauhallisin ottein – juuri nyt neljä 
viidestä laulajasta on äitiyslomal-
la, minä mukaan luettuna.»

rossin äitiysloma kestää jou-
lukuuhun saakka. »sen jälkeen 
yritän löytää tavan, jolla yhdis-
tän pikkulapsen äitinä olemisen, 
yhtyetoiminnan ja oman siviili-
ammattini kaikkine rönsyineen. 
kaksi loppuvaiheessa olevaa 
maisterintutkintoa on niin ikään 
joutunut odotteleman hyllyllä, jo-
ten niidenkin pariin haluan pala-
ta jossain välissä.» 

—

■ Lisätietoja yhtyeestä:  
http://www.kitkeratneitsyet.fi

 
»Yhteiskunnallinen 
bändi operoi 
lähtökohtaisesti 
marginaalissa» 
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Totta k ai  me tehdä än t yö -
väe nmusi ikkia !  työläisiähän 
tässä ollaan!», jyrähtää Lapinlah-
den Lintujen Timo Eränkö. 

siinä missä työläisyys on muut-
tunut, on muuttunut myös työ-
väenmusiikki. entisaikojen maa-
orjuuden, taisteluitten ja työaika-
kiistojen tarpeisiin vastannut yh-
teisyydennostattajamusiikki on 
vaihtunut tämän päivän työläi-
syyden tarpeiden mukaiseksi. tä-
män ajan työelämässä stressira-
jansa ylittäneet duunarit, lopputi-
lin kouraansa saaneet työttömät, 
lomautetut ja pahimmassa tapa-
uksessa yhteiskunnasta ja arjes-
ta syrjäytetyt tarvitsevat musiik-
kia, jossa korostuu yhteisymmär-
rys ja joskus melkoisen rankkakin 
huumori.

Neljännesvuosisata 
maailman parantamista
kaksikymmentäkolme vuotta on 
Lapinlahden Lintujen peruslinja 

Anarkistinen ote

keventää elämää

»Me haluttiin vaan 
muuttaa maailmaa», 
Timo Eränkö toteaa 
yhtyeestään.
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te k sti  Marjut Salama | kuva  Helinä Kuusela

Lapinlahden Linnut ovat viihdyttäneet kansan 
syviä rivejä jo yli 20 vuotta, mutta mikä onkaan 
Lintujen yhteiskunnallinen merkitys? 

pysynyt samana ja jatkunee en-
nallaan tästä eteenpäinkin. kun 
vuonna 1983 »perunatorilla» Hel-
singin keskustassa tämä siivilleen 
pyrkivä viihdyttäjäryhmä esitti 
ensimmäisiä katuteatteriesityksi-
ään, ei vastaavaa kansanhuvia vie-
lä suomessa ollut juuri nähty.

»me haluttiin vaan muuttaa 
maailmaa. tehdä siitä parem-
pi paikka tavalliselle pienelle ih-
miselle. ohikulkijat pysähtyivät 
kuuntelemaan ja meidän ihmeek-
semme jopa heittelivät meille ra-
haa! ei me oltu edes pyritty mi-
hinkään levyttämään, korkein-
taan me haaveiltiin jostain tv-
showsta. se esiintyminen ja maa-
ilman paremmaksi tekeminen 
vaan olivat ja ovat se perusjuttu», 
toteaa timo eränkö – vakiolintu 
kaikkien Lapinlahden Lintujen 
kiertuevuosilta.

Levyttämään bändi silti päätyi 
aluksi M.A. Nummisen suosiolli-
sella vaikutuksella. ensimmäinen 
levy Lapinlahden Linnut ilmestyi 
vuonna 1986. viimeksi on ilmes-
tynyt bändin kolmastoista albumi 
Pienvikaisten paratiisi 2005.

kolme televisiolle tehtyä sket-
sisarjaa Seitsemän kuolemansyn-
tiä (1988), Maailman kahdeksan 
ihmettä (1990) ja Kuudesti lau-
keava (1992) eivät edusta aikaan-
sa sidottua hetken-hauskaa, vaan 
ovat edelleen pätevää rajun anar-
kistista yhteiskuntakritiikkiä ja 
pientä ihmistä ymmärtävää äly-
kästä huumoria. 

sarjat ilmestyvät dvd-talti-
ointeina vuoden 2006 loppupuo-
len aikana. tallenteilla on muka-
na myös 40 minuuttia uutta mate-
riaalia sekä ennennäkemättömiä 
pätkiä vanhoista sarjoista.

Ihmistä ei pitäisi hylätä
koko Lapinlahden Lintujen tä-
hänastinen elinkaari on sijoittu-
nut aikaan, jolloin suomen lyhyt-
näköinen politiikka on pakkosääs-
tänyt merkittävän osan kansalai-

sistaan kaduille potemaan ongel-
miaan. monesta pienvikaisesta 
on kasvanut moniongelmainen, ja 
valtion säästöbudjetti on käänty-
nyt kalliiksi koko yhteiskunnalle.

muun muassa prosessi heitteil-
le jättävästä mielenterveyspoti-
laiden avohoidosta oli edennyt jo 
vuonna 1994 huolestuttavan pit-
källe, kun Lappareitten Köyhän 
taivas -albumi ilmestyi. kappa-
leessa Työtön, hullu ja eläkeläinen 
Heikki Salomaa ja timo eränkö 
ottivat aiheellisesti asiaan realis-
tista kantaa:

»Me ollaan työtön, hullu ja elä-
keläinen
Me tullaan teitä tapaamaan…

En aamulla herää aikaisin
en kuuntele vittuilua pomojen
ruokatunnin pidän milloin 
vaan
tänään vapaana kulkea saan

Työtön, hullu ja eläkeläinen
Me tullaan teitä halaamaan…

Ei enää mömmöjä aamulla
ei iltapäivisin sähköshokkeja
iltaisin ei panna pakkopaitaan
tänään vapaan kulkea saan

Työtön, hullu ja eläkeläinen
Me tullaan teille juhlimaan…

Minä syön hyvin ja halvalla
elän vedellä ja koiranmakka-
ralla
olen aina luottanut kelaan
tänään vapaana kulkea saan»

»Yksin jääminen ja syrjäytymi-
nen ovat pahimpia asioita ihmi-
selle. meidän periaate on se, että 
ketään ei saa jättää yksin! kaveris-
ta on huolehdittava!», jyrisee lem-
peästi mutta uskottavasti eränkö.

rienaavan anarkistinen Lapin-
lahden Linnut ei taipaleellaan ole 
heittäytynyt helppoon, halpaan 
tai hassunhauskaan linjaan huu-

morissaan: »rajussakin huumo-
rissa pitää olla piilotettuja kouk-
kuja, ei se muuten toimi. oli sit-
ten kyse yhteiskuntakritiikistä 
tai yksityisen ihmisen elämästä», 
eränkö kertoo. Lappereitten huu-
mori menee välillä rajustikin kor-
vien väliin ja navan alle, mutta ai-
na silti samalta viivalta kuulijan 
kanssa, eikä jostain ulkopuolises-
ti tiiraillen ja tirkistellen.

Vanha terä on vielä tallella
Lapinlahden Lintujen yhteydes-
sä paljon käytetty biisin nimes-
tä tempaistu slogan »sedät jaksaa 
heilua»  sisältää kuluneisuudes-
taan huolimatta eläviä element-
tejä. 1980-luvulla musiikkialalla 
aloittaneet räväkät nuoret näyt-
telijä-muusikot ovat saaneet ku-
luneista parista vuosikymmenes-
tä vain ravinnetta itseensä. »Hei-
luvat sedät» eivät siis tälläkään 
vuosikymmenellä ole tylsyyteen 
kuivettuneita horisijoita, vaan en-
tinen terä on tallella. välillä jopa 
entistäkin terävämpänä.

Pienvikaisten paratiisin yhdel-
tätoista kappaleelta löytyy myös 
rankka-aiheista huumoria. kap-
paleiden sanoituksissa käsitellään 
muun muassa työttömyyttä, ter-
rorismia, tiukkapipoisuutta, mie-
lenterveys- ja itsetunto-ongelmia 
sekä työelämässä väsymistä. 

kappale Maire se tuoppi ja he-
ti! valaisee ongelmaa, miksi yhä 
useampi työssään ja elämässään 
väsähtänyt tarvitsee sen tuopin 
(tai muutaman) duunipäivän jäl-
keen. raidalla Hullu vapaalla voi 
kuulija aistia vieläkin rankemman 
kritiikin samasta avohoitoaihees-
ta kuin vuoden 1994 Työtön, hullu 
ja eläkeläinen -biisissä: 

»Aamulla pitää pää ja paita 
napittaa
Ei tule kylmä, silmät napeilla 
tapittaa
Tää taitaa olla testi
Mut heitettiin ulos

Mua hoidetaan avoimesti ja 
tässä on tulos:
 
Mä oon muukalainen vieraal-
la maalla
Mä oon hullu vapaalla…

Antakaa anteeksi jos oon ar-
vaamaton
Mun päässä on ase varmista-
maton
En haluais mä painaa taas tä-
nään liipaisinta
Syntyis säästöistä vainaa 
Nousis testinne hinta»

»aina kun meidän musiikki saa 
ihmiset hyvälle tuulelle tai mei-
dän sketsit nostattaa iloa ja nau-
rua, se on meille voitto! vaikeat-
kin asiat on helpompi kestää huu-
morin avulla. ilman huumoria ei 
ihminen tule toimeen. Huumorin 
tarkoitus on estää kaikkea muut-
tumasta vielä huonommaksi! sen 
tarkoitus on antaa ilon hetkiä, 
luoda hyviä fiilareita, auttaa ir-
taantumaan jäykkyydestä. Pieni 
anarkistinen ja rienaava ote ke-
ventää elämää! eli kyllä musiikil-
la voi muuttaa ainakin yksityisen 
ihmisen maailmaa – ja sitä kaut-
ta kenties koko yhteiskuntaa», sa-
noo eränkö vakavasti.

Lapinlahden Linnut kiertävät 
maata edelleen tasaiseen tahtiin. 
nykyisessä kokoonpanossa esiin-
tyvät erängön lisäksi jo alkuperäi-
sestä bändistä tutut Matti Jaara
nen ja Pekka Hedkrok ja uudem-
pina muusikoina Jaku Havukai
nen, Aarni Kivinen, Sami Kari
luoma ja Ari Wahlsten.

tusinan verran keikkoja teh-
dään syksyn 2006 aikana vanhalla 
kokoonpanolla, tai kuten eränkö 
toteaa: »keräilyharvinaisuus ori-
ginal Lapinlahden Linnut lähtee 
liikkeelle!» silloin sketsien ja mu-
siikin kanssa lavalla huhkivat lä-
hes koko alkuperäinen tiimi, mu-
kana myös Mikko Kivinen, Tapio 
Liinoja ja Markku Toikka. 
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Pate Mustajärvi 
Popeda-yhtyeensä 
keikkabussilla.

DUUnariSta  
RoKKariKSi
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 S uuret une l m at kuuluisuudesta rock-tähte-
nä hallitsevat monen rockmuusikon elämää lapses-
ta saakka. tampereen ikurista kotoisin oleva Pate 
Mustajärvi aloitti sen sijaan uransa tehdastyöläi-

senä ja meni myöhemmin ammattikouluun levyseppähit-
saajan linjalle. Jo tuolloin hänelle kuitenkin alkoi olla sel-
vää, mitä hän tulisi tulevaisuudessa tekemään. alkutahdit 
muusikon uralle Pate sai koulubändeistä ja muista »viri-
tyksistä» sekä paljosta musiikin kuuntelusta.

Pate mustajärvi kertoo urastaan ja ajatuksistaan Kult-
tuurivihkoille toukokuisena perjantaina kokkolan seura-
huoneella ennen illan keikkaa.

Hänen ensimmäinen työnsä oli kesäduuni kaipion 
kassakaappitehtaalla 15-vuotiaana. 10 vuotta myöhem-
min Lokomolla työskennellessään hänen oli tehtävä va-
linta tehdastyön ja musiikin tekemisen välillä. valinta ei 
ollut vaikea.

»keikkoja alkoi olla jo siihen tahtiin, ettei kerinnyt 
enää kaksivuoroduunia painaa. sitä ennen olin ollut kai-
kenlaisilla metalliverstailla hommissa, mutta Lokomo 
oli viimeinen työpaikka, jossa olin parisen vuotta», Pa-
te mainitsee sytyttäen samalla uuden pikkusikarin ja sie-
maisten kulauksen punaviiniä.

Pate kinusi joka perjantai työkavereita tekemään il-
tavuoronsa puolestaan, että hän pääsisi keikalle. tähän 
työkaverit kyllästyivät. maanantaisin aamukuuteen töi-
hin tulo ei enää Patea kiinnostanut. eräänä päivänä hän 
soitti »muijalleen» ja ilmoitti ottavansa lopputilin. »ota 
vaan, että näkee suakin joskus», tämä oli tokaissut.

Popedassa jo lähes 30 vuotta
ensimmäisen Popedan keikan tapahtumia Pate ei juu-
rikaan muista. keikka oli Corilla-rockklubilla nykyisen 
tampereen koskikeskuksen paikalla ennen sijainneen 
verkatehtaan kellaritiloissa.

»ensimmäinen keikka, josta saatiin oikein rahaakin ja 
kaikkea muuta», Pate sanoo. Biisilista on edelleen tallessa 
– arvokas muisto Popedan ajoilta.

kesällä 50 vuotta täyttänyt Pate on ainut alkuperäi-
nen jäsen vuonna 1977 perustetussa Popedassa. Hän on 
siis ollut yhtyeessä mukana suurimman osan elämästään. 
kaksi jäsentä on lähtenyt »yläkertaan», mutta muut ovat 
vain sopivalla hetkellä päättäneet, että nyt homma saa 
riittää. Joskus riidatkin ovat vauhdittaneet lähtöjä.

»kukaan ei ole kuitenkaan ollut bändissä hetkellises-
ti, basisti Jyrki Melartininkin piti tuurata vain väliaikai-
sesti, mutta ’tuurasikin’ peräti 11 vuotta. välillä hän oli 
kokin hommissa ja soitti eri bändeissä, mutta palasi ta-

kaisin Popedaan, jossa on edelleenkin.»
»ikurin turbiinikin» on tehnyt välillä myös omaa soo-

louraa jättämättä kuitenkaan Popedaa.
Perin kliseiseksi käsitykseksi on muodostunut, että 

keikkailu olisi kovaa työtä. tehdastyötäkin tehneen Pa-
ten mukaan tämä ei pidä paikkaansa, vaan kovaa työtä on 
pikemminkin keikkailun ympärillä tapahtuva muu toi-
minta.

»kun ollaan kiertueella, niin vuorokaudesta pitää kah-
den tunnin ajan olla suhteellisen selväjärkinen, lopun ai-
kaa voi olla kuin ellun kanat. mitäs raskasta se on? on 
hyvät hotellit, hyvä tekniikka, jätkät hoitaa kamat, hyvät 
autot ja niin edelleen. keikan raskaus riippuu siitä, miten 
päivänsä viettää, kuinka paljon viihtyy yökerhossa keikan 
jälkeen. kyllähän tästä hommasta ’raskastakin’ saa!»

keväällä 2006 eräs iltapäivälehti kertoi, kuinka huma-
lainen Pate talutettiin lavalta. Paten oma versio tapahtu-
mista on toisenlainen.

»näillä jutuillahan lehdet myyvät hyvin. Puhutaan 
paljon, mutta tiedetään vähän. olen yrittänyt myöhem-
min korjata tietoja. minua ei todellakaan talutettu mis-
sään tapauksessa pois lavalta. Huomasin tunnin paina-
misen jälkeen, ettei tästä illasta tule hevon vittua, joten 
lähdin lavalta pois ja jätkät soitti loppuillan. olin kuiten-
kin liikaa kännissä ja katsoin parhaaksi poistua vittuun 
lavalta. minua ei kaikesta huolimatta kukaan taluttanut 
lavalta.»

Pate ja Popeda tekivät aikoinaan muutaman keikan eh-
kä suomen tunnetuimman kännissä esiintyjän irwinin 
kanssa. kun tiedustelen, minkälainen Antti Hammar
berg oli keikalla, Pate toteaa hieman salaperäisesti, että 
»antti oli omalla tavallaan honottava».

Rokkia neuvostokansalle
Popeda-nimellä ei ole Paten mukaan paljoakaan tekemis-
tä kuuluisan neuvostoliittolaisen automerkin kanssa. ni-
mi juontaa juurensa erääseen jyväskyläläiseen rock-Ca-
rillac-nimiseen bändiin, jota Pate ja hänen bändiläisensä 
pitivät äärettömän typeränä nimenä. Jo edesmennyt Po-
pedan jäsen Ilpo Ainiala totesi nimestä keskusteltaessa: 
»no vittu, pannaan meidän bändin nimeksi sitten Punk-
rock Popeda.» myöhemmin punk-sana jäi pois, ja nimi 
vakiintui Popedaksi.

kaikesta huolimatta Popeda keikkaili aikanaan kol-
mesti myös neuvostoliitossa. Jokaisella keikalla paikalla 
oli liki kymmenentuhatta ihmistä. 

»tämä kaikki oli minulle ja yhtyeelle uutta, koska ai-
kaisemmin siellä ei ollut käynyt kuin agit Prop ja muut 

Ikurin turbiini Pate Mustajärvi painaa yhä Popedan kaasua. 
Bailubändin solisti ei arkaile ottaa kantaa yhteiskuntaankaan.
te k sti   ja  kuvat  Jarmo Rintala

☞
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vastaavat. vieraillessamme vetäisimme rokkia yleisölle 
sananmukaisesti täydeltä laidalta. Yleensäkin oleilu neu-
vostoliitossa oli minulle huikaiseva kokemus, minulle jäi 
vitun nastat muistot mieleen. nykyisin minua ei saisi esi-
merkiksi moskovaan kirveelläkään, paikka on nykyään 
kuin Chicago 1920-luvulla», Pate sanoo räväkästi.

»neuvostoliitossa meistä pidettiin huolta perkeleen 
hyvin, meitä vietiin komeella Zaika-limusiinilla pitkin 
moskovaa. oli hyvät hotellit, helvetin hyvät ruuat, kaik-
kea tuntui riittävän, tosin en päässyt näkemään, mitä ta-
valliselle moskovalaiselle kuuluu.»

neuvostoliiton ajasta Pate sanoo, että »Gorbatsovin 
politiikka oli hyvä yritys, mutta ei siitä mitään tullut, kos-
ka vodkan turruttamat jätkät piti oman puolensa.»

