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Lukijalle 

 
Tämä on kuudes kokoelma blogikirjoituksia Heikin varaventtiilistä. Tekstit on 
kirjoitettu elokuun 2021 ja heinäkuun 2022 välillä eli täyden vuoden aikana. Ku-
ten aiemminkin, on tässä kirjamuodossa korjattu lukuisat verkkoblogin kirjoi-
tusvirheet ja hiukan paranneltu kömpelöimpiä ilmaisuja, joita kiireessä – tai 
kiihtymyksen vallassa – on tekstiin jäänyt. Alkuperäiset tekstit ovat ennallaan, 
mutta olen silloin tällöin lisännyt jälkiviisaan kommentin. Kuvitus on osittain 
uutta, vain jotkin alkuperäisistä kuvituskuvista ovat mukana. 
 
Paperikirjan painos on ekologisista syistä mahdollisimman pieni. Koska blogikir-
joittamista ei edelleenkään tulkita luovan kirjoittamisen itsenäiseksi alalajiksi, 
sen muuntaminen ”kirjoiksi” on valitettavasti tarpeellista, jos haluaa hengen-
tuotoksensa osaksi kansallisbibliografiaa. Minä haluan ihan ammatillisista syistä.  
 
Toistan jälleen itseäni, mutta olen vakuuttunut siitä, että blogikirjoittaminen on 
uusi kirjallisen ilmaisutapa. Se pitäisi tunnustaa sekä kirjailijajärjestöissä että 
Kansalliskirjastossa, joka pitää huolta kirjallisten julkaisujen säilymisestä, bib-
liografisesta avaamisesta ja kiinnostuneiden pääsystä sisältöjen äärelle. Monet 
merkittävät suomalaiset blogitekstikokoelmat ovat jääneet kansallisbibliogra-
fian ulkopuolelle ja epävakaan verkkoympäristön armoille. Verkko on niiden 
luonnollinen ensiympäristö, mutta tunnetuista syistä se ei saisi olla ainoa. 
 
Helsingin Veräjälaaksossa syyskuussa 2022 
 

 
Heikki Poroila 
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Sunnuntai 8. elokuuta 2021 
 

Katastrofi – uusi normaali? 
 

K niin kuin katastrofi : Länsimaiden seitsemän tulevaisuutta (Atena 2021) on 
kolmen hyvin eritaustaisen kirjoittajan yhteisteos maailman isoista ongelmista 
ja niiden ratkaisemisen mahdollisuuksista. Marko Nenonen on yliopistolehtori 
ja tietokirjoittaja, Rami Kangas on media-alan yrittäjä ja Mari Välimäki väitös-
kirjaa valmisteleva tiedetoimittaja. Oli kirjoitusmetodi mikä tahansa, lopputulos 
on yllättävän koherentti, eikä näytä palasista kootulta ollenkaan. Teksti kulkee 
tanakasti eteenpäin vauhdilla, joka välillä saa lukijan laskemaan kirjan kädes-
tään. Teksti ei nimittäin oikein jätä tilaa pohtimiseen, koska asiaa on paljon ja se 
on haluttu esittää lukuisten esi- ja jälkipuheitten välissä seitsemän ennustuksen 
muodossa. 
 

En itse onnistunut erityisen hyvin tavoittamaan tekstin sisäistä logiikkaa ja esi-
merkiksi valitut seitsemän ”ennustusta” vaikuttavat jotenkin sattumanvaraisesti 
valikoituneilta. Koronakriisin saama oma luku (ainoana ennustusten lisäksi) 
tuntuu jotenkin arkipäiväistävän kirjan futuristista peruseetosta, enkä itse oi-
kein ymmärtänyt koko osion mukanaoloa muuten kuin esimerkkinä koko ns. 
länsimaisen maailman tavoittaneesta tuoreesta kriisistä. Vähintään yhtä yllät-
tävä on liitteenä oleva lista musiikkia, jonka tekijät ovat koonneet Spotify-lis-
taksi viemään lukijaa kirjan tunnelmiin. Yllättävä veto 1956, 1972 ja 1981 synty-
neiltä kirjoittajilta. En moiti, vaikka en itse tunne vähäisintäkään tarvetta sitoa 
kirjan teemoja musiikkiin tai musiikilla. 
 

Kaksi semanttista ratkaisua hämmensi minua suuresti. Ensinnäkin näyttää siltä, 
että kirjoittajat ovat hylänneet perinteisen käsitetrion data – informaatio – tieto 
ja pitävät dataa ja informaatiota samana asiana. Kyse on tietenkin määritelmistä, 
mutta kun asiaa ei mitenkään perustella, vaan kirja operoi pelkästään termeillä 
data ja tieto, joudutaan minun mielestäni tilanteisiin, joissa on vaikea tietää, mitä 
kirjoittajat oikeastaan tarkoittavat. Datan jalostuminen ihmiselle mielekkääksi 
tiedoksi on tässä kirjassa selittämätön tapahtuma, joka vain tapahtuu. Toinen it-
seäni ärsyttävä kielellinen ratkaisu on käyttää puhki kulunutta digitalisaatiota ja 
digitaalisuutta perustermeinä myös tilanteissa, joissa puhutaan todellisuudessa 
verkosta, etäkäytöstä ja mobiilikäytöstä. Virhe ei ole harvinainen, mutta aina 
yhtä ärsyttävä. Digitaalisuudella on merkitystä vain dataa tulkitsevalle tietoko-
neelle. Maailma on mullistunut digitaalisuuden mahdollistaman verkko- ja etä-
käytön takia, ei nollien ja ykkösten ansiosta sinänsä. 
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Kangas, Nenonen ja Välimäki käyttävät analyysinsä katalyyttinä kahta k-sanaa, 
katastrofia ja kriisiä. Ensin on kriisi, joka voi muuttua katastrofiksi. Kirjoittajat 
ovat selkeästi schumpeteriläisen luovan tuhon idean omaksujia, eikä kirja ole 
kaiken ikävän keskelläkään mikään dystooppinen varoitushuuto. Kirjan kapita-
lismikritiikki on läpikäyvä teema, mutta kirjoittajien ideologinen asennoitumi-
nen kapitalismiin jää jotenkin hämäräksi. Mitään sosialismin puolesta puhu-
mista ei kirjassa esiinny ja kapitalismin tuhoutumista pidetään täysin mahdolli-
sena skenaariona. Se, mihin kirjoittajat toivoisivat ”länsimaisen” päätyvän, on 
jossain määrin määrittelyä väistelevää, mutta ilmaisu ”maailmankylä” toistuu 
myönteisesti niin monta kertaa, että pidän sitä kirjoittajien jonkinlaisena tavoit-
teena, ehkä jopa ideaalisena kapitalismin muotona. 
 

Kirjoittajat toistavat koko kirjan ajan, että kriisit ja katastrofit eivät ole katoa-
massa mihinkään, pikemminkin voi käydä täsmälleen päinvastoin. Arvio perus-
tuu toisaalta selkeään ihmisen globaalin käyttäytymisen vastuuttomuuteen, 
mutta myös siihen, että sileäksi hiottu länsimainen elämäntapa ja hyvinvointi 
voivat romahtaa myös ihmisestä riippumattoman luonnonkatastrofin seurauk-
sena (tästä näkökulmasta länsimainen yhteiskunta on joustamaton ja hauras, 
vaikka kapitalismi sinänsä on muuntuva). Riittävän iso asteroidi voi tehdä 
Maasta asuinkelvottoman, samoin supertulivuoren purkautuminen tai kosmisen 
säteilyn äkillinen moninkertaistuminen. Kirjoittajat keskittyvät sinänsä aivan oi-
kein ihmisen synnyttämiin kriiseihin ja niistä seuraaviin katastrofeihin. Kosmi-
sia katastrofeja emme voi estää, oman typeryyden seurauksia periaatteessa 
voimme. 
 

En ole kirjoittajien kanssa varsinaisesti eri mieltä monestakaan asiasta, mutta 
näemme katastrofeihin johtavat mekanismit osin eri tavoin. Kirjoittajille kapita-
listinen tuotantotapa ei näyttäisi olevan ongelma sinänsä, vaan sen ”ylilyönnit” 
ja ahneuden kaltaisen paheen yleisyys. Itse näen kapitalismin vähemmän riippu-
vaisena yksilöiden päätöksistä; suuryritysten maailmassa ei käytännössä ole 
kuin yksi elossa pitävä strategia ja se on loputon kasvu, pyrkimys kohti de facto 
monopoliasemaa. Kirjoittajat ovat tulkinneet tuoretta yritysjohtajien suunnalta 
tulevan kapitalismikritiikin siten, että vain oikeisto piittaa itse järjestelmästä, 
vasemmisto keskittyy akuuttien kriisien ja hyvinvointivaltion perustusten ra-
pautumisen hoitamiseen. Minusta se on vähän lattea tulkinta. 
 