Hän mainitsee myös, että Popedan Harasoo-levyn 
kannen kuva on otettu Punaisella torilla.

Duunarin kakara on vahvasti vasemmalla
Palaamme vielä Paten työläistaustaan. Paten tehdastyö-
aikana 1970-luvulla vasemmistolaisuus oli suuressa ar-
vossa tehtailla ja ammattiosastojen toiminnassa. ensim-
mäisen kosketuksensa poliittiseen toimintaan hän sai 16-
vuotiaana, kun kassakaappitehtaalla oli pääluottamus-
miehen vaalit. 

»vastakkain oli kommareiden ja demareiden ehdokas, 
kahden eri ammattiosaston välienselvittely. molemmilta 
puolilta minua yritettiin lahjoa pullalla ja jaffalla. en enää 
muista, kumpaa silloin äänestin, mutta minua vietiin täs-
sä suhteessa kuin kuoriämpäriä – sellaisia ’koijareita’ ne 
olivat jo silloin», sanoo Pate inhimillisen oloisella, jopa 
ymmärtäväisellä tavalla.

minkään puolueen jäsen Pate ei ollut tuolloin eikä 
myöhemminkään, mutta hänen mielipiteistään suoras-
taan huokuu vasemmistolainen ajattelutapa ja kapitalis-
minvastaisuus.

»mä oon duunarin kakara, ja olen saanut kotoa käsin 
tietynlaisen kasvatuksen, vaikka lyhyeksi olen jäänytkin. 
isä muutti kaupunkiin, koska koki pientilan isäntänä, et-
tei kuusikakaraisella perheellä ole tässä suhteessa tule-
vaisuutta. työmies on työmies ja lisäksi on se, joka kää-
rii hillot. suomessa on ehdottomasti edelleen omistava 
luokka, ja yhteiskunnallinen kahtiajakaantuneisuus on 
selvä asia.»

Pate kertoo aika ajoin pohtivansa tällaisia kysymyksiä.
»kapitalismi, mitä se sitten tarkoittaakin, ei ole ratkai-

su mihinkään. siinä kansaa viedään kuin litran mittaa, 
samalla tietyt jätkät korjaa voitot ja hoitaa kuviot eivätkä 
vittuakaan välitä ihmisistä.»

maailmanpolitiikastakin Patella on selvät mielipiteet. 
Pate muistelee, että samoihin aikoihin, jolloin Ronald 
Reagan oli valittu Yhdysvaltojen presidentiksi, eräs toi-
mittaja kysyi Patelta, onko tämä huolissaan tulevaisuu-
desta. Pate vastasi:

»kyllä minä tietyllä tavalla olen, koska minulla on pie-
ni poika ja kaiken maailman hulluja pääsee pressaks.»

nykyisestä Yhdysvaltojen presidentistä hän on tietys-
ti samaa mieltä.

musiikissaan Pate ja Popeda eivät kuitenkaan ota kan-
taa politiikkaan tai kapinoi kapitalismia vastaan.

»olemme rock’n roll- ja bailubändi ja elämme sen mu-
kaisesti», Pate korostaa. 

»Kapitalismi ei ole 
ratkaisu mihinkään», 
Pate Mustajärvi toteaa.

☞

Jokaisella neuvostoliiton keikalla oli liki kymmenentuhatta ihmistä.
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■ Patan, Nepal
Aurinko pai sta a  pilvettömäl-
tä taivaalta ja kuumentaa ilman lähel-
le kolmeakymmentä astetta, kun Ne-
palin suosituimpiin yhtyeisiin kuuluva 
Nepathya harjoittelee pääkaupunki 
Katmandun naapurissa pienessä, vain 
yhden pienen lampun valaisemas-
sa huoneessa. Ilmastointi on kytket-
ty pois päältä, vaikka aurinko porot-
taa suoraan peltikattoon. Sisällä ilma 
tihkuu hikeä.

»Kuumuus ja kosteus auttavat 
pääsemään lähelle esiintymistunnet-
ta», yhtyeen manageri selittää.

Laulaja ja yhtyeen keulahahmo 
Amrit Gurung tervehtii lyhyesti, ja 
harjoitukset jatkuvat keskeytymät-
tä. Nepalin viimeaikaisen poliittisen 
kuohunnan takia yhtye on ollut pit-
källä tauolla, ja nyt on kiire saada ryh-
mä esiintymiskuntoon ennen kuin se 
lähtee kolmen konsertin kiertueelle 
Suomeen.

Kansannousu alkoi 
konserteista?
»Musiikilla voi olla suuri vaikutus ih-
misten elämään», Gurung pohtii har-
joitusten jälkeen. »Se voi lohduttaa, 
mutta se voi myös tuoda rohkeutta.»

Jo viidentoista vuoden ajan Nepa-
lin suosituimpiin kuulunut yhtye jär-
jesti viime vuonna kiertueen Nepa-
lin maaseudulla, kun maan hallitusta 
vastaan kymmenen vuotta taistelleet 
maoistit olivat tulitauossa.

»Ihmiset olivat peloissaan, kukaan 
ei uskaltanut lähteä kylistä kaupun-
kiin tai kaupungista kyliin väkivallan 
takia. Kiertueella halusimme rohkais-
ta ihmisiä lähtemään kotoaan ja tule-
maan konserttiimme.»

Kymmenettuhannet kyläläiset 
tarttuivat haasteeseen, lähtivät ko-
deistaan ja tulivat seuraamaan kon-
sertteja.

»Uskon, että se oli monille ensim-
mäinen rohkea askel, jonka jälkeen 
seuraava oli helpompi ottaa. Ihmiset 
olivat pelon pysäyttämiä, me saimme 
heidät liikkeelle. Haluaisin ajatella, et-
tä olimme osaltamme käynnistämäs-
sä sitä liikettä, joka jatkui huhtikuussa 
kansannousuna.»

Nepathyan musiikki on leimallisen 

Kansanlauluista 
kansalle laulamiseen

teksti ja kuva  Teppo MoisioNepalilainen folk-yhtye Nepathya otti yhteiskunnallisen roolin.

nepalilaista ja vetoaa vahvasti yli ikä- 
ja luokkarajojen. Musiikin pohjana 
ovat olleet Amrit Gurungin vaellus-
retkiltään keräämät nepalilaiset kan-
sanlaulut, jotka yhtye on sovittanut 
modernin poprockin muottiin.

Yhdistelmä perinnettä ja länsimai-
suutta vetoaa niin nuoriin kaupun-
kilaisiin kuin köyhissä kylissä asuviin 
vanhuksiinkin. 

»Jos muut suositut nepalilaisyhty-
eet laulaisivat jollakin toisella kielellä, 
niiden musiikkia ei tunnistaisi nepali-
laiseksi. Nepathyan kappaleet sen si-
jaan ovat perusluonteeltaan nepali-
laisia, vaikka ne soitetaan lähinnä län-
simaisin soittimin», Gurung kiteyttää 
yhtyeen vetovoiman kotimaassaan.

Lauluja elävästä elämästä
Amrit Gurungin koki yhteiskunnalli-
sen herätyksensä musiikinkeräysvael-
luksellaan vuonna 1999, kun hän koh-
tasi kyläläisiä, joiden omaisia maoisti-
sissit olivat edellisenä iltana tappa-
neet. »Olin tottunut maaseudun köy-

hyyteen, mutta aina ennen ihmiset 
olivat olleet iloisia ja hymyileviä», it-
sekin vuoristokylistä syntyjään oleva 
Gurung kertoo.

»Tapaamieni ihmisten murhe iski 
minuun, ja vietin monta päivää vael-
lellen vuorilla surullisena. Kun pala-
sin kotiin, tajusin, että minun on teh-
tävä jotain.»

Kansanlaulujen uudelleensovitta-
misen sijaan Gurung alkoi kirjoittaa 
itse kappaleita, joiden sanoituksis-
sa hän kertoi sodasta ja köyhyydestä. 
»Olen aina halunnut laulaa kansalle 
heidän elävästä elämästään. Ymmär-
sin, ettei aika ollut enää sopiva pel-
kästään rakkaudesta laulamiselle.»

Yhtye alkoi järjestää hyväntekeväi-
syyskonsertteja. Viimeksi toukokuus-
sa Nepathya konsertoi kansannousus-
sa kuolleiden mielenosoittajien per-
heiden hyväksi.

Pian haastattelun jälkeen yhtye on 
lähdössä Suomeen, jossa sen on mää-
rä esiintyä Helsingin Maailma kylässä 
-festivaaleilla sekä Mahdollisuuksien 

toreilla Tampereella ja Hyvinkäällä.
»Voi, tiedän maastanne niin vä-

hän!» Gurung pahoittelee. »Tuntema-
ni hyvät ihmiset sieltä pyysivät meitä 
mukaan. Toivottavasti hyviä ihmisiä 
on enemmän ja he pitävät meidän ne-
palilaisesta soinnistamme.»

Ainakin jonkun pitää viedä yhtyeen 
jäsenet tutustumaan saunaan. Se pa-
lauttaa varmasti mieleen kotimaan 
kuumankosteat soittoharjoitukset, 
auttaa pääsemään tunnelmaan ja lie-
vittää koti-ikävää. 
—
■ Haastattelu on tehty 
toukokuussa 2006.

 
»Ymmärsin, ettei 
aika ollut enää 
sopiva pelkästään 
rakkaudesta 
laulamiselle.» 

Nepathyan keulahahmo 
Amrit Gurung haluaa 
laulaa lauluja, jotka 
kertovat nepalilaisten 
elävästä elämästä.
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 N i m i m e rkki   Vin c e nt  ranskas-
ta on tällä viikolla kuunnellut muun 
muassa radioheadia ja sigur rósia. 
Lisäksi hän pitää ainakin Pink Floyd-

ista ja Tom Waitsista. 
mistä tiedän tämän? olen käynyt last.fm-

nimisellä sivustolla internetissä. vincentin 
kuunnellessa musiikkia omalla koneellaan hä-
nen kuulemansa kappaleet ja yhtyeet ilmesty-
vät koko maailman nähtäväksi hänen käyttäjä-
sivuilleen. en tiedä vincentistä muuta kuin et-
tä meillä on samantyyppinen musiikkimaku. 

sivujen idea on yksinkertaisuudessaan ne-
rokas. rekisteröitymällä voi ilmaiseksi nähdä 
muiden käyttäjien soittolistoja ja etsiä omaa 
musiikkimakuaan vastaavia uusia yhtyeitä ja 
artisteja. oletus on, että vincentin kuunnel-
lessa minulle tuntematonta yhtyettä minun 
kannattaa ottaa siitä selvää, sillä pääosin pi-
dämme samasta musiikista. Parhaimmassa 
tapauksessa löydän uuden mielenkiintoisen 
bändin, ja samalla kyseiset artistit saavat il-
maista mainosta.

internet on pullollaan samalla periaat-
teella toimivia sivustoja. Helsinkiläisen 
musiikinjakeluyhteisön new music Commu-

te k sti   Saara Oranen |  kuvat  Helinä Kuusela 

Äänitemyynti laskee, isot 
levy-yhtiöt tekevät tappiota ja 
Internet kasvattaa asemiaan 
musiikin tarjoajana. Pitäisikö 
kuluttajan huolestua? 
Vastaamassa New Music 
Communityn Jarno Koponen.

Mitä 
kuuluu 
albumille
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nityn edustaja Jarno Koponen kutsuu ilmiötä 
uudeksi digitaaliseksi kulttuuriksi. 

»Yhteisöalustoissa ihmisiä määritellään 
musiikkimaun kautta, jolloin musiikista tu-
lee osa identifikaatiota. uuteen ihmiseen tu-
tustuessaan tutustuu myös uuteen bändiin.» 

C-kaseteista mp3:n kuunteluun
iskulauseessaan last.fm ilmoittaa olevansa 
osa musiikin sosiaalista vallankumousta. tot-
ta onkin, että musiikkibisnes elää voimakasta 
murrosvaihetta. samalla kun last.fm:n kaltai-
set sivut yleistyvät ja musiikin haku interne-
tistä lisääntyy, äänitemyynti on pohjalukemis-
sa ja suuret levy-yhtiöt fuusioituvat tulosten 
ollessa jatkuvasti miinusmerkkisiä. syytökset 
ovat kohdistuneet lähinnä hallitsemattomaan 
nettipiratismiin. 

musiikkibisnestä koskevat lehtien otsikot jo 
muutaman vuoden ajan julistaneet koko alan 
olevan kuolemaisillaan, vaikka toisaalta mu-
siikkia kuunnellaan ja kulutetaan enemmän 
kuin koskaan. missä on vika? 

Jarno koposen mielestä tilanteen synkkyyt-
tä liioitellaan. »albumien myyntimäärät tule-
vat kyllä alaspäin. se ei kuitenkaan tarkoita, 
että olisi vähemmän ihmisiä, jotka ovat mu-
siikista kiinnostuneita tai valmiita maksa-
maan siitä.» 

koposen mielestä syy on pikemminkin ra-
kenteessa: musiikkia ei enää saada kuunteli-
joiden ulottuville heitä tyydyttävällä tavalla.  
»Levy-yhtiöiden pitäisi ymmärtää, että perus-
skenaario, jonka mukaan ihmiset ostavat en-
sisijaisesti albumeita, on muuttumassa. se on 
vanhentunut ajattelutapa, että raha tulee al-
bumista ja kiertueesta.»

koposen luotsaamassa new music Com-
munityssa eli nmC:ssä konkretisoituu tietyl-
lä tavalla musiikin muuttunut olomuoto ja ja-
keluperiaatteet. Webissä toimivan yhteisön 
pääasiallinen tehtävä on julkaista suomalais-
ten pienyhtyeiden musiikkia ilmaiseksi mP3-
muodossa. vuosituhannen vaihteessa perus-
tetun yhteisön sivut ovat myös kokonaisval-
tainen virtuaalinen tila, jossa tarjotaan mu-
siikin lisäksi kuvataidetta, kuunnelmia ja mu-
siikkinäytelmiä.

»kaikki lähti improvisaatiomusiikkia soit-
tavasta valtuusto-yhtyeestä, jonka kanssa ses-
sioitiin paljon. materiaalia syntyi hirveästi, ei-
kä ollut mitään järkeä painaa siitä kaikesta le-
vyjä. mietittiin, että miten voitaisiin hyödyn-
tää uutta mediaa ja erityyppisiä kanavia mu-
siikinjulkaisussa.» 

nmC:n rinnalla toimii erillinen levy-yh-
tiö siamese sounds, mutta nmC itses-
sään on täysin epäkaupallinen ja taloudel-
lista voittoa tavoittelematon organisaa-
tio, joka ainoastaan tarjoaa musiikkia si-
tä haluaville kuuntelijoille. käytännössä si-
vuilta voi ladata eri yhtyeiden kappaleita  
ilman että kenenkään kassakone kilahtaa. Pi-
ratismikeskustelun käydessä kuumana tun-
tuukin kummalliselta, että joku haluaa täysin 

vapaaehtoisesti julkaista kappaleitaan ilmai-
seksi kaikkien ladattavaksi. 

»Piratismiahan on ollut jo paljon ennen net-
tiä. ei digitaalisten muotojen ja jakelukanavien 
kehittäminen syö artistin oikeuksia. Pitää vain 
varmistaa, että järjestelmä luodaan artistien 
ja kuuntelijoiden ehdoilla. en usko, että albu-
mien myyntimäärät ovat laskeneet sen takia, 
että ihmiset kuulevat kappaleet myös muualta. 
onhan aina ollut radiokin, josta kappaleet on 
voitu äänittää c-kasetille», koponen sanoo.

entä mitä nmC tai itse artistit hyötyvät mu-
siikkinsa ilmaisesta jakelusta?

»Jos ajatellaan markkinoinnin kannalta, niin 
kyllähän se, mitä laajempi porukka kuulee mu-
siikkia lisää ihan suoraviivaisesti potentiaalis-

ta keikalla kävijää ja albumin ostajaa. ei koko 
materiaali ole koskaan siellä mP3-muodossa.» 

Mitä pienet edellä, sitä isot perässä
koponen kutsuu yhteisöään vahvistetuksi vii-
dakkorummuksi, jonka avulla sana uusista yh-
tyeistä kulkee luonnollista reittiä kuuntelijal-
ta toiselle. sama idea on myös yhteisöalustois-
sa, joissa musiikki leviää internetin välityksel-
lä ilman sen suurempia markkinointiponnis-
teluja levy-yhtiöiden puolelta.

»markkinointikanavana netin merkitys on 
ollut valtava. Joissain genreissä sitä voidaan 
hyödyntää enemmän kuin miljoonan markan 
mainoskampanjaa. indie-puolelle netti on ol-
lut väylä hakea uusia kanavia ilman isoa ra-

Jarno Koponen ei usko 
internetin romuttavan 
musiikkimaailmaa.
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☞ haa», pienten levy-yhtiöiden etujärjestö indie-
Con puheenjohtaja Paavo Bäckman sanoo. 
»Jos isojen levy-yhtiöiden asenne oli, että net-
ti tulee, sitä vastaan pitää taistella, niin pienet 
ajattelivat, että netti tulee, miten sitä voi hyö-
dyntää. se on suuri asenteellinen ero indie- ja 
major-yhtiöiden ajatusmaailmassa.» 

internetin suomien markkinointimahdolli-
suuksien lisäksi itsenäiset ja riippumattomat 
eli indie-levy-yhtiöt ovat viime vuosina hyöty-
neet äänitysteknologian kehityksestä. nyky-
ään hyvän levyn tekemiseen ei tarvita miljoo-
nan euron studiota, vaan kotonakin voi omal-
la koneella saada aikaan tasokasta jälkeä. ku-
lujen karsiutuminen on avannut uusia ovia in-
die-puolelle.

»Jos kysytään, että miten bisnes on muut-
tunut, niin vastaus on ’täysin’. nykyään pie-
net yhtiöt hoitavat tärkeän, ruohonjuuritasol-
la olevan artistityön isojen keskittyessä myy-
miseen. indiet ovat selkeästi tulleet alaan mu-
kaan ammattimaisesti, ja ovat erittäin isoja 
pelaajia kentällä», Bäckman sanoo.

Bäckmania ja koposta kuunnel lessa 
musiikkialan rappio tuntuu entistä kaukai-
semmalta ajatukselta. samalla kun suuret le-
vy-yhtiöt karsivat väkeä, ovat omakustan-
nebändit ja -yhtiöt vaivihkaa lisääntyneet ja 
voimistuneet. itsenäisten levy-yhtiöiden ja 
nmC:n kaltaisten jakelukanavien yleistyessä 
myös taiteellinen riippumattomuus ja vapaus 

kasvaa. 
variaatio kentällä onkin tällä hetkellä suur-

ta: anttilan top ten -osaston tarjotessa isojen 
levy-yhtiöiden lanseeraamia idols-täsmätuot-
teita voi asialleen omistautunut kuuntelija ha-
kea netistä entistä helpommin harvinaisten ja 
kokeellisten yhtyeiden tuotantoa. Webin väli-
tyksellä kaupallista suosiota karttavat artistit 
voivat julkaista musiikkia, joka olisi aikaisem-
min saattanut jäädä levy-yhtiön demohyllyyn 
pölyttymään.

ehkä musiikkialan kriisi ei olekaan itses-
täänselvyys. voisiko myllerryksestä sittenkin 
seurata jotain hyvää?  

Kuuntelijan markkinat
Hieman yllättäen suurimmaksi voittajak-
si tuntuu nousevan musiikin kuluttaja.  
»ihmiset saavat nykyään entistä helpommin 
musiikkia. ei tarvitse lampsia levykauppaan, 
vaan haluamansa biisin saa nyt ja heti», ko-
ponen kuvailee. »kuuntelija voi tavallaan va-
lita kerman päältä. enää ei osteta koko albu-
mia, vaan amazonin webkaupasta tai itune-
sista yksi biisi omalle koneelle tai iPodille.»

»tulevaisuudessa digitaalisten virtausten 
merkitys ja omaehtoinen musiikinlevittämi-
nen kasvaa. kuluttajalle keksitään uusia inno-
vaatioita. esimerkiksi ostaessa pääsylipun kei-
kalle saa samalla biisin kännykkään, että voi 
fiilistellä ennen keikkaa. tuolla puolella tulee 

tapahtumaan paljon.» 
myös Bäckmanin mukaan uudet jakeluka-

navat ja rakenteissa tapahtuvat muutokset tu-
levat hyödyttämään ennen kaikkea kulutta-
jaa. 

»ennen oli se ongelma, että kaikki tehtiin 
samalla tapaa kuin oli aina tehty. isot levy-yh-
tiöt tekivät päätökset lähinnä yksin. nyt on 
enemmän pieniä toimijoita, jotka eivät ole joi-
denkin kansainvälisten, new Yorkista käsin 
tapahtuvien määräysten alaisia, vaan voivat 
tehdä mitä haluavat. Jos halutaan myydä al-
bumia kympillä tai tehdä spesiaalijuttuja fa-
niryhmille, niin sillä, onko se niin sanotusti 
korrektia, ei ole mitään väliä.»  

»eletään siirtymävaihetta. Jo tällä hetkel-
lä digitaalinen myynti on isompaa kuin sink-
kujen myynti. tulevaisuudessa nopealiikkei-
simmät innovaattorit tarjoavat kuluttajille si-
tä mitä halutaan, tai ei edes osattu toivoa. uu-
det yhtiöt tulevat kentälle ja vanhat tippuvat, 
ei siinä sen ihmeellisempää.»

entä miten käy albumille? onko äänilevy 
katoava luonnonvara?

koposen ja Bäckmanin mukaan siitäkään ei 
tarvitse kantaa liikaa huolta; molemmat usko-
vat albumin pysyvän markkinoilla.

»Fanit haluavat räplätä jotain. ei albumi 
kuole, fyysinen tuote on liian tärkeä», Bäck-
man kiteyttää. 

»Uudet yhtiöt tulevat kentälle, ja vanhat tippuvat.»

New Music 
Communityn rinnalla 
toimivan Siamese 
Sounds -levy-yhtiön 
talliin kuuluvat muun 
muassa yhtyeet 
Underwater Sleeping 
Society, Rubik ja Kastor.
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Ei oikeutta 
ilman tekniikkaa
te k sti   ja  kuva  Aleksi Moisio |  kuvitus  Emil Bertell

Vuoden alussa voimaan astunut 
uusi tekijänoikeuslaki oli varmasti 
eräs viime aikojen kiistellyimmistä 
lakiuudistuksia. Lex Karpelaksi 
ristitty laki herätti kulttuurin parissa 
työskentelevät pohtimaan omaa 
suhtautumista tekijänoikeuksiin ja 
innosti nettisukupolven nousemaan 
barrikadeille – ainakin virtuaalisesti. 
Mutta miksi tekijänoikeudet nousivat 
tapetille juuri nyt ja miten ne ovat 
muuttuneet historian kuluessa?

 K u t e n   ta pa n a   o n ,  olisi tässäkin yhteydes-
sä helppo osoittaa syyttävällä sormella Brysselin 
suuntaan. euroopan unionin pitkään valmistel-
tu tekijänoikeusdirektiivi hyväksyttiin ministeri-

neuvostossa vuonna 2001, ja siitä lähtien jäsenmaat ovat 
pyrkineet vaihtelevilla nopeuksilla harmonisoimaan omaa 
lainsäädäntöään.

Direktiiviä ei käy kuitenkaan leimaaminen »kohulain» 
perimmäiseksi syyksi, sillä komission kokoon kursima 
kompromissi heijastelee yhteiskunnassa taustalla tapah-
tuneita muutoksia. 

Vapaus, veljeys ja tekijänoikeus
miten tekijänoikeuksien maailma on muuttunut aikojen 
saatossa? Ja kuka ensinkään antoi taiteilijoille moraalisen 
yksinoikeuden teoksiinsa?

oikeustieteen tohtori Rainer Oesch toimii Helsingin 
yliopistossa kauppaoikeuden professorina ja on erikoistu-
nut työssään tekijänoikeuksiin. Hän kertoo modernin, luo-
van yksilön ympärille keskittyneen tekijänoikeuskäsityk-
sen syntyneen ranskan vallankumouksen jälkimainin-
geissa. »se oli vallankumous myös tekijänoikeuksien suh-
teen, sillä sen jälkeen katsottiin, että kaikki oikeudet teok-
seen kuuluivat vain tekijälle itselleen. teoksesta tuli teki-
jänsä eettinen lapsi.»

»käsityksemme tekijänoikeuksista perustuu siis man- ☞
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nermaiseen tekijänoikeusoppiin, jota leimasivat valistus-
filosofia ja ajatus ’luontaisesta omistusoikeudesta’, jonka 
katsottiin kuuluvan taiteilijoillekin», oesch kertoo. va-
listusfilosofien kosteissa päiväunissa ihminen oli usein 
puhdasta järkeään käyttävä toimija – sellainen jonka ai-
voitusten hedelmät kuuluivat yksinomaan viljelijälleen. 
Yhteisön innovaatiot muuttuivat yksilöiden immateriaa-
liseksi omaisuudeksi.

mutta on tekijänoikeuksien esihistorialla omat fos-
siilinsa. »esimerkiksi sana ’plagiaatti’ tulee latinan pla-
giarius-sanasta», professori muistuttaa. nykyihmiselle 
tutussa merkityksessä sanaa käytti roomalainen runoili-
ja Marcus Valerius Martialis, joka syytti eräässä runos-
saan kollegaansa säkeidensä »kidnappaamisesta».

Kirjapainot ja yksinoikeudet
valistusfilosofien ajatusten lisäksi modernin tekijänoi-
keuden kehittymiseen vaikuttivat voimallisesti myös 
muut tekijät. ennen kirjapainotaidon keksimistä teosten 
»luvaton» kopiointi ja levittäminen oli taloudellisesti yh-
dentekevää. kirjurien ja munkkien jäljentäessä käsikirjoi-
tuksia tuntitaksalla, ei piratismille löytynyt taloudellisia 
kannustimia.

ironista kyllä, nykyään patentti- ja lisenssikiistojen 
kanssa painiskelevassa kiinassa väitetään tunnetun jon-
kinasteisia tekijänoikeuksia sikäläisen kirjapainotaidon 
keksimisen aikoihin 1000-luvulla. »kiinassa keisari antoi 
yksinoikeuden tietyille tahoille Kalevalaan verrattavissa 
olevien julkisten teosten painamiseen», oesch kertoo.

euroopassa ensimmäiset yksinoikeudet kirjojen pai-
namiseen myönnettiin 1400-luvun lopun venetsiassa. 
»Hallitsija myönsi painatusoikeuden tietyille tahoille, 
mutta halusi vastavuoroisesti kontrolloida, mitä paine-
taan ja levitetään yleisölle. tekijänoikeus tavallaan kasvoi 
ja kehittyi sensuurilainsäädännön myötä», selvittää pro-
fessori.

oesch kiirehtii tosin muistuttamaan painatusprivile-
gioiden olleen vain nykyisten tekijänoikeuksien »vaimei-
ta esiasteita». keski-ajalla yksilöllisyys ja omaperäisyys 
veivät todennäköisemmin hirttolavalle kuin myyntilisto-
jen kärkisijoille.

Professorin mukaan tekijänoikeuksien muotoutumisen 
voidaan sanoa olleen vahvasti sidoksissa tekniseen kehi-
tykseen: »viimeisen 50 vuoden aikana tekijänoikeuslaki-
en kehittymiseen ovat vaikuttaneet eniten teknisen kehi-
tyksen erilaiset ilmiöt alkaen radio- ja tv-toiminnan vil-
kastumisesta aina digitaalitekniikkaan asti.»

kirjapainotaito mullisti tekstien leviämisen paikasta 
toiseen. se synnytti tarpeen turvata elinkeino myös kir-

jailijalle, tarpeen tekijänoikeuksille. radio ja äänilevyt 
loivat uudet markkinat musiikkialalle. samalla ne pakot-
tivat pohtimaan, miten säveltäjien, sanoittajien ja sovitta-
jien oikeudet kyetään turvaamaan. nykyinen laki yrittää 
tasapainoilla digitaalitekniikan kehityksen ja internetin 
tuomien muutosten kanssa.

»tekijänoikeudet seuraavat aina viiveellä teknistä kehi-
tystä», oesch sanoo. »kuka olisi vielä vuosikymmen sit-
ten arvannut, että puhelimesta tulee kopiointiväline?»

Kaikkien maiden säveltäjät, liittykää yhteen!
toinen tekijänoikeuslainsäädäntöön vaikuttanut tekijä 
on professorin mukaan järjestäytyminen. »kun teosten 
massakuluttaminen lisääntyi, kasvoi myös tarve järjes-
täytymiselle», kertoo oesch. tekijänoikeuksien haltijoi-
ta edustavien järjestöjen historialla voidaan nähdä etäi-
set kiinnekohtansa ammattiyhdistysliikkeen historiaan: 
»esimerkiksi Yhdysvalloissa useita tekijänoikeusjärjestö-
jä nimitetään vieläkin killoiksi.»

suomessa esimerkiksi musiikkialan tekijänoikeuksien 
valvonta on keskitetty muutamalle järjestölle, vaikka mi-
tään yleistä lakia tekijänoikeusjärjestöjen asemasta ei ole-
kaan olemassa. »Järjestöt voivat myöntää lupia vain edus-
tamiensa tekijöiden puolesta, mutta säännökset on laa-
dittu siten, että ne voivat edustaa tietyissä tapauksissa 
myös järjestäytymättömiä tekijöitä», sanoo oesch. sävel-
täjien, sanoittajien ja sovittajien etuja valvovan teoston 
lisäksi taiteilijoiden ääntä käyttävät äänitteillä esiintyvi-
en taiteilijoiden ja niiden tuottajien Gramex.

taiteen tuottajapuolen tavoin myös kuluttajat järjes-
täytyivät modernissa yhteiskunnassa. rankasti yksinker-
taistettuna tekijänoikeuslait ovatkin näiden kahden ryh-
män etujen välinen kompromissi.

tekijänoikeuksien suurimpia omistajia ovat kansain-
väliset mediakonsernit, jotka valvovat etujaan myös suo-
malaisten järjestöjen kautta. esimerkiksi yksittäisen ar-
tistin tai pienten ja keskisuurten levy-yhtiöiden on vaikea 
saada ääntään kuuluviin isojen pelureiden rinnalla.

Lakien muodostuminen ei enää tukeudukaan entisessä 

 
Valistusfilosofien kosteissa päiväunissa 
ihminen oli usein puhdasta järkeään  
käyttävä toimija – sellainen jonka 
aivoitusten hedelmät kuuluivat  
yksinomaan viljelijälleen. 

☞
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määrin moraalisiin kysymyksiin, vaan taloudellisten etu-
jen tasapainottamiseen. »tekijänoikeuslaeilla suojataan 
nykyään investointeja», oesch tulkitsee.

Ja kaikki laajakaistat oli verolle pantava
tekninen kehitys siis pakotti järjestäytyneet osapuolet ja 
valtion neuvottelupöytään myös suomessa. tuloksena oli 
kiistelty lakiuudistus, jonka vaikutuksia on vatvottu kyl-
lästymiseen asti mediassa.

oesch ei suostu näkemään lakia puhtaana fiaskona, 
vaan löytää siitä positiivisiakin piirteitä: »uudessa laissa 
oli paljon muutoksia, mutta asiallisesti tärkeimpänä pi-
dän taloudellisia oikeuksia koskevien säännösten selven-
tämistä. Yleisölle välittämisen oikeus myös tietoverkon 
välityksellä todettiin tekijöille kuuluvaksi oikeudeksi.»

Laki on kuitenkin paikoin vaikea ja hyvin tulkinnan-
varainen, kuten asiantuntijakin joutuu huomaamaan. 
»Periaatteessa laki lähtee siitä, että sillä, joka on saanut 
haltuunsa kopiosuojatun teoksen, tulee olla oikeus käyt-
tää tätä teosta… tieteelliseen tutkimukseen… ja tuota», 
oesch aloittaa ja selaa lakikirjaa hämmentyneenä. »Ja 
kyllä: teosta ei saa kopioida yksityiseen käyttöönkään. 
tämähän on tämä ongelma.»

Lakiin uutuutena tulleiden kopionestojärjestelmien 
esiinmarssi muutti kuluttajien ja tekijöiden välillä val-
linnutta sopimusta. ennen ostettiin levy, jolle sisältöi-
neen sai yksityisessä piirissä tehdä melkein mitä tahansa. 
uuden lain myötä ostetaan tietty ennalta rajattu määrä 
kuunteluoikeuksia. 

reilua tai ei, esimerkiksi musiikin kuluttajien tyyty-
mättömyys nykyisiin jakelukanavoihin näyttää purkautu-
van erityisesti cd-levyjen myynnissä, joka on ollut lasku-
suunnassa jo useamman vuoden.

Yhtenä ratkaisuna ongelmaan on esitetty erityistä laa-
jakaistaveroa, joka toimisi nykyisellään käytössä olevien 
yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujen tapaan. tällais-
ta mallia on ajanut ruotsissa yleistä huomiota herättänyt 
Piratbyrån, piraattipuolue. kauppaoikeuden professori ei 
tyrmää ideaa, vaan pitää sitä »ihan hyvänä».  »meillä kor-
vaus kopioiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön ta-
pahtuu samalla tavalla teoston yksityisen kopioinnin hy-
vitysmaksuyksikön kautta», hän muistuttaa.

keskitetyllä mallilla saattaisi olla oeschin mukaan 
enemmän etuja puolellaan pienessä maassa. »valvonta 
on helpompaa ja volyymit kasvavat nopeammin», hän to-
teaa. 

kuulostaa järkevältä, ainakin seuraavaan tekniseen 
edistysaskeleeseen asti. 

Kauppaoikeuden professori 
Rainer Oesch pitää 
ruotsalaisen Piratbyrån-
puolueen ehdottamaa 
laajakaistaveroa  
»ihan hyvänä» ideana.
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Etnologin unelma 
ja painajainen

»Rajattomat tarpeemme 
takaavat pysyvän 
tyytymättömyyden», 
toteaa Thierry Sallantin.
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T hie rry Sall antin  asui ranskan Guyanas-
sa 1984–2000 alueen alkuperäisasukkaiden pa-
rissa. Hän viehättyi niin suuresti heidän elämän-
tavastaan, ettei olisi kenties koskaan palannut 

eurooppaan ellei intiaaneja nyt uhkaisi kulttuurinen tu-
ho. viimeiset vuodet etnologi on kiertänyt kertomassa 
näistä ongelmista euroopassa. suomessa hän tapasi po-
liitikkoja, ympäristöväkeä ja saamelaisaktivisteja. Helmi-
kuussa hän luennoi yliopistoväelle antropologian opiske-
lijajärjestö manan järjestämällä luennolla. 

»kymmenet kultakaivokset syvällä intiaanien alueel-
la vaarantavat heidän keräilyyn, metsästykseen ja puu-
tarhanhoitoon perustuvan elämäntapansa. Palkkatyön 
ja sosiaaliturvan kautta intiaanit sidotaan länsimaiseen 
konsumeristiseen elämänmuotoon samalla, kun heidän 
elinympäristönsä tuhotaan», tiivistää sallantin luentonsa 
teemoja. räntäsateessa näkyy ostoskadun vilinä. etnologi 
tahtoo, että eu-kansalaiset vetoaisivat ranskan hallituk-
seen kullankaivuun kieltämiseksi intiaanien alueella.