Kirjan luettuani olen edelleen epätietoinen siitä, onko kirjoittajilla omasta mie-
lestään selkeitä toimintaohjeita katastrofien välttämiseksi tai niiden kääntä-
miseksi ihmiskunnan hyväksi. Kirjoittajat vaikuttavan uskovan eurooppalaisuu-
den johtaman demokraattisen maailmankylän malliin, jossa kansalaisten oikeu-
det ja vapaudet ovat elämän ytimessä, vaikka kaikkien näkemysten ottaminen 
huomioon tarkoittaakin usein komentotaloutta paljon hitaampaa 
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päätöksentekoa. Vaikka asiaa ei ehkä sanota suoraan, kirjoittajilla ei ole min-
käänlaista uskoa ja luottamusta nykyisten suurvaltojen (Yhdysvallat, Kiina, Ve-
näjä, Intia jne.) kykyyn tai haluun toteuttaa demokraattisen maailmankylän ide-
aalia. Ehkä hiukan yliluottavaisesti kirjoittajat uskovat miljardien pienten ihmis-
ten voimaan muuttaa sekä omaa että koko maailmankylän tulevaisuutta. 
 

Ajatus ”länsimaisesta maailmankylästä” ei mielestäni ole realistinen, koska nä-
kyvissä olevat globaalit katastrofit (ilmaston lämpeneminen, lajien sukupuutto, 
puhtaan veden loppuminen jne.) eivät voi toteutua vain osassa maailmaa. Jos 
Kiinan ja Intian kaltaiset jätit eivät ole mukana yhtälössä, lopputulos tuskin voi 
olla kestävä. Myös Euroopassa on valtavasti ihmisiä, joiden eetos on kaukana 
maailmankylän ideaalista. Itsekkyys, nurkkakuntaisuus ja silkka typeryys ko-
vimpienkin faktojen äärellä ovat tosiasia, jota ei voi taikoa näkymättömiin. Ei ole 
mitenkään selvää, että inhimillinen mielten kehitys on tosiasia, saati että se kul-
kisi johonkin toivottuun, parempaan suuntaan. Valtava määrä periaatteessa hy-
vän peruskoulutuksen saaneita ihmisiä on Suomessakin valmis kiistämään sekä 
ilmastonmuutoksen että vaikkapa rokotusten hyödyllisyyden. Miten sellaisten 
ihmisten kanssa saa aikaan sivistyneen, demokraattisen maailmankylän? 
 

K niin kuin katastrofi on kunnianhimoinen ja monin tavoin antoisa yritys luoda 
maailman kaaokseen jotain ymmärrystä. Kirjan ehkä suurin puute on siinä, että 
sen aatepohja on epämääräinen ja sen seurauksena toimenpideohjelmaa on vai-
kea hahmottaa perinteisellä tavalla. Kirjoittajat ovat paaluttaneet hyvin niitä asi-
oita, joissa muutosta voi ja täytyykin tapahtua. Muutokset mekanismit ovat kui-
tenkin jotenkin kätkössä. Se on sinänsä ymmärrettävää, ei globaalien ratkaisujen 
löytäminen mitään helppoa hommaa voikaan olla. Varsinaista synteesiä kirja ei 
kuitenkaan tarjoa, ei oikeastaan edes sellaisen yritystä. Maailmankylä on viehät-
tävä metafora, jota kukaan fiksu ihminen ei voi sinänsä vastustaa. Sen realisti-
suuden ja toteuttamiskelpoisuuden tilanne voi olla toinen. Kuten myös se, onko 
yksilöllä oikeasti mahdollisuutta varautua katastrofeihin, jos ei pidetä mielek-
käänä vaihtoehtona jenkkityylistä survivalist-asennetta omassa bunkkerissa ase 
kourassa. 
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Keskiviikko 11. elokuuta 2021 
 

Avointa ja anteeksipyytämätöntä 
puhetta 
 
Suvi Auvinen onnistui yllättämään minut myönteisesti kirjallaan Lihan loppu 
(Kosmos 2020). Tuore Kaltainen valmiste (Kosmos 2021) on yllättävä sekin, 
herkullisen räväkkää, avomielistä ja ennen muuta anteeksipyytämätöntä tekstiä 
aiheista, joista osa on itselleni hyvin kaukaisia ja siis tutustumisen arvoisia. Osaa 
teksteistä minun on suorastaan vaikea lukea niiden ahdistavuuden takia (Auvi-
sen seikkailut uskonnollisissa yhteisöissä ovat tällaisia, eivät pillukuusen kaltai-
set riemastuttavat muistot). Mutta kun joku näin avautuu julkisesti, siihen on 
suhtauduttava vakavasti, vaikka ei välttämättä totisesti. Tarkoitukseni ei ole seu-
raavassa pilata lukijan yllätyksen iloa, joten yritän ottaa joistakin teemoista 
kiinni varovaisesti. 
 

En muista lukeneeni tätä selkeämpää ja hyödyllisempää tekstiä biseksuaalisuu-
desta. En ole koskaan asiaa syvemmin pohtinut, koska olen – tappiokseni? – ko-
vin heteropainottunut, eikä edes lapsuudessani ollut mitään eroottisia kokeiluja 
poikien kanssa. Armoton ujous olisi estänyt, vaikka tilaisuuskin olisi tullut. Nyt 
voisin ajatella toisin. Mutta siis, Suvi Auvinen kuvaa omaa seksuaalisuuttaan niin 
hurmaavasti, että lukijan käy kateeksi. Siis niitä, joiden kanssa Auvinen on heit-
täytynyt ja tulee heittäytymään intiimiin kanssakäymiseen. Kun aikaisemmin 
ajattelin jotenkin, että biseksuaalille ”kelpaavat” molemmat sukupuolet, tajuan 
nyt verbin täydellisen väärinkäsityksen. Kysymyshän ei ole kelpaamisesta, vaan 
aktiivisesta molempien haluamisesta. Minusta se on hieno oivallus, jota voi laa-
jemminkin soveltaa. 
 

Auvisen kuvaukset väistämättömistä törmäyksistä poliisin kanssa ovat sekä hil-
peitä että ahdistavia. Vaikka omat kokemukseni ovat mitättömiä ja eri aikakau-
delta, pystyn oikein hyvin ymmärtämään sen vihan, jota poliisin edustava lailli-
nen väkivalta synnyttää ihmisessä, joka katsoo syyllistyneensä korkeintaan ilki-
valtaan, ei missään tapauksessa väkivaltaan. Oma heiveröinen kunnioitukseni 
poliisia kohtaa romahti, kun nuoret maalaispoliisit vetivät minua muiden shaa-
hin vierailua vastustaneiden mielenosoittajien lailla Kauppatorin mukulakiviä 
pitkin maijan uumeniin, varmuuden vuoksi pampulla perään sohien, etteivät 
vaaralliset hipit vain keksi esimerkiksi vastustella. Muistan edelleen tuon het-
ken, jolloin tajusin poliisin luokkaluonteen, että se on olemassa vallanpitäjien 
turvaksi, ei suinkaan meidän kaikkien turvaksi. 
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En voi kertoa tarkemmin pillukuusen, maakuopassa tavaroita polttavan Mairen 
tai perseestä puristeltavan Muumin tapauksia, mutta Auvisella on kyky sujauttaa 
koomista ahdistavimpiinkin näkymiin. Yhden paljastan tässä. Auvinen on isossa 
porukassa Tanskan Nørrebrossa matkalla valtaamaan jotain taloa. Mellakkapo-
liisi on vastassa, eikä epäröi vastata valtaajien käsissään pitämiin tulppaani-
kimppuihin pampuilla ja kyynelkaasulla eli täysin liioitellulla, brutaalilla väkival-
lalla. Tilanne on ahdistava, pelottava ja musta. Mutta yhtäkkiä Auvinen tuo ku-
vaan rukkasilla ja tennismailalla varustautuneen valtaajan, joka rauhallisin ot-
tein ottaa kyynelkaasukanisterin ja pamauttaa sen kämmenlyönnillä takaisin po-
liiseille. Tilanteen absurdia komiikkaa korostaa se, että tennismailan takia val-
taajia syytettiin myös poliisin pahoinpitelystä! 
 

Itselleni täysin uutta tietoa tarjosi Auvisen avomielinen kertomus elämänsä vai-
heesta, jolloin hän dyykkasi kauppojen roskalavoja, kun rahaa ruoan ostamiseen 
ei kerta kaikkiaan ollut. Näitä roskalavoja me tavikset emme koskaan näe, kor-
keintaan joku kaupassa työskennellyt on kertonut, kuinka valtavia määriä käyt-
tökelpoista tavaraa heitetään koko ajan pois. Dyykkaajat iskevät tuohon rakoon 
eli hetkeen, jolloin pois heitetty ruoka on vielä käyttökelpoista eikä roskalavojen 
ole vielä tyhjennetty. Auvinen korostaa, että dyykkaajat muodostavat vahvasti 
solidaarisen porukan, joka saattoi antaa hyvän vihjeen muille, kun oma kanto-
kyky alkoi ylittyä. Tarina olisi muuten hilpeä, mutta sen tarjoama kuva kauppo-
jen tuhlaavasta jätepolitiikasta on ahdistavan järjetön. Ehkä jokin on muuttunut, 
mutta en usko, että luonnonvaroja hukkaan heittävä käytäntö on poistunut. 
 