Kullan hinta
kullan hinta on korkealla ja nousee yhä. kullan kohon-
nut hinta nostaa myös ranskan Guyanan kultakuumet-
ta, ja kaikkein kovimman hinnan kullasta joutuvat mak-
samaan alueen alkuperäiskansat. kullankaivuussa käy-
tetään elohopeaa, ja sitä jää luontoon kymmeniä tonneja 
vuodessa. erityisesti kalan kautta tätä myrkyllistä raskas-
metallia joutuu ravintoketjuun. Jo 65 % intiaaneista on 
sallantinin mukaan saanut elohopeaa yli raja-arvojen. se 
altistaa heidät minamoto-syndroomalle, jossa lapsia syn-
tyy epämuodostuneina. suomalaisia kiinnostanee, että 
maamme on euroopan merkittävimpiä elohopean tuot-
tajia. Finnwatch-raportti kertoo, että suuri osa tuotan-
nostamme päätyy Hollannin kautta juuri etelä-amerikan 
markkinoille. 

intiaaneja ei uhata ainoastaan fyysisesti. sallantin ku-
vaa Guyanan tapahtumia ennen kaikkea opettajansa et-
nologi Robert Jaulinin kehittämällä etnociden käsit-
teellä. etnocide merkitsee kansanmurhaa, jossa etninen 
ryhmä tuhotaan viemällä heidän kulttuurinsa, kun taas 
genocide tarkoittaa fyysistä kansanmurhaa. Jaulinin mu-
kaan kulttuurinen kansanmurha on aivan yhtä vakava 
kuin fyysinenkin. Yleensä ne ovat yhteydessä toisiinsa.

ranskan Guyanassa etnocide on hyvin arkipäiväistä; 
emämaasta tulleet valkoiset opettajat syyllistyvät siihen, 
kun he perinteistä juurimalla kokevat sivistävänsä villejä. 
»koulussa mustan valtaväestön, kreolien, lapset nimit-
televät ja kiusaavat intiaanilapsia, joilta viedään kulttuu-
rinen itsetunto», sallantin kuvailee. intiaanilapset esi-

te k sti  Janne Juhana Rantala | kuvat  Jaakko Ruuska

Etnologi Thierry Sallantin löysi uuden kotinsa Ranskan Guyanasta 
Etelä-Amerikasta, joka Ranskan myötä kuuluu Euroopan unioniin. 
Alueella on noussut viime vuosina kova kultakuume. Se uhkaa kuutta 
alkuperäiskansaa ja heidän kotiseutuaan – eu:n ainoaa sademetsää.

merkiksi pakotetaan pukeutumaan ranskalaisittain, vaik-
ka pukeutuminen ei perinteisesti kuulu heidän kulttuu-
riinsa. 

sallantin näkee kansanmurhan oleellisesti moderni-
saationa. Palkkatyön ja sosiaaliturvan kautta alkuperäis-
kansat imaistaan mukaan länsimaiseen elämänmuotoon, 
jolle keskeistä on usko jatkuvaan kasvuun. rajattomat 
tarpeemme ovat sallantinin mukaan lähinnä mainonnan 
tuottamia ja lopputuloksena on pysyvä tyytymättömyys. 

etnologi on omin silmin seurannut tuttua surullista 
tarinaa:

»Länsimaiseen rahatalouteen imaistut nuoret intiaanit 
haluavat aina vain lisää hyödykkeitä, ja he masentuvat. 
monet heistä alkoholisoituvat, ajautuvat rikollisuuteen 
tai tekevät itsemurhan. tyytymättömyydestään huoli-
matta he eivät enää palaa alkuperäiseen elämäntapaan-
sa.vaikka sallantin ei monen tutkijan tavoin usko länsi-
maisen teknologian tuovan siunausta alkuperäiskansoil-
le, omia intiaanejaan hän ei sentään halua eristää moder-
nista yhteiskunnasta.

»Heidän täytyy oppia lukemaan. vain kirjojen kautta 
he voivat ymmärtää modernin maailman hulluuden, epä-
rationaalisuuden ja ekologisen kestämättömyyden», hän 
sanoo. etnologi haluaisi nykyisten kyläkoulujen sijaan sa-
demetsään kiertokouluja, jotka mahdollistaisivat noma-
disen elämäntavan jatkamisen. metsästys ja kaskeami-
nen kärsivät pysyvästä asutuksesta ja proteiinia saadak-
seen intiaanit joutuvat turvautumaan elohopean saas-
tuttamaan kalaan, sosiaaliturvaan ja eu:n ruoka-apuun.  
»kuitenkin vain omavaraiset yhteisöt voisivat säilyttää 
paikalliskulttuurin ja olla myös ekologisesti kestäviä», 
sallantin toteaa.

Tuhoisa muutos
etnologi pitää uudelleen muotiin tullutta kulttuurista 
universalismia oppina, joka oikeuttaa globalisaation. kun 
uskotellaan, että kulttuuriset erot ovatkin pinnallisia, ei 
paikalliskulttuureja enää tarvitsekaan suojella. markki-
nat ja taloudellinen kasvu hoitavat yhteisöjen ongelmat. 
sallantin jakaa antropologien näkemyksen ihmisestä 
ekologisesti ja kulttuurisesti äärimmäisen sopeutuvana 
lajina. Lajimme sopeutuvuuden vuoksi kulttuurierot ovat 
historiallisesti olleet erittäin merkittäviä. nykyään kui-
tenkin, sallantinin mukaan, meneillään on tämän kult-
tuurisen moninaisuuden ja rikkauden ennenkokematon 
tuhoaalto.Historiassa ja sosiologiassa keskustellaan ver-
kostojen ihmiskunnasta ja myös antropologiassa on yleis-
tynyt käsitys, että ihmisyhteisöt olisivat aina olleet teke-
misissä toistensa kanssa. etenkin nykyisiä ihmisyhteisö- ☞
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jä ja kulttuureja tarkastellaan osana markkinatalouden ja 
kansallisvaltioiden hallitsemaa kompleksista kulttuuria 
tai maailmanjärjestelmää. Yhteisöjen välistä vuorovaiku-
tusta korostavat tutkijat väittävät maailmanjärjestelmän 
olevan edelleen kulttuurisesti monimuotoinen moninai-
suuden vain saadessa nykyään uusia muotoja. klassisessa 
modernisaatiohypoteesissahan päinvastoin nähdään al-
kuperäiskulttuurien »katoavan juuri etnografin silmien 
alla», koska ne väistämättä sulautuisivat moderniin. sal-
lantinin ja monen muun ranskalaisen etnologin näkökul-
ma muistuttaa tällaista modernisaatio-ajattelua ja maa-
ilmanjärjestelmän sisäinen monimuotoisuus on heidän 
mukaansa silkkaa silmänlumetta. He painottavat, että 
tosiasiassa kulttuureita tuhoutuu nyt kaiken aikaa, ja pel-
käävät, että ne sulautuvat ikuisiksi ajoiksi urbaaniin maa-
ilmankulttuuriin. esimerkiksi sallantinin opettajan Jau-
linin mukaan länsimainen kulttuuri on luonteeltaan de-
sivilisoiva ja tuhoava kaikkia kulttuureja, myös omaa it-
seään, kohtaan. 

ranskalaisia etnologeja kritisoidaan toisinaan 
alkuperäiskansoja luonnollistavasta rousseaulaisesta »ja-
lo villi» -ajattelusta ja siitä, että he eivät itseasiassa hyväk-
sy »villeiksi» nimittämiensä kansojen kulttuurimuutos-
ta. ovatko he jopa kieltämässä teknologian alkuperäis-
kansoilta sillä verukkeella, ettei se kuulu heidän kulttuu-
riinsa? 

»Pariisin keskustassa puhui äskettäin yanomano-in-
tiaani. Hän sanoi, että heidän kulttuurinsa on pysynyt 
samanlaisena tuhansia vuosia, eivätkä he nytkään ha-
lua muutosta», sallantin vastaa. Hänen mukaansa tämä 
antropologi Napoleon Chagnonin tulkkaama intiaani ei 
tuntenut teoreettista keskusteluamme kulttuurien muu-
toksesta.

Höyhen hurrikaanissa
euroopan ja maailman hulluna, mellakoivana ja toiveik-
kaana vuotena 1968 osoitettiin kaikkialla mieltä. oli Pra-
han kevättä, sodan vastaisia protesteja, kampuksia val-
lattiin ja Pariisissakin mellakoitiin. saman vuoden lo-
kakuussa juuri Pariisissa sallantin luki ensi kertaa Mar
shall Sahlinsin kirjan The Stone Age Economics. se kään-
si päälaelleen hänen – ja monen muun – aiemman käsi-
tyksen niukkuudessa eläneistä keräilijä-metsästäjistä, jot-
ka muka joutuivat taistelemaan luonnossa olemassaolos-
taan. sahlinsin mukaan keräilijä-metsästäjät muodosti-
vatkin alkuperäiset hyvinvointiyhteiskunnat, joiden elä-
mänmuoto on vapaa. näissä hyvinvointiyhteiskunnissa 
työskenneltiin leppoisasti ainoastaan neljä tuntia päiväs-
sä, kun me puurramme yli yhdeksän tuntia. etenkin köy-
hät puurtavat yhteiskunnassamme lakkaamatta.

miltei 37 vuotta sallantinin mullistavaa lukukokemus-
ta myöhemmin haastattelin syyskuussa 2005 klassikon 
kirjoittajaa, sahlinsia. Hän kertoi, että on tietoinen kir-
jansa voimakkaasta vaikutuksesta antropologiassa ja sen 
ulkopuolella. myös runoilijat, anarkoprimitivistit ja kai-
kenlaiset romantikot ovat ottaneet hänen kirjansa omak-
seen.

»[John] Chapman on kirjoittanut, että kun päästää 
höyhenen hurrikaaniin, niin ei voi tietää seurauksista», 
sahlins myhäili.

 vaikka koulutus ja ammatti vaikuttavat persoonalli-
suuteen, voi tutkijakin – usein täysin oikeutetusti – ol-
la romantikko tai inhorealisti, vasemmistolainen tai oi-
keistolainen. itse herrat kohdanneena epäilin, että jon-
kun verran romantikkoa piilee sekä sahlinssissa että sal-
lantinissa. 

sallantin ei ollut ainoa sahlinsin kirjasta innostunut. 

Sallantinin ajatuksiin voi 
tutustua hänen luennoillaan.

☞
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The Stone Age Economics ja sen vuonna 1976 ilmestynyt 
ranskankielinen käännös inspiroivat kokonaista sukupol-
vea ranskalaisia etnologeja. sallantinin viehtymys alku-
peräiskansojen rauhalliseen elämäntapaan kesti vuosien 
koetun todellisuuden, siinä mielessä hän ei ole ainakaan 
puhdas romantikko. ihailuun on tullut mukaan kenties 
alkuperäistäkin enemmän ekologisia näkökohtia, kun 
sallantin löysi ranskan Guyanan sademetsästä kestävän, 
ja uhanalaisen, elämäntavan.

etnosentrisyys voi olla hyväksikin. syvemmällä ama-
zonian sademetsissä on 47 kansaa, jotka eivät ole kontak-
tissa länsimaiseen sivilisaatioon. He ovat valinneet eris-
täytymisen, koska ovat huomanneet että kontakti val-
koisten kanssa tuo tukun ongelmia, kuten lähetyssaar-
naajia ja tappavia kulkutauteja. näiden kansojen tahtoa ja 
aluetta tulisi kunnioittaa, sallantin kertoo.

viime vuodet sallantin on keskittynyt ranskan Gui-
nean ongelmista tiedottamiseen euroopassa. Hän kir-
joittaa jatkuvasti populaareja artikkeleita. eikö etnologin 
objektiivisuus vaarannu, kun hän näin osallistuu poliitti-
seen toimintaan?

»opettajani Jaulin sanoi, että etnologia ei ole vain al-
kuperäiskansojen tieteellistä tutkimista vaan myös näi-
den kansojen puolustamista etnocideä vastaan. minä-

kään en näe näiden päämäärien välillä ristiriitaa», sallan-
tin kertoo.

viimeisen monografiansa, ainakin toistaiseksi, sal-
lantin jätti sorbonneen yliopistoon kuin sattumalta 
11.9. 2001. kuvat kaksoistornien luhistumisesta hän näki 
vasta paluumatkalla. tämä hänen väitöskirjansa käsitte-
li kansallispuistohankkeen haitallisuutta alueen kuudel-
le alkuperäiskansalle. Puistohankkeesta päätettiin 1992 
rion ympäristökokouksessa ja se sallii turismin intiaa-
nien alueella. väitöskirja on osa sallantinin kamppailua 
hänen näkemäänsä kansanmurhaa vastaan. kun kamp-
pailun euroopan vaihe on etnologin osalta ohi, aikoo hän 
palata intiaaniensa pariin. »ei ole enää tärkeää kirjoittaa 
monografioita, sillä me tiedämme jo tarpeeksi», hän to-
teaa. Hän tahtoo siirtyä elämään kestävästi ja paikallises-
ti muun muassa intiaanien perinteistä teknologiaa käyt-
täen. optimistiset visiot globalisoituneen yhteiskunnan 
sopeutumisesta kestävämpään ja vähäisempään kulutuk-
seen eivät sallantinia vakuuta. Hänen näkemyksensä län-
simaisen sivilisaation tulevaisuudesta on hyvin synkkä.

»Jatkuvan kasvun idea johtaa varmasti ekologiseen ka-
tastrofiin ja öljyn loppumiseen, eikä kaupoista lopulta saa 
enää ruokaa. kaupungeista tulee hyvin vaarallisia», hän 
päättää ja katsahtaa surullisena ulos räntäsateeseen. 

 

Sallantin ei usko 
globalisoituneen 
yhteiskunnan 
sopeutuvan 
vähäisempään 
kulutukseen.

 
»Etnologia ei ole vain alkuperäiskansojen tieteellistä 
tutkimista vaan myös näiden puolustamista.» 
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 L ib e r ali sm i  oli  vallankumoukselli-
nen ideologia ranskassa vuonna 1789. 
se perustui valistukselle ja 1850-luvusta 
lähtien positivismille, kreikkalaiselle lo-

giikalle ja rationaalisen yksilön ajatukselle. vii-
meiset 100 vuotta tämä ideologia on ollut his-
toriaton ja atomistinen.

englannissa siitä ei koskaan tullutkaan 
vallankumouksellista, vaan koko ideolo-
gia perustui vain whigien ja toryen välisel-
le kamppailulle parlamentissa. Parlamenta-
rismi löi itsensä läpi jo 1750-luvulla, ja se ei 
edellytä demokratiaa. Parlamentarismilla 
tarkoitetaan vain, että hallituksen on nautit-
tava eduskunnan luottamusta. Poliittisesti li-
beralismi edistää kapitalismin legitimointia. 
Helpoin tapa hallita kansaa on saada se us-
komaan, että sillä on valta väittämällä, että 
kansa on valinnut poliitikot.

sosialismi puolestaan kasvoi esiin Wienin 
kongressin (1814–1815) jälkeen ja aluksi eng-
lannissa (Robert Owen). se on kollektivis-
tinen ideologia, joka väittää, että kansan tu-
lee yhteisesti omistaa luonnonvarat ja tuo-
tantovälineet. Karl Marx ja Friedrich En
gels kehittivät tämän ajattelusuuntauksen 
hedelmällisimmän osan. 1890-luvulla tulivat 
esiin revisionistit Eduard Bernstein ja Karl 
Kautsky. Bernstein väitti muun muassa, oi-
keutetusti, että työläiset eivät koskaan pys-
tyisi johtamaan valtiota. kautsky opetti, että 
sosialistinen valtio omistaisi kaikki tuotan-
tovälineet.

1789 liberalistit muodostivat vasemmiston 
ja olivat vallankumouksellisia. He ryhtyivät 
johtamaan kapitalistista yhteiskuntaa. oi-
keistoksi kutsuttiin niitä, jotka ranskassa pi-
tivät vahtia feodalismin ja aateliston privile-
gioiden puolesta. erottava tekijä oikeiston ja 

vasemmiston välillä on aina ollut suhtautu-
minen omistusoikeuteen, ja niin on edelleen. 
siksi liberalismi ja sosialismi eivät koskaan 
voi yhdistyä.

1900-luvun alun ruotsissa ja suomessa li-
beralistit ja sosialistit kamppailivat yhdessä 
porvarillisen demokratian puolesta. toisel-
la puolella olivat suurtilalliset ja suurkapita-
listit, jotka panivat vastaan niin hyvin kuin 
osasivat. He muodostivat silloisen oikeis-
ton. ruotsissa sosiaalidemokraattiset ja libe-
ralistiset johtajat  Hjalmar Branting ja Karl 
Staaf olivat hyviä ystäviä ja viettivät jopa lo-
mia yhdessä. vuoden 1918 jälkeen sosiaali-
demokraattien ja liberalistien tiet erkanivat, 
koska liberalistit eivät voineet hyväksyä tuo-
tantovälineiden kollektiivista omistusoike-
utta. siitä lähtien kaikki tiesivät, mikä oli oi-
keisto ja mikä vasemmisto.

tänä päivänä puolueet romahtavat yhdes-
sä, koska ne kaikki ovat oikeistoa, kapitalisti-
sen tuotantotavan ylläpitäjiä. elämme aikaa, 
jota leimaa yhä nopeampi hajaannus: Vasa-
bladetin mukaan jopa 237 poliittista puolu-
etta pyrki osallistumaan ruotsin syyskuisiin 
parlamenttivaaleihin. kansa on menettänyt 
luottamuksensa vakiintuneisiin puolueisiin, 
jotka kaikki pyrkivät ylläpitämään kapitalis-
tista tuotantotapaa.

eduskunnalla ei ole mitään mistä päättää, 
se vain tottelee hallituksen käskyjä. samalla 
myös hallitus on voimaton pääomaa vastaan. 
eduskunnassa on yli-ideologia: kaikki puolu-
eet edustavat liberalismia. ne eivät osaa ei-
vätkä halua toimia toisin. kaikista puolueista 
on tullut oikeistolaisia (liberalistisia), ja tämä 
synnyttää ruotsissa ajatuksen, että molem-
pien suurten ideologisten järjestelmien, libe-
ralismin ja sosialismin (työväenliikkeen) pi-

Liberalismi ja sosialismi 
eivät voi yhdistyä

mielipide

tää yhdistyä.
suomessa on esiintynyt aseveljeyttä so-

siaalidemokraattien ja kokoomuksen välil-
lä monin tavoin. se muodostui jo jatkosodan 
aikana. käsite tulee tuolloin vaalitusta ase-
veljeydestä suomen ja saksan armeijoiden 
kesken. 1980-luvulla saatoimme nähdä jopa 
sosiaalidemokraattisten ja liberalististen mi-
nistereiden muodostaman hallituskoalition.

Liberalismin ja sosialismin liitto ei kuiten-
kaan voi toteutua ilman, että toinen osapuo-
li antaa periksi. olemme matkalla kohti kehi-
tystä, jonka voi rinnastaa plebeijien ja patrii-
sien taisteluun muinaisessa roomassa. siellä 
radikaali puolue (plebeijit) sulautui hallitse-
vaan luokkaan (patriisit). kansan, plebeijien, 
ei tarvinnut enää tehdä työtä, koska orjat ot-
tivat heidän paikkansa tuotannossa. Plebei-
jeistä tuli proletariaattia. sana merkitsee jäl-
keläisten tuottajaa, jollaisia heistä tuli. Hei-
tä lohdutettiin leivällä ja sirkushuveilla. tänä 
päivänä työväenliike on sulautumassa porva-
rillisen luokan yhdeksi kerrokseksi. tämä on 
tulos liberalistisen ja sosialistisen ajattelun 
liitosta. mitään muuta pääoma ei salli.

nyt kehityksen eturintamassa on kuiten-
kin suuri palkkatyöläisten luokka, suuri ja 
kasvava älymystö. sillä on mahdollisuus as-
tua johtoon taistelussa pääomaa vastaan ja 
ryhtyä rakentamaan sosialistista yhteiskun-
taa. tästä yhteiskunnasta tulee olemuksel-
taan toisenlainen kuin reaalisosialismista 
tai kapitalismista, vaikka sillä onkin yhteisiä 
piirteitä kummankin kanssa. 

Ulf Modin

Helsinki
ulf_modin@yahoo.se
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 K u lt t u u r i v i h k o j e n  numeros-
sa 2/2006 kirjoitettiin ympäristöasi-
oista, mutta mikä valitettavaa, mel-
kein pelkästään ympäristöaktivistien 

suulla. näin korostui, kuinka kaukana nykyiset 
aktivistit ovat ainakin metsäalalla ympäristön-
suojelun hyväksi tehtävästä työstä.

Risto Isomäki oli artikkelinne mukaan si-
tä mieltä, että esteenä puun käytölle ilmas-
tonmuutoksen vastaisessa taistelussa on sen 
»mielenkiinnottomuus rahamarkkinoil-
la». isomäen mukaan puu olisi kuitenkin hy-
vä väline tässä taistelussa, koska se voidaan 
käyttää kokonaan ihmisen tarpeisiin.

mutta toisaalta isomäki sanoi: »kotimaas-
sa puunkasvatus taas on edelleen sidoksis-
sa vanhakantaisiin metsäteollisuuden intres-
seihin, joissa puuta kasvatetaan ensisijaises-
ti raaka-aineeksi paperiteollisuudelle ja toi-
sella sijalla tukkipuuksi. kun nyt –– paperi-
teollisuuden investoinnit suuntautuvat suo-
mesta pois, voi vähitellen tulla kysymykseen 
puun kasvattaminen energiapuuksi täydel-
lä teholla.»

kuitenkin juuri suomessa puu on rahalli-
sesti hyvin mielenkiintoinen tuote, ja ennen 
muuta siksi, että se käytetään teollisesti ja 
hyvin tarkkaan – ympäristöaktivistien mie-
lestä liiankin tarkkaan, koska he valittavat 
metsien monimuotoisuuden kärsivän, kun 
hakkuutähteet ja kannotkin haluttaisin käyt-
tää energiantuotantoon. myös metsästä pois 
viety puu käytetään täysin kokonaan.

rahallisen arvon puulle tuo yleensä teolli-
suus. missä ei ole metsäteollisuutta, puulla ei 
yleensä ole rahallista arvoa ja metsät voivat 
kaikkein huonoimmin, kun taas siellä, missä 
on metsäteollisuutta, metsäpinta-ala kasvaa 
– kuten euroopassa ja Pohjois-amerikassa.

suomessa teollisuus käyttää puun ensi-
sijaisesti materiaalina, mikä kaikilla muilla 
aloilla on ympäristöaktivistien mielestä ener-
giakäyttöä parempi ratkaisu. sitä paitsi, jos 
puutuotteiden kierrätys on järjestetty kun-
nolla, niin kuin suomessa, käytöstä poistuva, 
materiaalina muutamaan kertaan kierrätet-
ty puu päätyy kuitenkin aina kierrätyspaperi-
tehtaalla energiantuotantoon.

Jälkijättöistä 
ympäristökritiikkiä

metsät tuottavat jo nyt 98,5 ja metsäteol-
lisuus 80 prosenttia suomen bioenergiasta. 
näillä luvuilla suomi on euroopan unionin 
ykkönen bioenergian tuotannossa. merkittä-
vä osa tästä energiasta toimitetaan teollisuu-
den ulkopuolelle; sillä muun muassa lämmi-
tetään monet suomalaiset kaupungit.

mutta tässä lienee jotakin väärää, koska 
isomäki sanoo tätä »vanhakantaiseksi». nyt 
puusta tehdään paperia, paperi kierrätetään 
3–7 kertaa ja poltetaan lopuksi energiaksi. Ja 
jos ympäristöliike hyväksyisi lajitellun jät-
teen polton, myös kierrätyksen ulkopuolel-
le jäävä paperi saataisiin energiantuotantoon. 
mitä parempaa olisi siinä, että puu poltettai-
siin suoraan energiaksi, ilman että se sitä en-
nen palvelisi useita kertoja paperina?

entä mihin perustuu tieto, että metsäteol-
lisuuden investoinnit »suuntautuvat suomes-
ta pois»? eihän tällä ole mitään tekemistä to-
dellisuuden kanssa.

toisaalla lehdessänne julkaistu suomen 
luonnonsuojeluliiton hallituksen jäsenen Leo 
Straniuksen kirjoitus kuvastaa ympäristöliik-
keen turhautumista siihen, kun kestävä kehi-
tys määriteltiin yk:n ympäristökokouksessa 
1992 niin, että se sisältää muutakin kuin eko-
logiaa.

tällainen on kuitenkin luonnollista. kun 
ympäristöaktivistit ovat vaatineet, että ym-
päristöongelmat on otettava vakavasti, eivät 
he kai voi vaatia, että ainoastaan he itse voi-
vat määritellä, miten tämä vakavasti ottami-
nen tapahtuu.

stranius viittaa kintaalla suomen saamiin 
hyviin sijoituksiin kestävän kehityksen mit-
tareissa ja vetoaa WWf:n tutkimukseen eko-
logisesta jalanjäljestä. sen keskeinen – ja 
WWf:n tunnustama – puute kuitenkin on, 
että siinä ei tehdä eroa uusiutuvien ja uusiu-
tumattomien luonnonvarojen käytön välil-
lä. Puute sortaa nimenomaan suomea, koska 
maamme eniten käyttämä luonnonvara on 
uusiutuva puu.

yk:n mukaan kestävä kehitys koostuu eko-
logisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta kes-
tävyydestä. ne eivät ole vaihtoehtoja, vaan 
niiden kaikkien on toteuduttava. kestävä ke-

hitys on kuin kolmijalkainen tuoli: jos yksi 
jalka katkeaa, koko tuoli kaatuu.

stranius haluaisi »eroon kestävästä kehi-
tyksestä», korvata sen ympäristönsuojelulla. 
tämä on ymmärrettävää: huolenpito kestä-
vyyden kaikista osista on toki huomattavas-
ti vaikeampaa kuin vain puhuminen ekologi-
asta.

Liike-elämän on kuitenkin, jos se tekee to-
sissaan työtä kestävän kehityksen hyväksi, 
pakko pitää huoli kestävyyden kaikista osis-
ta. samasta syystä se myös on niin helppo 
kohde vähemmän vastuun valinneille ympä-
ristöjärjestöille.

mitä tapahtuisi, jos suojelisimme merkit-
tävän osan suomalaisia metsiä ilman huolta 
maaseudun ihmisten elannosta? iso osa heis-
tä putoaisi puille paljaille. sadoista pienis-
tä paikallisista sahoista monet suljettaisiin. 
Joillain paikkakunnilla se hävittäisi loppu-
jenkin metsien arvon, minkä mukana menisi 
merkittävä pankkilainojen vakuus.

Jäisivät vain metsäkoneet, teknologia ja 
elätettävät suut. miten stranius kuvittelee, 
että ihmiset siinä tilanteessa sitoutuisivat 
minkäänlaiseen kestävään metsätalouteen?

maailmassa ponnistellaan tätä nykyä ko-
vasti metsiensuojelun hyväksi. tässä työs-
sä on jo pitkään tajuttu, että suojelulla ei voi 
eikä saa hävittää metsistä elävien ihmisten 
elinkeinoa. Paitsi että se on täysin epäeettis-
tä, se myös tuhoaa suojelun. ainoa vaihto-
ehto on tavoitella kehitystä, joka tukee myös 
metsistä elävien ihmisten toimeentuloa.

vain suomalaisessa ympäristöliikkeessä 
tätä ei ole käsitetty. se ei kaihda etsiä viholli-
sia edes yli 900 000 suomalaisesta pienmet-
sänomistajasta – lähes viidesosasta kansaa. 
kun heidän elantonsa halutaan ottaa suoje-
lutoimissa huomioon, stranius nimittää sitä 
»skitsofreniaksi».

onko ihme, jos hän kokee turhautumista 
tavoitteiden jäädessä toteutumatta? 

Hannes Mäntyranta
viestinnän suunnittelija
Suomen Metsäyhdistys
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 H e le nius sujaut ti  koti in  kirjoittamansa 
kortin aseman postilaatikkoon ja rupesi kiskomaan 
vetolaukkuaan joen ylitse keskustaan. Punaiset val-
koristiliput liehuivat sillalla, mutta syyskuinen tuu-

li ei tuntunut lainkaan kylmältä, ja Weißensteinin kalliopahta 
hohti miltei häikäisevänä iltapäivän auringossa. Helenius oli 
selvittänyt missä hotelli sijaitsi, mutta päätti ensin käydä kah-
vilassa. Lähistöllä olevan suuren vastauskonpuhdistusta hen-
kivän kirkon luo oli aseteltu runsaasti tuoleja ulkosalle, ja tila-
uksen tekeminen sujui helposti.

ampiaisia parveili pöytien vaiheilla. Jokaisella pöydäl-
lä oli muovinen rasia, jonka sisällä näkyi siirapissa sätkytte-
leviä ampiaisia. rasiat olivat ansoja: ampiainen sai kyllä sii-
rappia, mutta ei enää löytänyt ulos laatikosta.

Helenius antoi auringon lämmittää kasvojaan ja katse-
li silmiään siristellen st.ursenin katedraalin barokkimuoto-
ja. sitten hän otti povitaskustaan postikortin ja liimasi sii-
hen violetinsävyisen merkin, jossa luki Helvetia. Hetken hän 
mietti pitäisikö kirjoittaa sairaalan osoitteeseen, mutta ajat-
teli, että jos potilas taas paranisikin yllättävän pian, kort-
ti jäisi sille tielleen. Helenius kirjoitti veljensä ja kälynsä ni-
met ja näiden hämeenlinnalaisen osoitteen, sitten itse teks-
tin: »solothurn 16.9. 2004. Hyvät ensio ja Paula! saavuin aa-
mulla klotenin kentälle, sieltä junalla tänne. ensiolle tie-
doksi, että sähköveturissa oli kolmiakseliset telit ja kyljes-
sä Graubündenin kantonin vaakuna. konferenssi alkaa huo-
menna iltapäivällä, mutta mukava olla ajoissa, kun oli vuo-
silomapäiviäkin käyttämättä. tulette sitten vuorostanne 
meillä Lahdessa käymään, jahka ensio pääsee jalkeille. mat-
katerveisin aaro.»

Hotellissa Helenius tahtoi maksaa etukäteen tämän yhden 
yön. Loput kaksi menisivät työnantajan laskuun, mutta pa-
rempi hoitaa asia nyt, kun ei ollut lähtökiireitä eikä jonoa tis-
killä. silti tämäkin menettely tuntui vastaanoton nuorelle vir-
kailijattarelle vaikealta ymmärtää. niin se oli aina tämmöi-
sissä tapauksissa. neiti haki avukseen kokeneemman rouvan, 
joka hänkään ei heti tajunnut maksujärjestelyä. »uranne vai-
kein päivä», Helenius tuhahti mielessään, mutta sai lopulta 
asianmukaisen laskun, jonka oitis maksoi.

Huoneen ikkunasta näkyi aare-joelle, ja jossain kauka-
na saattoi olla erottavinaan ilta-auringon punaamia Bernin 
alppeja. Yöpöydällä oli lautasella kaksi suklaakonvehtia, ja 
leveällä vuoteella oli  kaksi hirmuisen isoa tyynyä. Helenius 
muisti, kuinka vaimo aina naureskeli saksankielisten mai-
den paksuja tyynyjä.

Helenius kävi lähiravintolassa syömässä ahvenfileetä ja joi 
ison ja kalliin oluen. enempää hän ei viitsinyt ottaa. Lääke-
alan konferenssissa  tarjottaisiin kyllä reilusti, ja tänään oli 

hyvä mennä ajoissa nukkumaan. ravintolapöydän ääressä 
espressoa juodessaan ja laskua odotellessaan Helenius oli ai-
ka huolestunut veljestään. ension haimavaivat olivat uusi-
neet yhä useammin ja välillä kovinkin pahoina. aarolla oli 
ension kanssa ehkä enemmän yhteistä kuin monillakaan 
nykyajan veljeksillä keskenään. varsinkin ensio oli inno-
kas rautatieharrastaja minkä diplomi-insinöörin töiltään eh-
ti. tuulakin tuli mainiosti toimeen Paulan kanssa. ensio oli 
kolme vuotta aaroa vanhempi, mutta veljeksien vaimot oli-
vat saman ikäiset, molemmat vuoden aaroa nuorempia. nyt 
kun ension lapset olivat lähteneet kotoa, ja aaronkin tytär 
oli vaihto-oppilaana montréalissa, tarjoutuisi taas mukavia 
illanistujaisia jompienkumpien luona. kun tuula oli perinyt 
vanhempiensa mökin Hausjärveltä, jäi veljesten vanhempien 
Padasjoen huvila käytännössä ension väen haltuun, vaikka 
aaro ja tuula vierailivatkin siellä pari kertaa joka kesä.

Lasku saapui, ja Helenius muisti helpottuneena, ettei 
sveitsissä odoteta juomarahaa. kahden frangin kolikko su-
jahti takaisin pikkutakin taskuun.

Helenius asettui vuoteelleen, muttei saanut unta. kello 
näytti hiukan yli kymmentä. kotiin hän ei näin lyhyeltä mat-
kalta soittaisi, etenkään, kun sitkeästi jaksoi vastustaa matka-
puhelimien käyttöä. mielessä poikkeili ension sairaus. täm-
möisissä vaivoissa loppu voi tulla hyvinkin äkkiä tai sitten vii-
vytellä vuosia. sen hän oli lääkärinä ensiolle ja Paulalle sano-
nut, tosin asian jälkimmäistä puolta vahvasti painottaen. Ja 
kuinka paljon Paula onkaan joutunut kestämään! nuorena in-
sinöörinä ensio sai Paulan helposti, sitten Paula ikään kuin 
meni ohitse miehestään, valmistui geologian lisensiaatiksi-
kin. Paulan puheenaihevalikoima oli runsaampi kuin ension 
junat, lapsuusmuistot ja insinöörijutut. Paula jutteli aaron ja 
tuulan kanssa helposti musiikista, kirjallisuudesta, matkoista 
ja itävallassa opiskelleena tietysti tuulan ammattialasta sak-
san kielestä. aika saman näköisiäkin naisia he olivat, tummia 
ja keskikokoisia.

st.ursenin kello löi yksinäisen puolen tunnin kumahduk-
sen. Helenius mietti kuinka he voisivat olla avuksi Paulal-
le. Yhä useamman asian siellä päätti jo vaimo ension sijaan. 
kuinka voisi lohduttaa sukulaista ja ystävää, joka saattaa olla 
leski koska tahansa ja joutuu ainakin kieltäytymään paljosta 
sairastelevan puolisonsa rinnalla?

kun tornikello löi yksitoista kertaa, Helenius säpsäh-
ti puoliunesta ja oivalsi, ettei ollut koskaan tullut ajatelleek-
si Paulaa naisena. eihän nyt kälyä. Paitsi kyllä kerran toissa-
kesänä Padasjoen huvilalla. Hän oli jo käynyt tuulan kanssa 
saunassa, he joivat tutulla kuistilla olutta, ja jossain kaukana 
putputti moottorivene. ensio ja Paula kylpivät vuorostaan ja 
poikkesivat uimaan. Paula käveli miehensä perässä ympäril-

Hannu Niklandernovelli
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lään tummansininen hiukan liian pieni kylpypyyhe niin, et-
tä osa takapuolesta näkyi.

»voi minkä taakan Paula on saanut, iloinen, älykäs Paula, 
joka aina on niin hyvät ruoat laittanut ja juustot valinnut!» 
Helenius ajatteli. Hetken hän muisteli Paulan ääntä ja pit-
kiä hiuksia ja huomasi kiihottuvansa. Hän kuvitteli olevansa 
kuin jossakin pukuhuoneessa, mattalasin takana seisoi Pau-
la. Lasin läpi erottui juuri ja juuri kuinka käly riisuutui, Pau-
la näkyi saman verran kuin Heleniuksen oma lasista heijas-
tuva hahmo. kuvat asettuivat päällekkäin kuin ne olisivat 
riisuneet toisiaan. molemmat pukivat alastomuutensa ylle 
kylpytakin, sitten he astuivat lasin ohitse toistensa näkyviin, 
halasivat ja lähtivät käsi kädessä kävelemään pitkää kaake-
liseinäistä käytävää. Paulan sormet olivat Heleniuksen sor-
mien lomassa kuten kerran, kun he tanssivat serkun 40-vuo-
tispäivillä. He tulivat ovelle, avasivat sen ja astuivat suureen 
vaaleaan huoneeseen, jossa ei ollut mitään muita huoneka-
luja kuin matala ja leveä vuode yksinään niin kuin teatterin 
näyttämöllä. vuoteessa ei ollut peittoa, vain tiukasti sijatut 
valkoiset aluslakanat. Helenius ja Paula pudottivat kylpyta-
kit yltään, suutelivat ja lähtivät kädet toistensa lanteilla aste-
lemaan kohti vuodetta.

Helenius tempaisi pyjamahousut polvitaipeeseen, lait-
toi tyynyt sängylle peräkkäin kuin naiseksi ja asettui niiden 
päälle. mielessä viipyi kuva paljasjalkaisesta Paulasta hiukan 
hankalasti männynjuurten keskellä lantio keinuen kohti il-
tatyvenen Päijänteen rantaa, pyyhkeen raosta vilahtavat pa-
karat ja reisien välistä taaksekin päin erottuvat pitkät mustat 
karvat. nekin niin persoonalliset Paulassa. Helenius kuvit-
teli, kuinka Paula kietoisi nilkat hänen ympärilleen, kirkui-
si ja kämmensyrjällään hyväilisi hellästi mutta päättäväises-
ti miehen pakaroiden väliä. Helenius suuteli ja puri tyynyä, 
huudahti ja näki silmissään sen saman kimmeltävän järvi-
maiseman kuin aina lauetessaan.

Helenius istahti huohottaen sängyn reunalle ja tuuppa-
si tahriutuneen tyynyn lattialle. taidanpa tehdä saman vie-
lä aamulla! kyllä velipojan kelpaa! ei sen puoleen, ei minul-
lakaan ole vaimossani valittamista, Helenius myönsi itsel-
leen. kun hengitys oli tasaantunut, hän söi yöpöydältä suk-
laakonvehdin hitaasti nautiskellen. sitten hän kiersi toisen-
kin konvehdin esiin hopeapaperista ja ajatteli, että jos täs-
sä nyt makaisi Paula selällään, alasti ja yhä punottaen, niin 
tämän suklaan hän antaisi Paulalle. Helenius pani suklaan 
kielelleen kuvitellen liu’uttavansa sitä kälynsä odottavaan, 
puoliavoimeen suuhun. siitä tuli Heleniukselle niin helty-
nyt olo, että hänen oli pakko silmät kiinni suudella suklaan-
tahmeilla huulillaan omaa rannettaan ja kuvitella sitä Pau-
lan suuksi.

d d d

He le nius k atse li  t yöhuone e nsa  ikkunasta aa-
muista laitakaupunkia. näkyi rautatie, yksinäinen dieselve-
turi meni kiertokanget viipottaen. eilinen paluulento saapui 
kovin myöhässä, ja nyt Helenius oli uupunut.