Auvisen kertomus Kenian Kiberan kylästä ei ole ehkä aivan ennen lukematonta, 
mutta kuvaus lasten avoimesta uteliaisuudesta ja innosta saada nähdä ja kosket-
taa vitivalkoista ihoa ensimmäistä kertaa elämässään on jotenkin liikuttava. Vie-
railu oli Auviselle itselleen pysäyttävä: ”Palasin syksyllä Suomeen riutuneena, pu-

keutuen kikoyhin, värikkääseen kudottuun puuvillakankaaseen. Mustissa vaat-

teissa taidekoulun käytävillä hiihtely oli menettänyt merkityksensä. Puhuin muille 

opiskelijoille siitä, miten työllämme ei olisi mitään arvoa, jos se ei pelastaisi kenen-

kään henkeä.” (s. 103) Kenia teki Auvisestakin aktivistin, mutta myös kriittisen. 
”Yhden kultin läpikäyneenä en voi suositella kultteja kenellekään, vaikka ne olisi-

vat aktivistiliikkeen kaapuun verhoutuneita.” (s. 112) 
 

Auvinen käyttää paljon tilaa kuvaillakseen omaa tulkintaansa anarkismista. 
Koska Auviselle itselleen anarkismi on vapautta ja rakkautta, hän joutuu ponnis-
telemaan siinä rydössä, joka on leimannut anarkistit mielipuolisiksi pommin-
heittäjiksi, muista piittaamattomiksi nihilisteiksi ja ainakin paikkoja särkeviksi 
vandaaleiksi. Auvisen näkemys on tietysti aivan toinen, eikä hänen logiikkansa 
sinänsä onnu miltään osin. Sen heikoin kohta on fakta, jonka Auvinen itsekin  
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myöntää: kaikkien anarkistien tulkinta ei ole identtinen, eivätkä kaikki korosta 
rakkautta kuten Auvinen. 
 

Olen itse jo kauan sitten todennut, että anarkistien näkemys vapaudesta ei oi-
kein mahdu omaan ajatteluuni. Ei siinä mielessä, ettenkö arvostaisi ihmisen ja 
eläimen vapautta, oikeutta olla kahlitsematta ja toteuttaa itseään, kunhan siten 
ei rajoita jonkun toisen oikeutta toteuttaa itseään. Anarkistinen vapaus kuulos-
taa hienolta, mutta itse ajattelen, että se kuuluu joukkoon ”liian hyvää ollakseen 
totta”. Tunnen sympatiaa nuoria anarkisteja kohtaan ja tuomitsen jyrkästi sen 
fasistisen asenteen, jolla mm. poliisi heihin suhtautuu (olen kokenut tilanteen 
vappumarsseilla useamman kerran). Näen myös sen pysyvän vaikutuksen, jonka 
itsensä alttiiksi asettaminen esimerkkinä tuottaa yhteiskunnalliseen keskuste-
luun. Kun porvaristo hyökkää kommunistien sijasta anarkistien kimppuun, on se 
vahva tunnustus: te olette suurempi uhka ainakin juuri nyt. 
 

On hienoa, että meillä on Suvi Auvisen kaltaisia toimijoita ja kirjoittajia. Para-
doksaalista tai ei, joskus tekstit vaikuttavat laajemmin kuin konkreettiset teot. 
Talonvaltauksen voi käytännössä vaientaa ja sitten unohtaa. Hyvin kirjoitettua 
tekstiä ei voi kokonaan vaientaa ja sen unohtaminen on mahdotonta sen jälkeen, 
kun se on ehtinyt vaikuttaa lukijoihinsa. Uskon, että Auvisen kirjat ovat tällaisia 
vaikuttajia, vaikka hän itse viettäisi kaiken aikansa yksin huoneessaan osallistu-
matta ensimmäiseenkään aktioon. En tarkoita, että näin pitäisi tehdä, vaan että 
ainakin itse näen Auvisen teksteissä selvänäköisyyttä, jota tämä sotkuinen maa-
ilmamme kovasti tarvitsee. 
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Torstai 19. elokuuta 2021 
 

Cäncelöidä vai eiCäncelöidä vai eiCäncelöidä vai eiCäncelöidä vai ei 

 
Olen tähänastisessa elämässäni ohittanut ”cancel-kulttuurin” jonain minua kos-
kemattomana ja outona ilmiönä. Kiertelemättä voin myöntää, etten ole aiemmin 
vaivautunut edes selvittämään itselleni, mitä käsitteellä tarkoitetaan, mihin sillä 
viitataan tai millaisiin tarkoituksiin sitä käytetään. Wikipedian konsultointi 
tuotti jonkinasteisen yllätyksen: 
 

Cancel-kulttuuri (engl. cancel culture) on internetaktivismia, jonka tavoit-

teena on eristää ”vääriä” mielipiteitä esittävä ihminen sosiaalisesta piiristään, 

asettaa hänet boikottiin tai saada hänet menettämään työpaikkansa. Tämä 

tehdään nostamalla kohde julkisesti tikunnokkaan puheista tai eleistä, jotka 

määritellään ”ongelmallisiksi”. 
 
Olin helpottunut siitä, ettei ilmaisu liittynyt cis-sukupuolisuuteen, koska olen 
ikäni takia hyvin epäherkkä subjektiivisen sukupuolitietoisuuden sävyille ja yk-
sityiskohdille, vaikka vilpittömästi kannatan ja tuen jokaisen oikeutta olla rau-
hassa juuri sitä miksi itsensä kokee. Sen sijaan olin vähän yllättynyt siitä, että kä-
site liitetään pelkästään verkkomaailmaan ja someen, vaikka – jälleen ikäni takia 
– se kuulostaa määritelmän ytimen näkökulmasta perin vanhalta inhimilliseltä 
paheelta. (Tai ehkä on parempi olla ottamatta tässä vaiheessa kantaa siihen, 
onko cancel-kulttuuri ”hyvä” vai ”huono” juttu.) Olin myös virheellisesti tulkin-
nut koko ilmiön jostain syystä valtakulttuurien käytännöksi vähemmistöryhmiä 
vastaan. Juuri tästä syystä olin kiinnostunut asiaa itselleni selventämään, joten 
pääsen lopultakin asiaan. 
 

Jos siis olen ymmärtänyt oikein, cancel-kulttuuria on esimerkiksi se, että trans-
sokeaa moititaan somessa transsokeudesta ja nostetaan hänet julkisen arvoste-
lun ja ehkä pilkankin kohteeksi esimerkkinä ”ongelmallisesta” eli ei-toivotusta 
julkisesta käytöksestä. Ilmeisesti myös #metoo-prosesseissa on toteutettu 
eräänlaista cancel-kulttuuria paljastamalla vaikutusvaltaisten ihmisten (mies-
ten) törkeä suhtautuminen naisiin. Oletan, että myös esimerkiksi Twitterissä 
”cäncelöidään” (minusta niin hauska uudissana, että haluan käyttää sitä muual-
lakin kuin otsikossa) koko ajan eri tavalla ajattelevia ihmisiä siten, että esimer-
kiksi ilmastonmuutoksen kieltäjä cäncelöi meidät alarmistit ja vastaavasti alar-
misti cäncelöi helposti denialistin. Sama rokotevastaisuuden ja tuhannen muun 
kiistanalaisen aiheen kohdalla. 
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Jos lukemani pitää paikkansa, cancel-kulttuuri on käynnistynyt erilaisten vä-
hemmistöryhmien nettiaktivismina, mutta ajan myötä siitä on tullut kenen ta-
hansa tekniikka tai politiikka. Tästä riippumatta cäncelöintiä on koko sen ole-
massaolon ajan kritisoitu siksi, että sen uhriksi voi joutua kuka tahansa ja aina-
kin Yhdysvalloissa seurauksena voi olla potkut työpaikalta tai jotain vielä pa-
hempaa. Maustetyttöjen pudottaminen Emma-gaalan palkinnoilta 2019 siksi, 
että hitin Tein kai lottorivini väärin varhaisversiossa on ilmaisu ”Sudanin neeke-
ripojat” lienee suomalaisittain kovinta kamaa. Kritiikkiä on tullut erityisesti siitä, 
että aktiivinen cäncelöinti kaventaa sananvapautta, lisää ahdasmielistä suhtau-
tumista suvaitsevuuden sijasta ja on erityisesti cäncelöinnin oikeusturvan näkö-
kulmasta vastuutonta ja helposti kohtuutonta. 
 

Kaikissa kulttuureissa lienee aina harrastettu cäncelöintiä, teho ja vaikutus ovat 
vain olleet globaalin sijasta paikallisia. Mustamaalaaminen, julkinen parjaami-
nen ja juorujen levittäminen on vakituista aineistoa mm. suomalaisissa oikeus-
asiakirjoissa. Oikeusistuimien rangaistuksista monilla on ollut vahvasti leimaava 
vivahde: kun tuomittu laitetaan viikoksi torille jalkapuuhun, elon jatkaminen 
paikkakunnalla on vähemmän houkuttelevaa. Tunnettuja ovat myös yläluokkais-
ten ihmisten lehdissä käymät pitkät ja tulikivenkatkuiset kiistelyt asioista, joiden 
painoarvo ei ulkopuolisesta ole mitenkään yhteismitallinen siihen sanalliseen 
cäncelöintiin, jolla vastapuolta haukutaan. Poliittinen propaganda perustuu mel-
kein aina jonkin väestöryhmän cäncelöintiin. Kohteena voi olla vieras kansa-
kunta kokonaan, cancel-leima on helppo lyödä, eikä se helpolla katoa. Kiihko-
kansallisten leimojen lisäksi erityisesti rasistiset ja naisvihamieliset leimat ovat 
olleet historiassa suosittuja. Hiukan kärjistäen voidaan sanoa, että kansanmurha 
on äärimmäinen cäncelöinnin muoto. 
 

On selvää, että kysymys on pohjimmiltaan vallasta ja kiistelystä sen hallinnasta. 
Niin historiallinen kuin modernikin cäncelöinti tähtää itselle epämiellyttävän 
(tai pahemman) ajattelutavan vaientamiseen ja vaikutusvallan hävittämiseen. 
Motiivi voi olla eettisesti täysin kestävä, kuten em. naisten kaltoinkohtelun pal-
jastaminen. Mikään ei kuitenkaan pakota cäncelöintiä pysymään kaidalla tiellä. 
Kun Adolf Hitler halusi päästä eroon juutalaisista, hänen motiivinsa olivat yksi-
selitteisesti epäeettisiä, moraalittomia. Ongelmana on sekä ulkopuolisten kyvyt-
tömyys vaikuttaa taustalla olevaan etiikkaan että cäncelöintiä harrastavan näke-
mys oman toiminnan eettisestä oikeutuksesta. Eivät kansanmurhaajat pidä itse-
ään kansanmurhaajina, vaan sankareina, pelastajina ja hyvinä ihmisinä. Yksittäi-
sen ihmisen joutuminen cäncelöinnin kohteeksi voi olla ymmärrettävissä (Har-
vey Weinstein), mutta usein kyse on selkeästä oikeusmurhasta (Wikipedia ker-
too esimerkin afroamerikkalaisesta kouluturvamiehestä, joka erotettiin työs-
tään, kun hänen kuultiin kieltäneen mustaa oppilasta käyttämästä hänestä sanaa 
nigga, ’nekru’, samalla itse lausuen kyseisen sanan). 
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Hyvin karkealla tasolla näyttää olevan niin, että vallassa olevat ja varsinkin oi-
keistolaiset suhtautuvat cancel-kulttuuriin vihamielisesti, koska kokevat sen val-
taan liittyvän haasteen uhaksi itselleen ja erivapauksilleen. Ylilyöntejä on har-
rastettu kuitenkin kaikkiin suuntiin niin paljon, että myös vasemmalta ja vähem-
mistöryhmien omalta puolelta on alkanut kuulua huolestuneita kommentteja. 
Taidan itse kuulua jälkimmäiseen ryhmään. En ole huolestunut rikkaan valkoi-
sen miehen vallan kaventumisesta, ajan sitä itsekin aktiivisesti, vaikken cänce-
löiden. Mutta monet esimerkit ja oma mielikuvitus (osittain historian siivittä-
mänä) löytävät paljonkin perusteita pohtia kriittisesti vimmaisen cancel-kult-
tuurin mahdollistamia epäkohtia. Terminologinen vahtiminen on minusta sekä 
typerää ja lyhytnäköistä että merkityksetöntä. Suomalaisten rasismi on tuskin 
vähentynyt siksi, että tiettyjen makeisten nimi on muutettu ja tiettyjä sanoja ei 
saa sanoa ilman kuohuntaa. Poliittisen korrektiuden jääminen sanojen vahtimi-
sen tasolle johtaa nähdäkseni automaattisesti ongelmiin eli puututaan seurauk-
siin, ei syihin. 
 

Suurempi haaste on määritellä, millainen cäncelöinti olisi ylipäätään toivottavaa, 
jos oletetaan hyväntahtoisesti ja hyväuskoisesti, että vain pienen pieni kiihkoili-
joiden joukko kannattaa jyrkkää ja vastuuta kantamatonta yksilöiden cäncelöin-
tiä. On helppo toivoa, että palattaisiin juurille, mutta eihän sinne ole paluuta, 
kaikki on jo muuttunut peruuttamattomasti. Cancel-tekniikka tarjoaa pelottavan 
aseen sekä niille, joilla on kyky ja halu kantaa vastuu toiminnastaan että niille, 
joita kiihottaa mahdollisuus kostaa, lyödä turpaan, vahingoittaa ja viime kädessä 
teloittaa anonymiteetin tai laumasieluisuuden suojasta. Olen itse päätymässä sii-
hen, että tekniikka on kohtuuttoman tehokas ase pahojen ihmisten käsissä, joten 
sen vaikutusta olisi syytä yrittää vähentää (cancel-kulttuurin kieltäminen ei tie-
tenkään ole realistinen vaihtoehto). 
 

Vastuu cäncelöinnin maltillistamisesta on tietysti aseen käyttäjillä ja niillä, jotka 
kannustavat käyttöön tai jopa rahoittavat sen käytön. Niidenkin, jotka pitävät 
cäncelöintiä oikeutettuna välineenä, tulisi tunnistaa ja myöntää aseen väärin-
käytön mahdollisuus ja toimia siten, ettei ainakaan itse tule siihen syyllisty-
neeksi. Kenelläkään ei ole luonnollista yksinoikeutta ”totuuteen”, joten cancel-
kulttuurin soveltajan pitäisi olla nöyrä sen mahdollisuuden edessä, että on itse 
erehtynyt. Cäncelöinti ilman itsekritiikkiä ja nöyryyttä muuttuu helposti jul-
maksi vallankäytöksi ja kohteena olevan käytöksen matkimiseksi. Ei ole myös-
kään ihan sama, onko kohteena yksilö vai merkittävää valtaa käyttävä yritys. Jäl-
kimmäinen kestää kovaakin cäncelöintiä (paitsi jos myynti tyssää kokonaan) ai-
van eri tavalla kuin yksilö, joka on aina hauras ihminen joukkopaineen alla.  
 
Syyskuu 2022: Käytin kirjoituksessani itse rakentamaani termiä ”cäncelöidä” (lausutaan känke-
löidä), mutta ainakin somessa näyttää yleistyneen muoto ”känselöinti”. Sama asia silti. 
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Maanantai 23. elokuuta 2021 
 

Puoskarin ja uhrin historiaa 

 

Terveys ja humpuuki : Kaikki mikä parantamisessa on mennyt vikaan 
(Tammi 2021) on uskontotieteilijä ja tiedetoimittaja Juha Matias Lehtosen 
kunnianhimoinen tietoteos terveyteen liittyvän huijauksen historiasta. Kirja on 
paksu ja perusteellinen, pelkästään viitteitä on yli 1500. Kirjallisuusluettelo vie 
yli 50 sivua kaikkiaan 550-sivuisesta järkäleestä. Kirjoittaja on kuitenkin valin-
nut tyylilajin, jollaiseen on ehkä paremmin totuttu lehtijutuissa. Lehtonen kir-
joittaa kevyesti, harrastaa medium-tasoista ironiaa ja kohteittensa pienimuo-
toista naurunalaiseksi tekemistä. Vaikka kirjoittajan asenne huijareita kohtaan 
ei jää epäselväksi, hän antaa näiden ajatusten ja (liike)ideoiden esittelylle run-
saasti tilaa sortumatta pelkkään kauhukuvan hahmotteluun. On makuasia, tun-
tuuko teksti päästävän huijarit liiankin vähällä. Minusta Lehtosen kynnet olisivat 
voineet olla paikoin paljon terävämmätkin. Näin varsinkin silloin, kun kohteena 
on kiistatta teoistaan tietoinen huijari, ei myös itseään huijaava onneton. 
 

Vaikka tekstin pääpaino on puoskareissa, Lehtonen kuvaa ansiokkaasti myös 
lääkäreitten osaamisen ja asenteiden kehitystä. Käy jälleen kerran ilmeiseksi, 
että monissa tapauksissa vanhoihin periaatteisiin ja menetelmiin turvautuneet 
lääkärit ovat olleet potilailleen vähintään yhtä vaarallisia kuin puoskaritkin. Mo-
nessa tapauksessa potilaan suurin toivo on ollut siinä, ettei sen paremmin puos-
kari kuin lääkärikään ole päässyt ”hoitojaan” toteuttamaan. Monet vaivat, jotka 
paranevat myös itsekseen, ovat kautta historian saaneet aktiivit toimijat kiihty-
myksen tilaan, joka on imaissut potilasparan prosessiin, jonka lopputulos on 
huono. Lehtonen ei syyllistä lääkärikuntaa, mutta muistuttaa jatkuvasti siitä, että 
lääkärikin on ihminen, taipuvainen erehdyksiin meidän muiden lailla. Ennen 
muuta lääkärit ovat oman aikansa ja sen tietotason rajoittamia niin yksilöinä 
kuin ammattikuntanakin. 
 