Puhelin soi. se oli Paula. Helenius tunsi suussaan suklaa-
konvehdin maun ja painoi heti nappulaa, josta työhuoneen 
ovelle syttyi punainen varattu-valo.

»no niin, terveiset solothurnista! ei ole taaskaan voinut 
kortti ehtiä ennen minua!» Helenius sanoi terhakkaasti.

»ei ole ehtinyt», Paula vastasi ja kuulosti oudon vaisulta. 
»minulla on nyt sitten suruviesti. ensio lähti, jo kuudestois-
ta päivä. olen ollut niin poissa tolaltani, etten heti saanut 
soitettua. Ja kun tiesin, että olet sveitsissä, ja tuulakin tulk-
kausmatkallaan, niin odotin tähän aamuun. sinun teistä oli 
se ensin kuultava, kun olet veli.»

»kuinka se tapahtui?» Helenius kysyi sillä samalla lau-
seella, jolla potilaiden omaiset niin usein olivat häneltä ky-
syneet, ja Heleniuksen silmissä vilahti kuva ension pienois-
rautatiepöydästä, jonka ratapihalla vesitorni oli jo pitkään 
ollut kesken.

»ensiolla petti sydän. se sai silloin iltapäivällä kohtauk-
sen, minulle soitettiin, että se on tajuttomana. Lähtö tuli il-
lalla yhdentoista aikoihin», Paula kertoi ja pillahti itkuun. 
Helenius näki  edessään hotellihuoneen, isot tyynyt ja tum-
mansinisen pyyheliinan välistä pilkistävän pakaravaon.

Paula tyyntyi hiukan, keskusteli alustavasti hautajaisjär-
jestelyistä ja lähetti tuulalle terveisiä.

Helenius soitti heti vaimolleen ja ilmoitti lääkäriasemal-
la, miksei tänään enää kykenisi olemaan töissä. onneksi hän 
ei aamulla ollut matkaväsymykseltään ottanut autoa mukaan. 
nyt hän sai rauhassa kävellä kohti keskustaa. Harjukadun 
varrella Helenius istahti keltaisena kahisevan puiston yksinäi-
selle penkille. Hän värähti vilusta. viimeistään hautajaisissa 
hän tapaisi Paulan, halaisi tätä pitkään, ja kun hän värähtäisi, 
Paula ajattelisi, että se johtuu surusta.

koko kaupunki tuntui juhlalliselta. oli jylhä olo kuten ai-
na kuolinsanomien jälkeen. Ja ainoan veljen kuolema on iso 
asia. mutta vieläkin isommalta asialta tuntui se, että käly 
eli. Paula kyllä selviäisi, pysyisi heidän perheystävänään ja 
luultavasti vielä joskus löytäisi uuden miehen. Helenius ym-
märsi, että tästä lähtien kaikkeen Paulaa koskevaan liittyisi 
mustasukkaisuuden haikea sivumaku.                                     
                                                                      

4 – 5/2006 | ��



runoja Johanna Forss

Baobab-unet
Minä tunnen unen ja valveen rajamaat, 
muita maita en. 
Siellä olen kaikkialla.

Verisuonien tiekartta turtuneiden solujen suistoalueilla, 
tulevien muistojen kevätkynnetty pelto,
auki avatun maan mustankepeät vaot, hauraat, raskaat.  
Seurailen saappaanpainaumia  
mullassa, sikinsokin. 
Astun aina samaan kohtaan,
mutta en ikinä samassa järjestyksessä. Ensimmäinen yö 

Reipas lääkäri on kumppanini. Kehitysyhteistyöafrikkani.

Hän menee aamuisin sairaalaan, 
AUTTAA.
Vaalea lääkäri voi laittaa sormensa siihen kohtaan,
johon sattuu ja kysyä:
»Sattuuko tähän?»

Potilas voi nyökätä myöntävästi:
»SATTUU, juuri siihen,
se on se piste, se on myös syy!»

Minä istun tuulettimen alla matalassa bungalowintapaisessa,
ulkomaalaistenkaupunginosassa
suojaan itseni 

tuntemattomien sanojen virralla,  
pohjoisten sanojen salvoilla, hämärän sanapölyllä

teen pöytälaatikkopolitiikkaa,  
jota kukaan muu koko maanosassa ei
osaa lukea
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Aamurukous 

Anna meille anteeksi
meidän jokapäiväinen leipämme
aamen.

Kolmas yö 

Kolmantena yönä lähden muusikon matkaan.

Hänen kolme kaveriaan, bändi,  
tulee mukaan, tietenkin.
Heillä on proggiksia, sessioita, keikkoja,  
he ottavat maasta rytmin,
harmonian kuumasta pohjoistuulesta. 

He nauravat kovaan ääneen 
kuparipatinoiduissa teejuhlissa,
minä katselen kauniita kankaita,
suunnittelen asukokonaisuuksia,
hymyilen täydelliset hampaat paljaina kauniille naisille.

Liityn taustakuoroon,
otan tarkkailevan otteen kurkunpäästä,
hion hiljaisuudessa paisunutta rintaresonanssia,
opettelen sadoonkorjuutanssin koreografian.

Illalla miehet puhuvat miehille,
minä kuuntelen kaikki kertomukset,
ja minulle vannotaan rakkautta.

Toinen yö 

Lähden insinöörin matkaan.

Hän tuo putket,
porat,
vedet

Taskulaskin sydämessä ja tietokone päässä.

Silmissään hänellä on kuitenkin
lepattava liekki,
käsissään varovainen nauru.

Hän uskoo siihen mitä tekee,
ei jumalaan. 
Hän ei katso kärsimystä kasvoihin,
hän kantaa vettä aivoista kaivoihin. 
Hän hikoilee paljon ja toteuttaa suurta linjaa, 
minuakin hän pitelee vain puheluiden välissä,
yöt hän nukkuu.

Öisin minä kirjoitan runoja taivaasta ja
savanneista.

Ensimmäinen yö 

Reipas lääkäri on kumppanini. Kehitysyhteistyöafrikkani.

Hän menee aamuisin sairaalaan, 
AUTTAA.
Vaalea lääkäri voi laittaa sormensa siihen kohtaan,
johon sattuu ja kysyä:
»Sattuuko tähän?»

Potilas voi nyökätä myöntävästi:
»SATTUU, juuri siihen,
se on se piste, se on myös syy!»

Minä istun tuulettimen alla matalassa bungalowintapaisessa,
ulkomaalaistenkaupunginosassa
suojaan itseni 

tuntemattomien sanojen virralla,  
pohjoisten sanojen salvoilla, hämärän sanapölyllä

teen pöytälaatikkopolitiikkaa,  
jota kukaan muu koko maanosassa ei
osaa lukea
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Lantiosi kaari on kahdeksas 
ulottuvuus 
tässä avaruudessa
tahdon käteni lepäävän,
hengityksesi galaksissa, sen
pyörteen kaikissa auringoissa.

n

Täällä jätän kauas tupakan katkun,
tässä mielen reunat taotaan uudelleen.
Ei mitään, että »oot hyvä jätkä onko röökii»
vaan puro kulkee siitä mistä aina.
Kerään teidät kaikki kämmenelle,
hukutan ja huuhdon jokaisen eilisen.
Eikä napapiirin jälkeen tarvita sanoja,
paitsi ehkä sokeria kahviin ja että jatketaan ylös,
tai tuonne missä kelo nojaa kivien välistä kuin vanhus.

Jari Laasanen

n

Seitsemännessä huoneessa 
alkaa uusi tähdenkierto
kohti valoa ja
taas pimeyttä

lapsen pulssi
tuhatjalkaisten marssi

kivun saattojoukot liimaavat
siivet kuin kiiltokuvat
ja ulkona tuuli sitoo sormensa
 

n

Poppeli itkee
Taivaan avaimet
olen valehdellut
tieni sisällesi

särkenyt kellot
ruukut tomuksi puhunut 

Unohda minut
en ole paljoa muuta,
kuin unikon varjo
koiruohokehrääjä

kun et enää
yönrihma ympärilläsi 
käy maailmaani lävitse.

runoja
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n

Tyttö kuin tuhat auringon 
valaisemaa yötä
kuunvalon vitjat pilvien 
kuolaimissa
ratsastaa läpi ajatusten, läpi taivaan 
ja pimeän meren.
Päivisin se nukkuu näkinkengän 
muotoista unta
taivasunta, lehmuksen unta 
Jousimiehen kuviossa.
Sillä on paljasjalkaan tatuoitu seitti, 
päivän genesis auringon nenässä,
kun se tanssii kilvan kiviteitä ja 
laulaa auki aamulinnut 
sammakot sammaleen nukuttaa.

n

Unennäkijä.

Niin, sinä olet 
toiviomatka

pimeästä pimeään
eksyviä valoja.

Jalaton näkijä
lentää kehrääjän selässä

näkee olematonta,
unohtuu sumuun jota
multa hengittää.

Erehdyksien löytöretki,
sitäkinkö olet,

pelloiltasi nousten 
pitkiin valoihin.

Me teemme mitä kuvinasi,
ominasi, pelkojesi kuoro,

mitä erheinäsi kykenemme

unennäkijäin siivin
yössä jota ei ole.
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kolumni Jouko Jokisalo

 »E i  kosk a an e nä ä auschwitzia!»  
-lauseesta tuli toisen maailman-
sodan jälkeen keskeinen moraalinen 
maksiimi. Holokausti on tekotaval-

taan ja mittasuhteiltaan historiassa ainutlaa-
tuinen rikos ihmisyyttä vastaan.

maailma näyttää siirtyvän George Or
wellin »vuoden 1984» maailmaan jatkuvi-
en sotien kierteessä. »sota on rauhaa», julis-
tetaan orwellilaisessa maailmassa. siellä val-
litsee jatkuva »sotahysteria». sen tulokse-
na »sellaisia tekoja kuin raiskaaminen, ryös-
täminen, lasten teurastaminen, kokonaisten 
kansojen orjuuttaminen» pidetään »täysin 
normaaleina, jopa ansiokkainakin, kun niitä 
suorittaa oma puoli eikä vihollinen».

kylmän sodan jälkeinen maailma on liu-
kunut orwellin maailmaan. kehityksen en-
simmäinen vaihe oli Persianlahden sota 
1990-luvun alussa. se mursi laajalti vallin-
neen konsensuksen, jonka mukaan sota ei voi 
olla politiikan jatkamista toisin keinoin ydin-
asekaudella. militarismi tunkeutui syövän 
tavoin kansainväliseen politiikkaan. ihmis-
kunta etääntyi Einsteinin asettamasta mak-
simiista: »tulevan ajattelutavan täytyy es-
tää sodat.»

Jugoslavian hajoamissodat vahvistivat 
suuntausta. kosovon sota merkitsi laadulli-
sesti uutta astetta. sen yhteydessä läntinen 
maailma loi vahvan mustavalkoisen perivi-
hollisen kuvan. Slobodan Milosevic muun-
tui saatanan ruumiillistumaksi. Bosnian so-
dan aikana serbit eivät olleet vielä virallisen 
tarinan ainoita pahantekijöitä, mutta koso-
von sotatoimien oikeuttaminen vaati 1990-
luvun Hitleriä. 

orwellilainen sodan oikeuttamisen sie-
men syntyi, kun hyökkäyssota oikeutettiin 
tukeutumalla auschwitziin ja antifasismiin. 
saksan silloinen ulkoministeri ja vihrei-
den puheenjohtaja Joschka Fischer muunsi 
»ei koskaan enää auschwitzia!» -tunnuksen 

hyökkäyssotaa oikeuttavaksi. 
saksan vihreiden pasifismi ja yk:n roolia 

korostaneet näkemykset siirtyivät historian 
roskakoriin. Fischer vertasi milosevicia Hit-
leriin, Jugoslavian poliittista järjestelmää fa-
sismiin ja julisti pommitusten tavoitteeksi 
»toisen auschwitzin estämisen». 

Fischerin linjausta kritisoi voimakkaas-
ti joukko auschwitzin entisiä vankeja. Hei-
dän mukaansa »milosevicin suorittamia ri-
koksia ihmisyyttä vastaan» ei tule vähätellä, 
mutta albaaneihin kohdistuvan etnisen puh-
distuksen vertaaminen auschwitziin ja ho-
lokaustiin johtaa natsi-saksan rikosten »vä-
hättelyyn». 

terrorisminvastaista sotaa puolestaan 
kuvataan sivilisaation ja kaaoksen sekä hyvän 
ja pahan voimien väliseksi kamppailuksi. 
George W. Bushin neuvonantaja Richard 
Perle on löytänyt auschwitz-argumentin 
terrorisminvastaisen sodan oikeuttamiseksi: 
»ei ole olemassa keskitietä amerikkalaisille: 
joko voitto tai holokausti.»

auschwitzilla on erityinen rooli myös 
Lähi-idän kriisissä. israel ja sen tukijat ovat 
puolustaneet sotatoimia ja niiden rajuutta 
viittaamalla »holocaust-syndroomaan». 
Rony Smolar oikeutti Helsingin Sanomien 
kirjoituksessa israelin sotatoimet Gazassa 
ja Libanonissa toteamalla, että »holocaust-
syndrooma on ohjannut kaikkia israelin 
hallituksia» ja että »juutalaisten olemassaolo 
ei enää milloinkaan saisi vaarantua».

Holokaustin kauhut ovat jättäneet juuta-
laisiin raskaat psyykkiset jäljet ja »syvälle 
juurtuneen eksistentiaalisen pelon» (Yehu
da Elkana). israelilaisen historioitsijan Idith 
Zertalin mukaan israel ei ole käynyt vuo-
den 1948 jälkeen yhtäkään sotaa, jota ei oli-
si mielletty ja määritelty suhteessa holokaus-
tiin. niinpä holokausti on määrittänyt israe-
lin perustamisesta lähtien sen politiikkaa ja 
kansallista identiteettiä, mutta suhde on kui-

Auschwitz 
ja sodan orwellilainen oikeutus

tenkin ongelmallinen.
Holokausti-argumentti oli esimerkiksi kes-

keinen oikeutus israelin hyökätessä vuon-
na 1982 Libanoniin. israelin silloinen päämi-
nisteri, Menahem Begin, totesi hallituksen 
kokouksessa päivää ennen hyökkäystä: »te 
tiedätte, mitä minä olen tehnyt ja mitä me 
olemme tehneet estääksemme sodan ja ih-
mishenkien menetykset. tämä on kuitenkin 
meidän israelissa asuvien kohtalo. meillä ei 
ole muuta mahdollisuutta kuin taistella pyy-
teettömästi. uskokaa minua, vaihtoehtona 
on treblinka, ja me olemme päättäneet, että 
uutta treblinkaa ei tule.» 

israelissa on kuulunut myös holokaustin 
välineellistämisen seurauksista varoittavia 
ääniä. Historioitsija Tom Segev on todennut, 
että holokaustin valjastaminen nationalisti-
sen politiikan vankkureiden eteen on johta-
nut siihen, että »nyt, kuusikymmentä vuotta 
auschwitzin jälkeen, voidaan väittää monien 
maailman kansojen oppineen holokaustista 
enemmän kuin israelilaiset». 

israelilainen rauhanaktivisti Uri Averny 
on korostanut israelin miehitys- ja sotapoli-
tiikan kritiikissään, että auschwitz on »va-
roitus koko ihmiskunnalle». näin holokaus-
tin universaali opetus on se, että on vastus-
tettava rasismia ja ihmisten jakamista ylem-
pi- ja alempiarvoisiin. toiseksi ihmisten on 
oltava valmiita auttamaan vainottuja vähem-
mistöjä. kolmanneksi lojaalisuus omaa maa-
ta kohtaan ei voi merkitä valmiutta alistaa 
toisen maan kansalaisia.

Holokaustin universaaliin merkitykseen 
liittyvillä näkemyseroilla sekä sillä johtopää-
töksellä, että niin ei saa käydä enää koskaan 
minun kansalleni, on keskeinen poliittinen 
ulottuvuus. Mahmood Mamdani toteaa, et-
tä »näiden kahden tulkinnan välissä on ym-
märtääkseni panoksena jopa meidän kaik-
kien eloonjääminen». 
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 M e r k i t tä v ä s s ä   a s e m a s s a 
oleva ihminen ei voi miellyttää 
kaikkia. nykypoliitikkojen epätoi-
voiset yritykset kumartaa samanai-

kaisesti joka suuntaan johtuvat siitä, ettei heillä 
ole todellista päätäntävaltaa ja he tietävät sen. 
Jarkko Laine ei kuitenkaan ollut poliitikko, 
vaan kirjailija, kirjallisuusmies ja kirjailijoiden 
edunvalvoja. Hänen vaikutusvaltansa rajoittui 
pienen piirin sisään, mutta oli siellä vahva.

kirjailijana hänestä pitivät useimmat, mut-
ta hänen toimintansa Parnasson päätoimitta-
jana ja suomen kirjailijaliiton puheenjohtaja-
na 1987–2002 jakoi mielipiteitä. nämä asemat 
toivat hänelle yhtä paljon vihollisia kuin ystä-
viäkin, vaikka nyt monet viholliset varmasti 
alkavatkin esiintyä ystävinä.

itse tunsin Jarkko Laineen ennen kaikkea 
kirjailijana, runoilijana. Yksityishenkilönä en 
tuntenut häntä kovin hyvin, olimme lähinnä 
hyvänpäiväntuttuja. aloitin Parnassossa krii-
tikkona Laineen päätoimittajakauden viimei-
senä vuonna ja lisäksi tein hänestä haastatte-
lun Kerberokseen juuri kun hän oli joutunut 
jättämään paikkansa Parnassossa ja kirjaili-
jaliitossa. Jos satuimme samaan ravintolaan, 
vaihdoimme kuulumiset.

Laine jäi mieleeni ystävällisenä ja tarmok-
kaana ihmisenä. Hän oli omanarvontuntoinen 
eikä säästellyt sanojaan, mutta hänessä ei ollut 
setämäistä arroganssia. Hän oli kiinnostunut 
kirjallisuuden nykysuuntauksista ja osasi roh-
kaista nuorempia kirjailijoita.