Kirjassa esiintyy valtava määrä eriasteisia huijareita ja lääkäreitä. Onneksi kir-
jassa on kunnollinen hakemisto, jonka avulla voi asioita tarkistella. Jonkin ver-
ran on henkilöhahmoja, joiden kaikkia esiintymiskertoja kirjoittaja itsekään ei 
aina tunnu tarkasti muistavan, mutta se on pieni ongelman näin suuren teksti-
massan kanssa. Lehtosen kohtelias kirjoitustapa on kuitenkin johtanut siihen, 
että kirjan ”konnien” vaikutusvaltaa on hiukan vaikea hahmottaa. Kirja ei nimit-
täin tyydy kapeaan kansalliseen näkökulmaan, vaan asioita katsellaan toistu-
vasti vähintään koko Euroopan näkökulmasta ja monien kohdalla väistämättö-
mien ”amerikkalaisten” tapahtumien kautta. Arvaan, että varovaisuus on sen es-
tänyt, mutta lukijaa olisi ehdottomasti palvellut Lehtosen rankilista, johon hän 
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olisi ryhmitellyt mainitsemansa toimijat heidän aiheuttamansa haitan perus-
teella. Maantieteellinen ulottuvuus tulee jotenkin esille, mutta kansanterveydel-
linen tuhovoima jää varsin epämääräiselle tasolle. Ainakaan oma ymmärrykseni 
ei riittänyt yleistysten tekoon. 
 

Lehtosen kirja on pääosin huijausideoitten ja tapauskertomusten kautta kehkey-
tyvää historiaa tavoista, joilla ihmisten terveyden kustannuksella on huijattu. Se 
kaikki on kulttuurihistoriallisesti kiinnostavaa, varsinkin kun Lehtonen pystyy 
aika hyvin osoittamaan, että terveyshumpuukin alalla aidosti uusia ideoita on 
hyvin vähän, yleensä toimiviksi havaitut konstit otetaan vaan käyttöön aika ajoin 
moderniin asuun puettuina. Lehtonen väittää myös, että useimpia terveysalan 
huijareita yhdistävät yllättävän samat piirteet, oli itse tuote mikä tahansa. Aina-
kin itseäni yllätti se, että teosofinen mystiikka tuntuu olevan taustalla monessa 
”hoidossa”, vaikka sitä ei pinnalle näytetä. Rokotteiden vastaisuus, usko ”luon-
non” lähtökohtaiseen hyvyyteen, herkkä taipumus uskoa parantajia vaaniviin sa-
laliittoihin, lääkäreihin kohdistuva epäluulo tai jopa viha sekä jopa taipumus 
(ääri)oikeistolaisiin aatteisiin nousevat uudelleen ja uudelleen esiin. 
 

Lehtonen ei ole paneutunut uhrien psykologiaan, vaikka kyllä sitä koko ajan kul-
jettaakin mukana. Kaksi isoa kysymystä on seurannut koko ihmiskunnan sairas-
telun historiaa: miksi ihminen uskoo mieluummin huijaria, vaikka omin aistein 
ja havainnoin toteaa, ettei hoito tehoa ja millainen psyyke on ihmisellä, joka ky-
kenee käyttämään kanssaihmisen sairautta ja hätää hyväkseen tunnonvaivoitta? 
Lehtosen vastaa ensimmäiseen väljästi toteamalla, että kun lääketiede ei tunnu 
tarjoavan selitystä saati apua (ja näinhän tapahtuu edelleen lukuisten sairauk-
sien ja vaivojen kohdalla), ihminen on herkkä tarttumaan mihin tahansa lupauk-
seen parannuksesta. Kun lääketiede ei auta, mikä tahansa lupaus tuntuu ainakin 
aluksi paremmalta. Huijareitten psyyken Lehtonen jättää pääosin rauhaan, ehkä 
asiaa harkittuaan. On selvää, että puoskareiden seurakunta on erittäin sekalai-
nen. Joukossa on kylmiä liikemiehiä, jotka vievät rahat ja katoavat. Sitten on 
niitä, jotka ainakin osittain uskovat omiin tarinoihinsa tai huijaavat tehokkaasti 
itseään, koska puoskaroinnilla voi hankkia elannon. Mutta niitäkin lienee, jotka 
ovat itsekin täysin väitteittensä lumoissa eli ovat kykenemättömiä objektiivisiin 
havaintoihin. On myönnettävä, että monen huijarin kohdalla on todella vaikea 
päätellä, mihin hän janalla sijoittuu. 
 

Sen Lehtonen tuo hyvin esille, kuinka vaikeaa puoskaroinnin kategorinen kieltä-
minen on kapitalistisessa talousyhteiskunnassa. Vaikka useimmat yrittäjätkin 
varmasti vastustavat puoskarointia, sen oikeutta olla olemassa on vaikeampi 
kiistää, jos ideologisesti paasaa yrittämisen vapaudesta. Kaikki yrittäjäthän ovat 
alttiita pienelle tai suuremmalle huijaamiselle, joten terveyshuijareita varmasti 
myös ymmärretään. Suomessa saatiin ensimmäinen kuluttajansuojalaki vasta 
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vuonna 1978. Mutta varsinaista puoskarilakia, joka kieltäisi tarjoamasta hoitoja, 
joiden tehoa ei ole (lääke)tieteellisesti osoitettu todeksi, sitä ei ole kyetty säätä-
mään, koska riittävää poliittista yksimielisyyttä ei ole löytynyt. Liian moni taker-
tuu jaarittelemaan siitä, painaako vaa'assa enemmän yrittämisen vapaus kuin 
kuluttajan suoja. Kukaan ei ääneen vähättele terveydellisiä vaaroja, mutta siitä, 
milloin niistä on kysymys, vallitsee suuri erimielisyys. Huijarit itse ovat tietenkin 
sitä mieltä, että he eivät huijaa, vaan kysymyksessä on epäreilu ajojahti. 
 

Lehtonen sivuaa myös monien ”luontaisparantajien” suosimaa keskustelua väit-
teestä, että moderni lääketiede ja terveysjärjestelmä löytävät ihmisestä aina jo-
tain vikaa, jos vain ruvetaan tutkimaan eli että ongelmana on ”ylihoito”, medika-
lisaatio ja ”luonnollisen” elämän puute. Lehtonen osoittaa vakuuttavasti, että 
terveyshuijareitten menetelmät ovat usein sinänsä harmittomia, koska ne ovat 
vaikuttamattomia (homeopaattinen vesi), mutta yhtä usein huijarit huijaavat 
herkkäuskoisen ihmisen löytämään itsestään vaivoja, joista ei ole ennen tiennyt-
kään. Huijarille kaikkein tuottoisinta on myydä kallista hoitoa vaivaan, jota ei 
edes ole. Silloin lääkkeen teho on erinomainen. Kirjon toisessa päässä ovat sitten 
tapaukset, joissa kuolemansairaalle suositellaan joko lääketieteellisestä hoidosta 
kieltäytymistä tai ”luontaishoitoja”, jotka ovat potilaan terveydelle vaarallisia tai 
suorastaan kuolemaa jouduttavia myrkkyjä. Huijarin kannalta olennaista on 
saada myytyä jotain uudelleen ja uudelleen. Potilaan tappaminen on huono 
myyntitaktiikka, mutta silti sitäkin esiintyy. 
 

On vaikea kiistää sitä mahdollisuutta, että osa puoskareista on asialla subjektii-
visesti katsoen vilpittömästi. Monet kertomukset ovat vahvistaneet esimerkiksi 
kaivonkatsojan hämmennyksestä, kun tieteellisesti valvotussa kokeessa hänen 
kykynsä ovat kadonneet. Mutta todennäköisesti suurin osa ainakin terveyshui-
jauksissa mukana olevista ymmärtää olevansa huijareita. Itse en osaa kuvitella 
psyykeä, joka kykenee illalla katsomaan peilikuvaansa silmiin häpeämättä, kun 
on koko työpäivän nyhtänyt sairailta vanhuksilta näiden vähiä rahoja lupauk-
silla, jotka tietää valheiksi. Tai miten nämä ihmiset kykenevät vakavalla naa-
malla puhumaan kivien parantavista voimista, enkeleistä tai kaikenlaisista ener-
geettisistä värähtelyistä, kun kuka tahansa normaalijärkinen ihminen tajuaa, 
ettei huijareilla ole mitään todisteita uskomattomille väitteilleen ”kaiken paran-
tamisesta”.  
 

Juha Matias Lehtonen on päättänyt jättää huijarin ruumiinavauksen tekemättä. 
Hän pilkkaa näiden väittämiä, mutta ei syytä heitä suoraan rikollisiksi hyväksi-
käyttäjiksi, kuten minä olen valmis tekemään. Lehtonen tuntuu tajunneen, että 
hyvänuskoisten huijaaminen on kapitalistisen talouden peruspiirre, johon ei pa-
rane moraalisesti puuttua edes silloin, kun kyse on ihmisten terveydestä. Tai 
voidaan puuttua, mutta ei täydellä teholla, ettei tule oheisvahinkoja. Onkin totta, 
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että jos kaikki huijarit pantaisiin vankilaan, yhteiskunnassa tapahtuisi melkoi-
nen määrä asuinpaikan vaihdoksia. Mutta eivätkö päättäjät tosiaan kykene edes 
säätämään lakia, joka pakottaa huijarit ahtaalle eli sälyttää todistustaakan 
heille? Nythän tilanne on nurinkurinen. Skeptikon täytyy todistaa, että huijari-
puoskarin väite on valhetta, kun turvallisessa yhteiskunnassa puoskarin täytyisi 
todistaa, että hänen hoitonsa toimii, myös ilman plaseboulottuvuutta. Jos edes 
tällaista vaatimusta ei terveysalan huijariyrittäjille voida säätää, voidaanko jat-
kuvasti teeskennellä, että ongelmalle yritetään tehdä jotain? 
 
 

 
 

 
 
Perjantai 27. elokuuta 2021 
 

Taleban 2.0 ymmärsi, tuli ja voittiTaleban 2.0 ymmärsi, tuli ja voittiTaleban 2.0 ymmärsi, tuli ja voittiTaleban 2.0 ymmärsi, tuli ja voitti  

 
Läntisen median seuraajilla on nyt suuria vaikeuksia yrittää ymmärtää, miksi ai-
van toisenlaisia arvoja ajava ja niitä tarvittaessa brutaalilla väkivallalla toteut-
tava Taleban-liike kykeni ottamaan Afganistanin alueen haltuunsa heti, kun Yh-
dysvallat ilmoitti vetäytyvänsä maasta. Prosessista sai sellaisen kuvan, että af-
gaanit ovat kaikki nämä vuodet vain odottaneet länsimaisten miehitysjoukkojen 
poistumista ja kun tilalle on ollut tarjolla vain Taleban, se on saanut kansalaisten 
riittävän enemmistön tuen taakseen. Kuva taitaa olla todellinen, realistinen ja 
vääristämätön. Yhdysvallat on miehittänyt Afganistania kaksi vuosikymmentä, 
terrorisoinut Talebanin vastaisen sodan nimissä siviiliväestöä pommituksin, 
vangitsemisin, kidutuksin ja jatkuvan pelon voimalla. Yhdysvaltain joukkoja vi-
hataan aivan kuten vihattiin Neuvostoliiton joukkoja muutama vuosikymmen ai-
kaisemmin. 
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Kiistämättä ja epäilemättä Afganistanin miehitys takasi naisille lyhyen tasa-ar-
voa muistuttaneen välitilan. Yksi sukupolvi ehti oppia ajattelemaan, että myös 
naisella voi olla ihmisarvo, vaikka oman uskonnon ja klaanikulttuurin perintei-
den mukaan mies johtaa kaikkea ja päättää kaikesta. On ennenaikaista ennustaa, 
muuttaako tämä kokemus Afganistanin historiaa pysyvästi, vai pyyhkiikö uusi 
misogynian aalto kaikki muistot toisenlaisesta todellisuudesta. Mutta aivan ku-
ten Taleban 2.0 on varmasti joiltain osin eri asia kuin se entinen, myöskään Afga-
nistanin väestö ei ole sama kuin Talebanin aiemman hallintakauden alkaessa. 
Emme vielä tiedä, mitä uuden hallinnon ilmoitus naisten oikeuksista šaria-lain 
puitteissa merkitsee. Uskonnollinen poliisi on ainakin jo palannut kaduille. 
 

Yhdysvaltain miehityshallinnon suosiota ei ole lisännyt se kiistämätön tosiasia, 
että se on sallinut vahvasti korruptoituneen nukkehallituksen toimia Afganista-
nin virallisena edustajana. Talebanilla on vahva maine korruptoitumattomana 
voimana, joka kaikessa raakuudessaan on ollut johdonmukainen ja luotettava. 
Ne ihmiset, jotka eivät ole päässeet hyötymään miehityshallinnon jakamasta 
korruptiorahasta, voivat nähdä Talebanissa juuri sen vapauttajan, jollaisena 
USA:n joukot ovat propagandassa halunneet esiintyä. Miehityksen aika ei ole 
merkinnyt tavallisten afgaanien elintason merkittävää nousua, korruptioraha on 
hyödyttänyt vain harvoja, kuten sillä on tapana hyödyttää ajasta ja paikasta riip-
pumatta. 
 

Yhdysvaltain hallinnon rakentama kuva afgaaninaisia ja lapsia pelastavista kan-
sainvälisistä miehitysjoukoista on mennyt varsin tehokkaasti läpi. Itse asiassa 
naisten asemasta on onnistuttu tekemään Talebanin vastaisen toiminnan keskei-
nen symboli. Myös Suomen osallistumista Yhdysvaltain miehityshallinnon tuke-
miseen on perusteltu lähinnä humanitäärisillä perusteilla. Nyt on edessä hetki, 
jolloin on pakko kysyä, oliko se peruste riittävä, oliko tuo tuki järkevä edes tiu-
kasti rajattuna. Minusta näyttää vahvasti siltä, että meitä suomalaisia on käytetty 
hyväksi. Ei siksi, että humanitääriset syyt ovat huonoja syitä vaan siksi, että Yh-
dysvallat ei miehittänyt Afganistania tehdäkseen naisista tasa-arvoisia. Se ei syy-
tänyt miljardeja dollareita humanitäärisistä vaan suurvallan sotilas- ja energia-
strategisista eduista kumpuavista syistä. 
 

Afganistan on geopoliittisesti merkittävässä asemassa. Sillä on yhteistä rajaa Kii-
nan, Iranin ja viiden ”stanin” kanssa (Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, 
Tadžikistan ja Kirgisia). Kahdella rajanaapurilla on jo ydinase, ainakin myös Iran 
haluaisi sellaisen (koska Israelillakin sellainen on). Afganistan on kahden Suo-
men kokoinen, mutta vaikka suuri osa maasta on asuinkelvotonta vuoristoa, vä-
kiluku melkein 40 miljoonaa. Maan läpi kulkee strategisesti tärkeitä reittejä, eikä 
rooli maailman suurimpana oopiumin tuottajana ole sekään merkityksetön. 
Maassa on runsaat malmivarat, joiden hyödyntäminen on jatkuvan sotatilan 
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takia ollut kuitenkin vähäistä. Myöskään öljy- ja kaasuvarantoja ei ole päästy 
vielä kunnolla hyödyntämään. Afganistan on houkutteleva rutiköyhäksi maaksi. 
Pelkästään litiummalmin määrä tekee siitä potentiaalisesti upporikkaan. 
 

Afganistanin suurin ongelma ei ole kiihkoislamilaisuus, vaikka siltä voi jyrkkää 
šaria-tulkintaa soveltavan Talebanin takia näyttää. Suurin ongelma on siinä, ettei 
Afganistania tavallaan ole edes olemassa. Se on enemmän siirtomaavalloittajan 
kuvitteellinen toive maasta, jonka voisi sellaisenaan valloittaa ja hallita. Reaali-
maailmassa Afganistanin muodostavat hyvin itsenäiset ja riippumattomasti hal-
litut heimot tai klaanit. Alle puolet asukkaista ovat etnisesti afgaaneja eli pa-
taaneja, suuria vähemmistöjä ovat tadžikit, uzbekit ja turkmeenit. Vain puolet 
puhuu daria, paštu on äidinkieli 35 %:lla ja turkkilaisia kieliä puhuu 11 %. On 
epätodennäköistä, että monikaan kokee itseään varsinaisesti ”afgaaniksi”. 
 

Kuinka kauhuissaan Talebanin voitosta pitäisi nyt olla? Muille kuin kiihkomieli-
sille sunnimuslimimiehille koittavat epäilemättä kovat ajat. On silti mahdollista, 
että Taleban 2.0 on opiskellut kansainvälisen kaupan perusteita ja välttää voi-
tonhuuman laannuttua ratkaisuja, jotka sulkevat siltä tuottavan kaupankäynnin 
ovet. Talous ei järjesty mullahien käskyillä. Talebanin johto ei koostu uskonnolli-
sista idiooteista. Vahvaa sisäistä oppositiota ei taida olla, joten siviilien kovasti 
kaipaama rauhan aika voi olla myös Talebanille tärkeä hallinnan apu. Taleban on 
nyt alueella suvereeni sotilaallinen voima, jonka asemaa vahvistaa Yhdysvalto-
jen täydellinen sotilaallinen tappio, joka muistuttaa kovasti Vietnamissa kärsit-
tyä tappiota. Miehitys on ohi ja sen sai loppumaan Taleban, Sitä ei mikään mää-
rää vastapropagandaa pysty kiistämään. 
 

Itse en usko, että myöskään naisten kaltoinkohtelu saavuttaa samoja mittoja 
kuin Taleban 1.0:n aikana. Liikkeen piirissä on varmasti pantu merkille, että oli 
se heidän mielestään ymmärrettävää tai ei, naisten (ja lasten) huono kohtelu sai 
ns. lännen kääntymään jyrkästi sekä Talebania että siihen liitettyä jihadistista is-
laminuskoa vastaan. Varmasti löytyy miehiä, jotka ovat valmiit vaikka aloitta-
maan maailmansodan naisten alistamisen jatkamiseksi, mutta ehkä he eivät 
enää edusta päälinjaa. Jos Talebanin johdossa piitataan länsimaitten reaktioista 
– tästä nyt ei ole vielä mitään takeita –, ainakin julkisuudesta tullaan naisten 
huono kohtelu pitämään pääosin poissa. Toisaalta, jos läntinen ”äärifeministi-
nen” kritiikki nousee pääosaan, Talebanille lienee helpointa olla piittaamatta 
siitä tai pahimmassa tapauksessa kostaa se oman maan naisväestölle. 
 