Laineen kirjalliseen tuotantoon tutustuin 
jo yläasteikäisenä. silloin hänen varhaistuo-
tantonsa runokokoelmat Muovinen Buddha 
(1967), Tulen ja jään sirkus (1970) ja Niin se 
käy (1971) edustivat minulle kaikuja jostakin 
kiehtovammasta maailmasta kuin se, jonka 
näin pienen maalaispaikkakunnan betonises-
sa kirkonkylässä. osa ensimmäisistä runois-
tani oli niiden innoittamia. siihen aikaan luin 
paljon amerikkalaista beatkirjallisuutta ja yl-
lätyin huomatessani, että suomessa oli kirjoi-
tettu kiinnostavampaa ja kielellisesti vivah-
teikkaampaa beatlyriikkaa.

nekrologi

Runoilija loi
tiheitä tunnelmia

myöhemmin kiinnyin 
varsinkin kahteen Lai-
neen runokokoelmaan, 
Amerikan Cowboy (1981) 
ja Villiintynyt puu (1984). 
niissä näkyy Laineen ru-
noilijanlaatu pelkimmil-
lään. Hän on tiheiden 
tunnelmien ja vahvojen 
runokuvien luoja, joka sä-
vyttää maisemiaan aforis-
tisilla kiteytyksillä: »epä-
jumalasta lähtee kultaus, 
/ eikä se ole petosta, / se 
on osoitus palvojien us-
kollisuudesta». minuun 
vetosi myös kokoelmien 
pessimistinen näkemys 
inhimillisestä kulttuuris-
ta ja sivilisaatiosta, ja luin 
molempia tiiviisti kirjoit-
taessani toista runoko-
koelmaani.

Laine ehti kirjoittaa pit-
kän tuotannon: 20 runo-
kokoelmaa, lisäksi romaa-
neja ja novellikokoelmia, 
sitaattisanakirjoja, mie-
telmiä ynnä muuta. Hän oli ennen kaikkea lyy-
rikko, proosateokset ovat usein välityönomai-
sia. edellä mainittujen lisäksi runotuotannos-
ta erottuvat edukseen muun muassa minia-
tyyrirunojen valikoima Nauta lentää (1973) ja 
rönsyilevä Paratiisi (1978). Laine kunnostau-
tui myös laululyriikan puolella: hänen sanoit-
tamansa Rauli Badding Somerjoen kappaleet 
Bensaa suonissa ja Pilvet karkaa, niin minäkin 
soivat radiossa päivittäin.

runotuotannon perusaineksia ovat pidäk-
keetön viittailu Laineen hyvin tuntemaan 
maailmankirjallisuuteen, konventionaalisten 
runouskäsitysten parodia ja melankolinen elä-
mäntunne, jota rikotaan huumorilla ja ironial-
la. Jos hänen runoistaan on välttämätöntä löy-
tää jokin elämänfilosofia, se on kenties ilmais-
tu Viisauksien kirjasta -runossa: »ilman kyy-

nisyyttä on elämä mahdoton, / mutta ei jokai-
selle rammalle parane sanoa: / ota vuoteesi ja 
kävele.»

myöhäistuotannon huipuksi jäi Sanoma-
lehtien kahinassa maailman hiljaisuus (2001). 
Lähes 200-sivuinen vapaasti assosioiva runoel-
ma, joka lainaa ja varastaa kaiken, mikä ei ole 
pultattu kiinni, tuottanee päänvaivaa kirjal-
lisuudentutkijoille vielä pitkään. vaikka Lai-
neen elämäntyö ei missään nimessä jäänyt 
vaillinaiseksi, ennenaikainen kuolema on sil-
ti menetys, koska hän oli siirtynyt tuotannos-
saan hyvin mielenkiintoiseen vaiheeseen. 

Timo Hännikäinen
—
■ Kirjoittaja on runoilija ja kulttuurilehti 
Kerberoksen päätoimittaja.

Jarkko Laine 
17.3. 1947 — 19.8. 2006
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kirja-arviot

O lli  Hy väri se n  (s.1958) seitsemäs kirja 
Vielä kerran tulee toisenlainen aika on kova 
ja yhteiskunnallinen aforismikokoelma. Joku 
voisi sanoa, että kirjaa leimaa pessimistinen 

tai jopa lohduton maailmankuva. toisaalta, että saisi Hy-
värisen aiheista kuten demokratiavajeesta, saastumises-
ta, viihteellistymisestä ja uusliberalismista positiivisen 
kuvan, täytyisi itse olla propagandan palveluksessa.

aforismit kuten »saattaa rehellinenkin työ kannattaa, 
mutta kenelle?» tai »kun olisi äänestyksen paikka, sitä ei 
järjestetä.» kertovat viime vuosien kehityksestä olennai-
sen. samaa maisemaa maalaavat »Las vegas, ei yötä eikä 
päivää, ympärillä kuollut erämaa.» tai »suomalaisen suu-
rin kunnia on päästä kuolemaan vieraan ja väärän kunin-
kaan puolesta.»

itsekin työttömän Hyvärisen asenteet ovat itsestään 
selvästi vasemmalla, mutta Samuli Parosen tavoin hän 
on henkisesti sitoutumaton poliittiseen vasemmistoon 
nähden: »vasemmisto istuu vuosia ja vuosia hallitukses-
sa. maahan syntyy perinnöllinen alaluokka.» suosikki-
aforismini läpeensä yhteiskunnallisessa kokoelmassa kä-
sittelee kuitenkin ihmisenä olemista yleensä: »mitä oli, 
muutamia ystäviä ja lauseita ennen yötä».

teknisesti Hyvärisen teksti on sarjallista aforistiikkaa: 
hän on panostanut enemmän hyvään kokonaisuuteen 
kuin verbaaliseen ilotulitukseen. tyylillinen valinta siis 
tarkoittaa, että Stanislaw Jerzy Lecin tai Lassi Kämä
rin tyylisiä yksittäisiä nerokkaita oivalluksia on harvassa, 
mutta toisaalta lukija ei joudu punastelemaan kokoelman 
täytteeksi pistettyjen latteuksien takia. kirjan aforismien 
voima on niiden sisällössä eikä niiden muodossa. välillä 
Hyvärinen pyrkii uudistamaan aforistista ilmaisua avaa-
malla sitä lyriikan suuntaan, mutta omaääninen toteutus 
on pikemminkin karun komea kuin hienon huono.

olli Hyvärinen on itä-Pasilan Pentti Haanpää: betoni-
brutalismia edustavien kivikolossien juurelta irvistele-
vä työtön työläinen, jonka realistiseen maailmaan ei kau-
neutta juuri mahdu. rehellisyyttä sentään mahtuu ja va-
rovainen hiven toivoa. kirjailija ja kuvataiteilija Mari Ro
gersin maaginen kuvitus antaa tekstin tylyydelle tarvit-
tavan vastapainon. Hänen kuviensa ansioista teksti elää 
ja hengittää. Halvan näköinen aforismiläpyskä saa roger-
silta huomattavaa esteettistä lainavaloa. kuvituksen ja 
tekstin dialogia voisi kuvata Hyvärisen aforismilla: »kuu 
ja aurinko valaisevat pimeää tietä.»

Vielä kerran tulee toisenlainen aika on ehdottomasti 
parhaimpia viime vuosina julkaistuja aforismikokoelmia. 
se on paljon sanottu, sillä elämme aforismibuumin ai-
kaa. valitettavasti kirjoina ja lehdistössä julkaistujen afo-
rismien kiitettävä määrä ei ole mikään laadun tae, vaan 
pikemminkin päinvastoin. aforistikkojen värikkääseen 
joukkoon mahtuu kaikenlaista yrittäjää kömpelöstä ver-
baaliakrobaatista tosikkoon dadaistiin asti, mutta muka-
na on myös muutama keskeinen ja ilmeisen kestävä kir-
joittaja.

ajattelin aluksi kirjoittaa, että Paavo Haavikon ne-
rokas Ei. Siis kyllä (Wsoy) on tämän vuoden aforismi-
kokoelmien kuningas ja hyvänä kakkosena tulee työläis- 
tai työttömyysaristokraatti olli Hyvärinen kokoelmal-
laan Vielä kerran tulee toisenlainen aika. oikukkaana 
miehenä ja iltateen vaikutuksen alaisena muutin kuiten-
kin mieleni: Haavikko ja Hyvärinen käsittelevät samo-
ja asioita eri näkökulmista, ja arvottaminen on vaikeaa. 
kummallekin nato-vouhotuksesta kiimainen ja viihde- 
ja huuhaakulttuurista paksu eu-suomi on irvokas elä-
mys. Yläluokkainen erakkovanhus ja työtön haahuilija 
ovat yhtä ulkopuolella suomettuneesta keskinäisen kehu-
misen kerhosta. siksi he myös pystyvät näkemään sen lä-
pi.

selvästi halvalla tehdyn, suorastaan läpyskämäisen 
kirjan kahden kiilalaisen taiteilijan kynänjälki osoittaa 
todeksi Hyvärisen teesit siitä, että rahallinen satsaus ei 
ole taiteellisen laadun tae, vaan pikemminkin päinvas-
toin. eräs hyvän kirjan tuntomerkki kokoelmassa on: mi-
tä enemmän sitä lukee, sitä enemmän siitä pitää ja ym-
märtää. olli Hyvärinen sanoo: »katusoittajia kunnioitan, 
siksi en heitä hattuun kolikkoa.» en sano enempää, vaik-
ka ehkä pitäisi. 

Aleksi Ahtola
—
■ Olli Hyvärinen: Vielä kerran tulee toisenlainen aika. Kesuura 
2006, 78 sivua.

Kuu ja aurinko 
valaisevat pimeää tietä
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 A ki  K auri sm äki  on var m a sti  yksi haus-
kimmista suomalaisista: vähäeleisen huumorin 
mestari niin teoksissaan kuin elävässä elämässä-
kin. Jos allekirjoittaa tämän väitteen, nauttii var-

mastikin Peter von Baghin kaurismäki-kirjasta, jota oh-
jaajan ainutlaatuinen persoona hallitsee alusta loppuun. 
kirjan kollaasimainen muoto koostuu suurimmaksi osak-
si von Baghin ja kaurismäen letkeästä jutustelusta, von 
Baghin pienimuotoisista elokuvaesseistä, kaurismäen tii-
viin työryhmän esittelystä ja tämän elokuvien tärkeiden 
elementtien, kuten koirien ja koskenkorvan, erittelystä. 
Johdonmukaisena selkärankana toimii kaurismäen koko 
tuotanto Saimaa-ilmiöstä (1981) Laitakaupungin valoihin 
(2006) mukaan lukien lyhytelokuvat ja musiikkivideot.

kollaasi on ollut suomen suurimman elokuvaentusias-
tin Peter von Baghin omin ilmaisumuoto niin televisios-
sa, radiossa kuin kirjallisuudessakin – niin nytkin. Pienet 
tekstit täydentävät onnistuneesti suurempia rikkomat-
ta kuitenkaan kokonaisuuden eheyttä. myös MarjaLee
na Hukkasen loistavat valokuvat ovat olennainen osa ko-
konaisuutta. runsas kuvitus on muutenkin kohdallaan: 
mukana on kiinnostavia harvinaisuuksia kuten esimer-
kiksi Jim Jarmuschin ottama kuva kaurismäestä ja Pau
la Oinosesta. onnistunut taitto tukee kirjan rakennetta 
ja sitoo palaset yhteen, jolloin kollaasin osaset eivät pääse 
hyppimään hallitsemattomasti silmille.

kiinnostavaa sisältöä kirjassa on paljon. kaurismäen 
omalaatuiset työskentelytavat ja työryhmän dynamiikka 
tulevat perusteellisesti esitellyiksi, samoin ohjaajan suh-
de muiden elokuviin, musiikkiin, kirjallisuuteen ja maa-
laustaiteeseen. koko kirjan läpi kantaa kaurismäen ja von 
Baghin vakaumuksellinen ja tinkimätön filmihulluus. Ci-
nefiliaa ja niin elokuvan kuin muunkin kulttuurin tun-
temusta oletetaan löytyvän myös lukijalta, sillä kirja on 
täynnä viitteitä kulttuuriin ja kaukaisiin merkkiteok-
siin. nimien pudottelun vuoksi teoksesta välittyy myös 
tietynlainen kulttuurinen ylimielisyys, jota tyypillises-
ti esiintyy ennen kaikkea nuorten filmihullujen keskuste-
luissa. on sinänsä lohdullista, etteivät von Bagh ja kau-
rismäki ole menettäneet tätä viehättävää hybristä ikään-
tyessään.

se että kirjan kirjoittaja on kirjan kohteen kaveri, fani 
ja myös tuttu cameo-kasvo tämän elokuvista, aiheuttaa 
tietysti kriittisen etäisyyden puutetta. kun von Bagh sel-
västi välttää kirjoittamasta poikittaista sanaa esittelemis-
tään elokuvista, kirja tuntuu välillä mainosmaiselta, ja 
lukija jää kaipaamaan säröä kaurismäen tuotannon täy-
dellisyyteen. onneksi kaurismäki itse sentään vähätte-
lee saavutuksiaan ja – itseironisesti toki – haukkuu omia 
elokuviaan kehuessaan muita.

tekijän ja kohteen kaveruus tuo mukanaan hyviäkin 

puolia: keskustelu soljuu hauskasti eteenpäin vuosien ai-
kana hioutuneen yhteisymmärryksen ansiosta, ja erityi-
sesti kuvatekstit, jotka von Bagh ja kaurismäki yhdessä 
ovat laatineet, vilisevät sisäpiirivitsejä, jotka aistii vaik-
kei niitä täysin ymmärtäisikään. muutenkin keskustelua 
piristävät kaurismäen alati viljelemät henkevät puujal-
kavitsit ja one-linerit tyyliin »Calamari Union on under-
ground-filmi koska siinä ajetaan maanalaisella» ja »luon-
tevinta minulle on ihminen seinää vasten, tai vielä mie-
luummin pelkkä seinä». 

vitsien ohella kirjan sivuilta välittyy kaurismäen 
tunnetusti vahva sosiaalinen omatunto ja moraalikä-
sitys. teoksen aloittaakin voimallinen kaurismäki-si-
taatti: »elämän tarkoitus on hankkia luontoa ja ihmis-
tä kunnioittava henkilökohtainen moraali ja sen jälkeen 
noudattaa sitä». Lisäksi kirjan mukana on muun muas-
sa Yhdysvaltojen elokuva-akatemialle osoitettu kirje, jos-
sa kaurismäki kohteliaasti ilmoittaa, ettei hän eikä ku-
kaan mukaan sputnik-yhtiöstä aio osallistua oscar-gaa-
laan Yhdysvaltojen hyökättyä irakiin. kaurismäen syvä 
humanismi ja inhimillisen kunnioitus on olennainen osa 
hänen elokuviaan, mikä myös välittyy von Baghin kirjas-
ta. 

Turkka Ylinen
—
■ Peter von Bagh (2006) : Aki Kaurismäki.  
wsoy, 224 s.

Kaurismäki 
vihdoin kansien välissä
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 N yk yaik a a on use in luonne hdit tu 
liikkuvuuden aikakaudeksi. menevä länsimai-
nen ihminen on alituiseen liikkeessä ja samal-
la tietoliikenteen avulla tavoitettavissa. toisaal-

ta on puhuttu kulttuurin estetisoitumisesta eli esteettisten 
tekijöiden korostumisesta asiassa kuin asiassa. Liikkumi-
sen estetiikkaa on kuitenkin toistaiseksi tutkittu niukas-
ti, ja tämän puutteen pyrkii korjaamaan Arto Haapalan ja 
Ossi Naukkarisen toimittama Mobiiliestetiikka – Kirjoi-
tuksia liikkeen ja liikkumisen kulttuurista.

Mobiiliestetiikka sisältää 11 tekstiä, joissa hahmotel-
laan esteettisyyden asemaa liikkumisen ja liikenteen eri 
muodoissa. Humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen 
kirjoittajien, pääosin tutkijoiden, tekstit vaihtelevat tie-
teellisistä artikkeleista impressionistisiin esseisiin. ai-
heissa huristellaan tietaiteesta autoilukokemuksen kautta 
turistimatkailuun.

antologia jakaantuu kolmeen osaan. »Liike»-osan kir-
joituksissa tarkastellaan yleisesti liikkumisen kulttuuria 
sekä maailman hahmottamista liikkeessä. »kaupunki»-
kohdassa käsitellään liikkumisen vaikutusta kaupunki-
kokemukseen, empiirisinä tutkimuskohteina Helsinki ja 
venetsia. kolmannen osan, »Liike ja paikka», kirjoituk-
set erittelevät liikkumisnäkökulman ja »paikkalähtöisen 
ajattelun» suhdetta sekä analysoivat paikan käsitettä.

ossi naukkarinen aloittaa kokoelman teemoihin joh-
dattelevalla artikkelillaan »Liikkumisen kulttuuri». tie- 
ja katuverkostoon sekä liikkumisen historiaan liittyvien 
tilastotietojen rinnalla naukkarinen tarkastelee liikku-
misen kulttuurin kehittymistä ja pohtii liikkumisen es-
teettisen tarkastelun vaikeutta. naukkarinen esittää 
MerleauPontyn kaltaiset teoreetikot unohtaen, että 
»esimerkiksi filosofia on perinteisesti ollut varsin epäluu-
loinen ruumiillisuutta kohtaan».

Timo Kalanti puolestaan todistelee kirjoituksessaan 
»maailma ruumiissa», että ruumiin (sic) ja ympäristön 
välistä suhdetta muuttavat teknologiat muuttavat myös 
havainnon ja ruumiin motoristen toimintojen välistä 
suhdetta ja näin myös sitä, miten ympäristö havaitaan. 
Bensiinin ja testosteronin hajuisessa, fysiologiaan uppou-
tuvassa kirjoituksessaan kalanti tarkastelee näkökentän 
kaventumista ja kuljettajaa kohti »tunneloituvan maise-
matilan» muutosta auton nopeuden kasvaessa.

Pasi Kolhosen artikkeli »kaupunkitila – mainostila» 
käsittelee kuvallisen mainonnan luonteen muuttumis-
ta sekä mainontaa kaupunkitilassa. kolhonen toteaa kir-
joituksessaan, että nykytekniikat mahdollistavat mai-
nostamisen missä hyvänsä ja että »ekonomin estetiikas-
sa» kaupunkisuunnittelua ohjaavat mainostajien intres-
sit. kuvien avulla hän havainnollistaa, kuinka röyhkeästi 
ja samalla salakavalasti graafinen mainonta on vallannut 

kaupunkitilan.
arto Haapalan fenomenologisesti värittyneen kirjoi-

tuksen »kosmopoliittinen identiteetti» aiheena on liik-
kumisen ja paikan vaihtamisen merkitys ihmisen identi-
teetille. Haapala hahmottelee kirjoituksessaan ihmiselle 
kahta erilaista identiteettiä, kerronnallista ja paikallista. 
kerronnallinen identiteetti perustuu ihmisen reaalimaail-
massa ja muun muassa fiktiossa kokemiin tapahtumiin, 
kun taas paikalliseen identiteettiin kuuluvat pysähtynei-
syys sekä sitoutuminen ihmisiin ja rutiineihin.

Mobiiliestetiikka sisältää mielenkiintoisia keskustelun-
avauksia kiinnostaviin puheenaiheisiin, vaikka osa kir-
joituksista liittyykin hyvin löyhästi »liikkeen ja liikkumi-
sen kulttuuriin» ja osassa »liikkumisen esteettinen näkö-
kulma» jää tyystin taka-alalle. Jotkut tekstit ovat, jos koh-
ta eivät juosten kirjoitettuja, niin ainakin aamuruuhkassa 
hahmoteltuja. Johdannossa mainitun ja useissa kirjoituk-
sissa toistuvan urheiluliikunnan estetiikkaa olisi kokoel-
massa toivonut yleiskuvan vuoksi käsiteltävän. Ja ennen 
kaikkea julkisten liikennevälineiden estetiikkaa olisi ollut 
hyvä tarkastella ainakin yhden kirjoituksen verran. 

Jukka Mikkonen
—
■ Arto Haapala & Ossi Naukkarinen (toim.) (2006) : 
Mobiiliestetiikka – Kirjoituksia liikkeen ja liikkumisen kulttuurista. 
Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti, 240 s.

Liikkeen ja paikan 
estetiikkaa
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 J u h a   Va r to   j a   H a k i m   At ta r  suhtautuvat fla-
mencoon ja sen arkaaisiin esimuotoihin epäakateemi-
sen filosofisesti. varto tunnetaan ristiriitoja pelkäämät-
tömänä, provokatorisena ja poliittisesti epäkorrektina 

ajattelijana. kirjoittajana varto edustaa filosofian määräl-
lisesti paljon julkaisevaa, epäpedanttia siipeä, mutta toisin 
kuin useimmat kyseisen alalajin edustajat, varto on tuotta-
nut kestäviä ajatuksia. monia lukijoita häiritsee hänen kir-
jojensa viimeistelemättömyys, mikä on toisaalta kuitenkin 
osoittautunut omalla tavallaan toimivaksi valinnaksi teks-
tin roson säilyttämiseksi.

varton ja flamencoa laulavan attarin kirjoittama Syvä 
laulu pureutuu flamencon eksistentiaalisesti kohtalok-
kaisiin juuriin. vuoropuhelu kahden eri kirjoittajan vä-
lillä on häivytetty. tuloksena ei ole mikään postmoder-
nististen metodien ja ideologioiden sävyttämä »kohtaa-
minen» kulttuuri-ilmiön kanssa vaan stereotypioita, tur-
vallisia ajattelun kaavoja ja akateemisuutta hanhen tavoin 
selästään ravisteleva kirja, jota luonnehtii monia lukijoita 
varmasti häiritsevä kerronnallinen hajanaisuus.

kirja kertoo myös flamencon islamilaisista juurista ja 
mustalaiskulttuurista ammentavista perinteistä, joiden 
päälle moderni flamenco on rakentunut. Jo kirjan alku 
osoittaa, että ollaan kaukana formaalista pohdiskelusta. 
»Laulua kutsutaan ’syväksi’, koska se kumpuaa siitä kui-
lusta, jota elämä on, ja jota me kaikin tavoin kaihdamme, 
mutta emme voi välttää.» 

Syvä laulu on avaus ajatteluun erään omintakeisen 
kulttuuri-ilmiön kautta. kieli on vapaata, vertaukset elä-
viä. kirjassa mustalaisten asemaa andaluciassa kuvataan 
seuraavasti: olla »pervona sukunsa kanssa on kuin ro-
manina andaluciassa: kuulut tänne, mutta et ole meitä». 
esimerkiksi Federico García Lorcan romanisuhteita ku-
vataan luonnollisiksi, »vailla folklorismia».

kirja ei aiheen esittelystä huolimatta tarjoa faktoja tai 
ajattelun työkalujakaan vaan totunnaisesta irti ravista-
van johdannon aiheeseen, joka on yhtä lailla tie filosofi-
seen pohdiskeluun. suositeltavaa lukemista, mikäli mie-
li ja kieli kestää hajanaista ja viimeistelemätöntä purkaus-
ta määrittelemättömään, ja mikäli iberialainen kulttuu-
ri, puhumattakaan romanien ja eurooppalaisten arabien 
kulttuuriperinnöstä kiinnostaa. 

Max Ryynänen

Syvä kirja 
syvästä laulusta

■ Juha Varto & Hakim Attar (2006) : Syvä laulu. 
Niin & Näin -lehden 23°45 -kirjasarja.
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lehtiverkko Jouni Avelin

Jum al anpilkk a a ja  ne itsyitä .  Hyviä 
uutisia kaikille meille, jotka olemme väsyneet 
romaanihenkilöiden kalvakkuuteen, sivulli-
suuteen ja hoiperteluun. Helsingin Sanomissa 
(5.9.2006) Pekka Tarkka esittelee Erik Wahl
strömin uutuusromaanin Jumala. olisiko nyt 
tekijämiesten aika? sankari, jolla olisi kerran-
kin vähän korkeutta, syvyyttä ja leveyttä? ro-
maani, jossa muutettaisiin maailmaa vähän 
enemmänkin eikä ennemminkin vähän? ai-
he ainakin antaisi kirjailijalle melkoisen va-
paat kädet. kukaan ei ole vaatimassa uskotta-
via juonenkäänteitä, tarkkaa psykologista ku-
vausta tai tilastoihin perustuvaa yhteiskunta-
kritiikkiä. kukaan ei kysy: »tapahtuiko näin 
todella?» mitäpä ihminen tietäisi Jumalan ai-
voituksista? Fiktion paras kaveri on siis kano-
nisoitu uskonto.

Pekka tarkan arvostelun perusteella 
Wahlström jättää käyttämättä nämä mah-
dollisuudet. Jumala onkin ihan tavallinen 
kaveri. Hän on yksinäinen, tappelee ja na-
histelee enkeleiden kanssa, on epäoikeuden-
mukainen ja vähän vallatonkin. näennäinen 
kaikkivaltiuskin johtaa vain pitkästymiseen, 
jota hän purkaa alaisiinsa pikkumaisena 
mielivaltana. Hän on huono neuvottelemaan 
ja mököttää kovasti. Jumala joutuu neljän-
kympin kriisiin ja haluaa lapsia.

Jumala ei siis ole mikään Jumala. Hän on 
ajallinen, ja siten luonnonlakien alainen. sil-
ti hänen valtakunnassaan ei rakenneta mi-
tään, mihinkään ei pyritä. taivaassakin vain 
hengaillaan, juonitellaan, poseerataan mo-
dernin pitkästymisen hengessä ja naures-
kellaan oppineille. taivaassa Jumala rupat-
telee myös Nietzschen kanssa ja loukkaan-
tuu väitteestä, jonka mukaan hän on kuol-
lut. »mutta hän väistyy taustalle, eläköityy. 
Lopulta taivaassa valmistellaan sukupolven-
vaihdosta». nietzsche on siis oikeassa ja Ju-
mala väärässä.

koska Jumalasta ei ole kaikkeen, hänestä ei 
ole oikein mihinkään. Jumala onkin vain yksi 
meistä, kalvakka, sivullinen ja hoiperteleva. 
odotukset on petetty, jäljelle jää vain naurun 
paikka. Jää vain jumalanpilkka, josta tark-
ka odotteleekin jo malttamattomana syytet-
tä. kainalotekstin kuvista meitä katselevat 
käsiään nostelevat Salman Rushdie ja Han
nu Salama.

Jumalan kuoltua jumalanpilkka ja sen 
kärttäminen ovat olleet epätoivoisia yrityk-
siä palauttaa Jumala valtaistuimelleen. kos-
ka taide on tänään pelkkää taloutta, meillä 
on ikävä niitä aikoja, jolloin kiisteltiin muus-
takin kuin rahasta. Jumalanpilkkasyyte toi-
si sentään vähän säpinää pimeän syksyn kes-
kelle.

valistus nosti Jumalan paikalle ihmisen, 
jonka romantiikka vaihtoi taiteilijaan. näin 
taiteilijasta tuli Jumala. Perinteiset myytit 
korvattiin taitelijamyytillä ja taiteilijasta tuli 
se luova voima, johon Jumalasta ei oikein ol-
lut. ei siis ihme, että Wahlströmkin haluaa 
kyntää ja kylvää, siittää ja niittää. kynästä, 
joka oli miekka, taotaan nyt aura. selvittyään 
Jumalasta hän aikoo kirjoittaa pornoa. »se 
on kirjallisesti neitseellinen aihe. Houkutte-
lee uudisraivaajaa.»

d d d

Sa m m akkofar m are ita ja  m e dia-
prinsse jä .  kauppalehti Pressossa (nume-
ro 35, 2.9. 2006) Arno Ahosniemi selvitte-
lee tanskanmaalla riehuvaa »kaikkien aiko-
jen lehtisotaa». ilmaislehdet muuttavat me-
diakenttää sellaisella vauhdilla, ettei kenellä-
kään ole enää aikaa lukea lehtiä. Päivälehtien 
levikkikäyrät painuvat jo kohti kellaria. sen 
sijaan »tanskalaiset selaavat lehtiä ahkeras-
ti». islantilainen Dagsbrun-kustantamo on 
lanseeraamassa Nyhedsavisen-lehteä, jota ai-

otaan jakaa »ilmaiseksi puoleen miljoonaan 
talouteen kuutena päivänä viikossa ennen 
aamuseitsemää.»

tanskalaiset kustantajat tiivistivät rivin-
sä jo hyvissä ajoin: koteihin jaetaan jo ilmai-
seksi 24Timeria ja Datoa. molempien levik-
ki on puoli miljoonaa. koko lystin maksavat 
mainostajat. Lehtitalojen satsaukset suuri-
ne toimituksineen päivineen ovat kuitenkin 
niin massiivisia, että 24Timerin toimitusjoh-
taja Torsten Bjerre Rasmussen »kiemurte-
lee» ahosniemen kysyessä, milloin lehden 
»odotetaan tuottavan voittoa». arvoituksek-
si on myös jäänyt, kuinka paljon suurten leh-
tikustantamoiden ilmaislehdet syventävät 
heidän omien maksullisten päivälehtiensä 
mainosahdinkoa. Lisäksi mainostajien huo-
miosta kilvoittelevat myös ilmaislehdet Met-
ro ja Urban.

Nyhedsaviseniin on pumpattu alkupaloiksi 
»reilut sata miljoonaa euroa». toimituksellis-
ta henkilökuntaa lehdessä on noin sata. »se 
on yhtä paljon kuin esimerkiksi Kauppaleh-
dessä, Pressossa ja Optiossa yhteensä», ahos-
niemi ynnää. Nyhedsavisen ei ole vielä ilmes-
tynyt kertaakaan, mutta päätoimittaja David 
Trads paukuttelee jo henkseleitään ja pullis-
telee ahosniemelle. »tradsin puheessa vilise-
vät talentit ja visiot. Hän on kuin Jari Saras
vuo, Esa Saarinen ja Pauli AaltoSetälä yh-
dessä ihmisessä.»

kovaa rummutusta ja miehekästä uhoa. 
Luvassa on siis jotakin todella uutta. mihin 
tradsin visio mediamaailmassa perustuu? 
mikä on se mullistava viesti, jonka Nyheds-
avisenin päätoimittaja haluaa välittää luki-
joilleen? »sanomalehdet ovat auringonlaskun 
ala. Ja lehtien sisältö on suurin syy niiden le-
vikin putoamiseen. vanhanaikaisten, laa-
dukkaiden sanomalehtien sisältö on yksin-
kertaisesti aivan liian tylsää.» 
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Pallokentällä 
mies lyö ja itkee kansan edestä

kolumni Markku Soikkeli

H a rvo i n   o n   s ydä n  niin hiljaa 
riemuinnut. seurasin eteläranska-
laisen hotellin baarissa jalkapallon 
mm-finaalia (9.7.), jossa ranska pe-

lasi ratkaisuottelussa italiaa vastaan. ottelu 
sinänsä oli tylsä, niin kuin suurin osa tämän 
mm-turnauksen peleistä, mutta sitä oli jännit-
tävä seurata lähellä ranskan ja italian rajaa. 
sydämessäni kannatin italiaa, ranskalaisille 
esitin kohteliasta turistia. Ympäristön vuok-
si se oli terveellisintä.

rangaistuspotkukilpailun ja italian voiton 
jälkeen tunnelma baarissa oli jäätävä. ku-
kaan ranskalaisista ei puhunut mitään, joku 
taitteli harteilla kantamansa trikolorin itkua 
pidätellen. vasta seuraavana päivänä alkoi 
kiivas jälkipeli, joka yltyessään sai kansallisia, 
etnisiä, juridisia – ja myös sukupuolipoliitti-
sia sivujuonteita. 

Jälkipeleissä puhutuin aihe oli tietys-
ti ranskan supertähden, Zinedine Zidanen, 
väkivaltainen käytös finaalissa. tv-kameroi-
den edessä nuorison ja köyhien ihannekuvak-
si markkinoitu »Zizou» kumautti italialais-
ta pelaajaa päällä rintaan kuin lähiön kovin 
gangsteri. Jälkikäteen syyksi on selitetty ita-
lialaisen pelaajan rasistinen suunsoitto.

väkivaltaan loppui Zidanen peli ja am-
mattilaisura mutta ei suinkaan sankarinmai-
ne. väkivalta ei särkenyt pelaajan machoima-
goa vaan sopi siihen saumattomasti. rans-
kassa Zidanen maineen puhdisti president-
ti Jacques Chirac. Heti finaalia seuranneena 
päivänä hän kiitteli erityisesti Zidanea kan-
sakunnan menestyksestä.

Pelisäännöistä riippumaton väkivalta ei 
ylipäänsä haittaa niitä kommentaattoreita, 
joille urheilukenttä on miehisten voimien to-
distuspaikka. tällaiset asenteet ovat vain as-

keleen päässä futishuligaanien väkivallasta, 
mutta urheilujournalismissa ne eivät ole har-
vinaisia. »mahdotonta! mahdotonta!» ulvoi 
mm-ottelua selostanut ranskalainen tv-ank-
kuri Zidanen tempauksesta. ei suinkaan vä-
kivallan vuoksi vaan siksi, että tuomari ajoi 
sankarin ulos kentältä.

suomessa tällainen selittely on tuttua lä-
hinnä silloin, kun puhutaan viime sotien lop-
pupeleistä. suomen menestys joukkuelajeissa 
on ollut vuosikymmenten varrella niin sur-
kea, että talvi- ja jatkosodasta puhutaan kuin 
parhaista urheilusaavutuksista; ikään kuin 
ne olisivat meidän omat olympialajimme.

suomessa asenteellisimman jälkikirjoituk-
sen mm-turnauksesta laati Helsingin Sano-
mien politiikan toimittaja Juha Akkanen. 
vielä kuukausi pelin jälkeen (4.8.) akkanen 
tulkitsi aliokirjoituksessaan italian voiton ol-
leen »operettitaiteeseen» sopiva, »prinsessa-
mainen» suoritus: »samanlaisia muiden pai-
dassa roikkujia ne ovat euroopan unionissa-
kin.» akkasen aliosanoma oli, että tällaisille 
»itkupilleille» ei miehinen mies voi muuten 
vastatakaan kuin nyrkeillä.

onneksi kaikki kansat ja poliittiset leh-
det eivät reagoi näin yksipuolisesti. urheilua-
kin ympäröi kulttuuri, joka on joissain mais-
sa pidempi ja laveampi kuin suomessa tai 
ranskassa. Patriarkaatin kokemaa katastrofia 
osattiin ironisoida ainakin englannissa. esi-
merkiksi Guardianin (4.7.) perusteella britti-
pelaajat ovat taitavampia operettipelaajia 
kuin italialaiset. Lehden keräämä kuvasar-
ja osoitti, miten brittipelaajat ilmaisivat koko 
tunteiden kirjon itkemällä: he vaipuivat ken-
tälle polvilleen, pidättelivät kyyneleitä wag-
neriaanisella raivolla ja kohottivat kätensä 
pietá-asentoon kuin hukattua pokaalia pite-

levä rauennut sankari.
Brittien näkökulmasta kansallinen itse-

tunto ei korreloi kansallisen urheilumenes-
tyksen kanssa. Poliittisesti hajanainen, ka-
tastrofin partaalla kamppaileva valtio voi 
menestyä urheilussa paremmin kuin kansa-
kunta, joka näyttää taloudelliselta menesty-
jältä. 

Heinäkuussa (24.7.) Guardian julkaisi vie-
lä Larry Elliottin artikkelin, jossa vertailtiin 
työväenluokkaisen hallituksen ja työväen-
luokkaisen urheilulajin menestyksiä. elliot-
tin mukaan kansallinen kulta-aika ei toteudu 
samanaikaisesti sekä politiikan että urheilun 
kentällä. vuonna 1966 englannin labour-hal-
litus oli katastrofin partaalla, mutta onneksi 
brittifutiksen menestys pelasti osan kansal-
lisesta itsetunnosta. Puntaa ei osattu puolus-
taa, mutta pelikentällä riitti hyökkääminen, 
ainakin jonkin aikaa. vuonna 1976 inflaatio 
oli jo 27 prosenttia, eivätkä britit pärjänneet 
enää edes jalkapallossa. 

entäpä vuonna 2006, nyt kun labour viet-
tää satavuotisjuhlaansa? englanti elää talou-
dessa kulta-aikaa, mutta työväenhallitus on 
jälleen kriisissä. Ja kun maajoukkue on ker-
ran vakiintunut kansallisen menestyksen 
symboliksi, se osataan nähdä vertauskuvana 
myös kriisille. Brittipelaajien kömpelyys lop-
pupeleissä ja hyvien pelipaikkojen tuhlaami-
nen tulkittiin poliittisten kommentaattorien 
teksteissä kansallisen kömpelyyden vertaus-
kuvaksi. 

ehkä kyyneleet überseksuaali David 
Beckhamin poskilla saavatkin nyt entistä 
enemmän merkitystä. Lopulta ne vain vah-
vistavat niin kansallista kuin sukupuolista-
kin identiteettiä: kapteenihahmojen on aika 
vetäytyä pelikentiltä. 
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