Malttia perätään yleensä eniten silloin, kun oma valta on uhattuna. Talebanilla ei 
ainakaan lyhyellä tähtäyksellä ole sotilaallisesti pelättävää (Kiina on ottanut 
suorastaan leppoisan asenteen, vaikka uiguurien kohtelu tuskin ilahduttaa us-
konnollisesti virittyneitä Taleban-miehiä). Se on nujertanut maailman mahta-
vimman sotilasvallan ja hallitsee Afganistanin juridista aluetta pääosin hyvin 
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selkeästi. Vähäistä sisällissotimista lienee odotettavissa, mutta muun maailman 
on nyt hyväksyttävä se, että Afganistanin islamilainen emiraatti on olemassa. 
Kuinka paljon se on ollut Taleban-liikkeen osaamista, kuinka paljon Yhdysval-
tain ylimielisen miehityshallinnon surkeutta, jää nähtäväksi. Kauppaa voivat 
käydä vain halukkaat osapuolet. Humanitäärisestä näkökulmasta katsoen lienee 
silti selvää, ettei Afganistan ole turvallinen maa kenellekään, joka ei jaa Taleba-
nien arvoja. Tämän tulee näkyä myös Suomen ulkomaalaispolitiikassa. 
 
 
 
Keskiviikko 1. syyskuuta 2021 
 

Kun otsikko ei vastaa sisältöäKun otsikko ei vastaa sisältöäKun otsikko ei vastaa sisältöäKun otsikko ei vastaa sisältöä  

 
Porvoolainen tietokirjoittaja, sota- ja eräkirjojen tekijä Atso Haapanen ei ole 
historian tutkija. Ehkä kannattaisi olla, jos kirjoittaa ja julkaisee kirjan otsikolla 
Ennen Auschwitzia ja alaotsikolla Suomen juutalaisten tarina (Into 2021). 
Haapasen kirja on koottu kahdesta päälähteestä, sanomalehtien kirjoituksista ja 
EK:n/Valpon arkistoaineistosta. Sieltä lienevät peräisin loputtomat yksityiskoh-
taiset listaukset jahdattujen juutalaisten nimistä, arvelluista kansallisuuksista ja 
muusta vastaavasta datasta. Tutkimukselliseen yhteyteen sijoitettuna tällä ai-
neistolla voisikin olla tapahtumien kulkua tarkentavaa vaikutusta. Lukijalle Haa-
panen välittää vain dataa, jota on aika mahdotonta kytkeä paljon mihinkään. Kir-
jan aihe – juutalaisten kohtelu itsenäisessä Suomessa ja erityisesti toisen maail-
mansodan aikana – on toki kiinnostava. Nyt siitä on kuitenkin tarjolla vain läh-
dekritiikitön tarina, jota markkinoidaan takakannessa tällaisella myyntipu-
heella: ”Ne [em. lähteet – HP] avaavat näkymiä, mikä oli Suomen valtion ja kansa-

laisten osuus holokaustiin, miten Suomi lopulta onnistui juutalaisten kohtelussa ja 

miten juutalaiset vakiinnuttivat paikkansa osana Suomen väestörakennetta.” (Vii-
meksi mainittua aihepiiriä ei kirja käsittele ollenkaan.) 
 

En usko lukeneeni aikaisemmin tietokirjaa, joka nostaisi lehtikirjoitukset vaka-
vasti otettaviksi primaarilähteiksi niinkin monimutkaisessa prosessissa kuin 
suhtautuminen juutalaisiin myös Suomessa on ollut. Haapanen ei näytä ymmär-
täneen, että vaikka lehtien kirjoittelu kertoo omistajiensa ja taustayhteisöjensä 
asenteista, sitä ei kannata pitää kritiikittä lähteenä ja tosiasioiden veroisena. 
Sama varauma koskee tietysti myös poliittisen poliisin arkistoja. Niissä on toki 
oma byrokraattinen totuuskerroksensa, mutta esimerkiksi seurattujen henkilöi-
den profiilit ovat mielipiteitä, eivät faktoja. Lukijalle, joka ei ole lainkaan perillä 
poliittisen historian vaiheista, voi Haapasen valitseman linjan perusteella syntyä 
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vaikutelma, että hänellä on vankkaa todistusaineistoa juutalaisten kohtelusta 
Suomessa 1918-1945. Minusta näin ei ole. 
 

Ehkä sitä tarkoittamatta Haapanen tulee toistuvasti todenneeksi, että luotetta-
vaa tietoa ei ole, joten tämä ja tuo asia jäävät lukijan omien päätelmien varaan. 
Tämä on toki tavallista asioissa, joihin on liittynyt voimakkaita näkemyksiä jo 
omana aikanaan ja joitten kohdalla tietoa on pyritty sekä salaamaan että tuhoa-
maan. Juutalaisten kohtelu ei ennen toista maailmansotaa liikuttanut montaa-
kaan suomalaista, mutta hävityn sodan jälkeen antisemitismistä tuli yhtäkkiä ei-
toivottu ja salattava asenne. Aktiivisimmille juutalaisia Saksaan lähettäneille tuli 
kiire peitellä jälkiään ja kaunistella näkemyksiään. Tätä Haapanen ei näytä juuri 
noteeraavan, vaan sisäministeri Toivo Horellin ja Valpon pomon Arno Antho-
nin kaunistelevat jälkipuheet tuntuvat menneen täydestä.  
 

Haapanen suhtautuu juutalaisuuteen jotenkin kaksijakoisesti. Pinnalla on jon-
kinlainen muodollinen ”sinnikkään kansan” kehuskelu, mutta juutalaisiin koh-
distuneiden rodullisesti motivoituneiden rikosten käsittely on jotenkin hyvin 
etäännytettyä ja muodollista. Suomen juutalaisista Haapanen ei kerro oikeas-
taan mitään, mikä ei olisi lehtikirjoittelun ennakkoluuloista ja pahantahtoisuu-
desta kumpuavaa. Haapanen ei anna Suomen juutalaisille omaa ääntä ja puheen-
vuoroa. Analyysi siitä, miksi antisemitismi oli Suomessa yleistä koko itsenäisyy-
den alkuajan, jää vähäiseksi, vaikka juuri sen pohjaltahan juutalaisten karkotta-
minen Saksaan oli ylipäätään mahdollinen. Tältä osin Haapasen kirja on suoras-
taan pettymys, niin vähän hän on vaivautunut paneutumaan antisemitismin 
taustoihin. Sehän oli Suomessa pääosin muuten kuin kansallissosialistisesti mo-
tivoitunutta toimintaa.  
 

Haapasen kirjassa on varattu oma luku kysymykselle ”Surmasivatko suomalaiset 
SS-miehet juutalaisia?”. Ainakin itselleni oli vastenmielistä lukea Haapasen teks-
tiä, jonka päätarkoitus on vähätellä suomalaisten osuutta ja mitätöidä ”teologian 
tohtori” André Swanströmin uudempia tutkimuksia, joissa tuodaan suomalais-
tenkin syyllisyyttä todistavaa aineistoa esiin. Rivien välistä käy ilmi, että oikeis-
tohenkisyyttään muuallakin kirjassa väläyttelevä Haapanen on Mauno Jokipiin 
linjoilla. Eli kun yksiselitteisiä todisteita ei ole löytynyt, suomalaiset SS-miehet 
olivat seikkailunhaluisia nuorukaisia ilman antisemitistisiä asenteita. Haapanen 
ei sentään väitä, ettei mitään tapahtunut, mutta mielikuvien tasolla synninpäästö 
on ilmeinen. 
 

Myös poliittisen ja sotilasjohdon asenteita Haapanen pyörittelee niin, että luki-
jalle jää tunne siitä, ettei oikeastaan kukaan tahtonut juutalaisille pahaa, mutta 
kun Saksa vaati, niin jotain piti tehdä. Haapanen kuvaa sinänsä aivan oikein juu-
talaisten luovuttamisen monimutkaista prosessia ja siihen liittynyttä eräiden va-
semmistopoliitikkojen yritystä saada luovutukset estettyä. Jotenkin Haapanen 
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onnistuu kuitenkin jättämään lukijan epätietoiseksi siitä, missä määrin esitetyt 
väitteet luovutettujen juutalaisten rikollisuudesta olivat totta ja missä määrin 
julkisuuteen syötettyä valhetta, jolla tosiasiallinen kuolemantuomio perusteltiin. 
Siltä kuitenkin näyttää, että muu hallitus pesi kätensä verestä päättämällä, että 
asia kuuluu Toivo Horellin toimivaltaan eikä edellytä muun hallituksen ratkai-
suja. 
 

Haapasen kirja ei tuo valoa kysymykseen siitä, missä määrin juutalaiskysymystä 
olisi Suomessa ollutkaan ilman saksalaisten vaatimuksia. Suomen viranomaiset 
totesivat useissa yhteyksissä, ettei juutalaiskysymystä ole, koska maassa oli niin 
vähän juutalaisia. Vähemmällä huomiolle jää, koska Haapasen kirja ei ole Suo-
men juutalaisten yleinen historiikki, se tosiasia, että Suomi ja mahdollisesti suo-
malaisten enemmistö suhtautui juutalaisiin torjuvasti ja jopa vihamielisesti jo 
ennen sotaa. Antisemitismi näyttää pohjautuneen ennen muuta kateuteen ja 
kaupalliseen kilpailuun, vaikka myös rodullista rasismia esiintyi ainakin pu-
heissa ja lehtikirjoituksissa. Juutalaisilla ei näytä olleen Suomessa vaikutusval-
taisia tukijoita, mistä syystä heidän lukumääränsä pysyi pienenä. Eräänä seu-
rauksena oli myös se, että Hitlerin Saksankin näkökulmasta Suomen juutalaisky-
symys pysyi lillukanvarsina, vaikka sitä periaatesyistä pidettiinkin esillä. 
 

Minusta Haapasen kirja ei avaa Suomen tai suomalaisten suhtautumista holo-
kaustiin, toisin kuin takakansiteksti väittää. Lienee selvää, että natsien kanssa lä-
heisessä yhteistyössä olleet sotilaat ja virkamiehet tiesivät jotain keskityslei-
reistä, mutta oliko kenelläkään yleiskuvaa? Oliko sellaista kovin monella saksa-
laisellakaan? Puolan tuhoamisleirejä ei mainostettu, vaan ne pyrittiin pitämään 
poissa julkisuudesta. On vaikea uskoa, että missään olisi Saksa saanut erityistä 
goodwillia surmaamalla systemaattisesti juutalaisia. Juutalaisten surmaaminen 
herätti kyllä riemua monissa Itä-Euroopan kylissä, mutta tuskinpa ne olisivat 
pohjoisen aseveljen taistelutahtoa lisänneet. Joten on todennäköistä, ettei suo-
malaisilla yksinkertaisesti ollut mitään osallisuutta holokaustiin, lukuun otta-
matta niitä pieniä ryhmiä, jotka Saksaan lähetettiin, kuka milläkin verukkeella 
loppujen lopuksi. Ironista on, että Haapasenkin perusteellisesti käsittelemä Wal-
ter Cohen, monen viranomaisen syvästi inhoama häsläri, ei joutunut luovute-
tuksi, vaikka hänen kohtalonsa jääkin kirjassa avoimeksi. 
 

Kirjoittajat eivät aina pysty vaikuttamaan kirjojen nimeen ja takakansiesittelyi-
hin. Tässä tapauksessa olisi varmasti kannattanut edes yrittää, sillä ainakaan ta-
kakansitekstin tekijä ei ole kirjaa lukenut. Tutkimuksellisista heikkouksistaan 
(tutkimusta ei ole tehty) huolimatta kirja olisi varmasti kiinnostanut monia il-
man katteettomia lupauksiakin. Suomalaisen antisemitismin historiaa on jonkin 
verran tutkittu (Jari Hanski: Juutalaisviha Suomessa 1918-1944, 2006; Paavo 
Ahonen: Antisemitismi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1917-1933, 2017 
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ja Teuvo Laitila: Uskonto, isänmaa ja antisemitismi : Kiistely juutalaisista suoma-

laisessa julkisuudessa ennen talvisotaa, 2014). Tähän sarjaan Haapasen opuksella 
ei valitettavasti ole mitään erityistä lisättävää. Juutalaisia on Suomessa edelleen 
varsin vähän, mutta antisemitismi on silti voimissaan erityisesti kansallismieli-
sen oikeiston piirissä.  
 
 
Maanantai 6. syyskuuta 2021 
 

Vihaava ei ole koskaan vapaaVihaava ei ole koskaan vapaaVihaava ei ole koskaan vapaaVihaava ei ole koskaan vapaa  

 
Pauline Harmange on ranskalainen 1995 syntynyt bloggari, jolle onnetar hy-
myili leveästi, kun Ranskan tasa-arvoministeriön neuvonantaja Ralph Zurmély 
sai päähänsä vaatia hänen kirjansa Moi les hommes, je les déteste (”Miehet, vi-
haan heitä”) kieltämistä varmistamatta ensin ministeriönsä tukea. Tällainen il-
mainen mainos sai aikaan kohun, jonka siivittämänä kirjanen (todellisuudessa 
laaja essee) on nyt myös suomennettu nimellä Miksi vihaan miehiä (S&S 2021, 
sujuva suomennos Saana Rusi). Kirja on pamflettimainen puheenvuoro (vai pi-
täisikö suosiolla sanoa puheenvyöry?) misandriasta eli naisen vihasta miehiä 
kohtaan. Harmangen puheenvuoro pyrkii olemaan perustelu sille, miksi misan-
dria on hyvä juttu, eikä mitenkään verrattavissa myrkylliseen misogyniaan. Laa-
jemmin katsoen Harmange pyrkii perustelemaan, miksi naisten kannattaisi py-
sytellä keskenään, erossa miehistä ja patriarkaatin pilaamasta maailmasta. Har-
mange kertoo olevansa itse naimisissa miehen kanssa ja että hän on seksuaali-
sesti biseksuaali. 
 

Kirjasen lukeminen sujuu nopeasti, mutta sen viestien sulattaminen kommen-
teiksi ei niinkään. Ensimmäinen reaktioni oli tunne siitä, että Harmangen sa-
noma tuntuu 1980-luvun jutulta (tyyliin ”Nainen tarvitsee miestä yhtä paljon 
kuin kala polkupyörää”). Jouduin kuitenkin tarkentamaan havaintoani, sillä Har-
mange korostaa ja toistaa, ettei ”vanha” feministinen ”miehet ovat tylsiä ja tar-
peettomia” riitä, naisen vapautus miehisen hegemonian tyranniasta edellyttää 
kaikkien miesten vihaamista eli ideologista misandriaa. Ja totta, ihan niin pit-
källe varsin harva feministiaktivisti oli takavuosina valmis menemään. Eikä viha 
tunteena ole senkään jälkeen oikein saanut laajaa kannatusta. Viha puheenakin 
on lainsäädännöllisen sääntelyn kohteena, joskaan ei yksimielisesti (monelle 
kiihkomielelle oma vihapuhe ei ole vihapuhetta vaan totuuden julistamista). 
 

Pyrin seuraavassa purkamaan näkökohtia, jotka herättävät minussa vastustusta 
ja huolta siitä, mihin naisten oikeutettu ja tarpeellinen emansipaatio ehkä on 
menossa, ehkä ei. Näennäisen sukupuoleni takia joudun asettelemaan sanani 
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niin, etten saman tien huku syytöksiin ”miesselittelystä” (onnekseni blogiani lu-
kevia on hyvin vähän). Käytän pääosin samoja termejä kuin Harmange (suomen-
noksessa). Olisin kiinnostunut keskustelemaan kirjasen väitteistä ja teemoista, 
mutta se voi jäädä haaveeksi. Ensimmäiset yritykset reaalimaailmassa eivät ai-
nakaan ole johtaneet hedelmällisiin keskusteluihin. Olen siis tietoinen siitä, että 
voin jää yksin keskustelemaan tuulen kanssa. 
 

Ensimmäinen mieleen noussut kysymys liittyy Harmangen ilmaisuun ”miehet”. 
Ehkä se tarkoittaa lähinnä aikuisia ns. cis-miehiä, mutta silti kiinnostaisi tietää, 
missä vaiheessa biologisesta poikavauvasta tulee vihattava ”mies”. Harmange ei 
myöskään avaa misandrian saloja suhteessa homomiehiin tai transmiehiin, bi-
seksuaaleihin tai aseksuaaleihin miehiin. Syynä lienee se, että häntä kiinnostaa 
pohjimmiltaan vain päästä eroon tilanteesta, jossa patriarkaattinen (siis suku-
puolella, ei omilla kyvyillä hankittu) valta on ”keskinkertaisilla” miehillä, ei 
”upeilla” naisilla. Liian pitkälle viety analyysi olisi nimittäin voinut johtaa ha-
vaintoon, että ilmaisun ”miehet” käyttäminen on epätarkka ja leimaava yleistys. 
Esseessä ei tietenkään voi käsitellä kaikkea, mutta keskeisen käsitteen jättämi-
nen määrittelemättä on tuskin vahinko.  
 

Toinen Harmangen ajattelun ongelmallinen piirre on sen historiattomuus. Ku-
kaan tuskin kiistää sitä, että naisten kohtelun historia sisältää karmeita lukuja, 
joista osa jatkuu edelleen joissakin maapallon osissa ja kulttuureissa. Tuntuu 
kuitenkin kohtuuttomalta jopa bloggarilta perustella tämän hetken ratkaisuja 
koko ihmiskunnan historian painolla. Naisten rooli eri aikoina ja kulttuureissa 
on vaihdellut, vaikka onkin ilmeinen historiallinen totuus, että vallitseva malli 
on ollut miesten hegemonia. Harmange ei tunnu myöskään pitävän mahdolli-
sena, että Ranskan tilanne ei ole välttämättä sama kuin tilanne kaikissa muissa 
maissa, vaikkapa Pohjoismaissa. Historiaton yleistäminen on kätevää, mutta 
ajatteluna huteraa. 
 

Kolmas erittelemättä jäävä asia on biologia ja ihmisten perimä. Harmange näyt-
tää pitävän ihmistä – tai ainakin miestä – puhtaasti historiallisena konstruktiona 
tai jopa itse valittuna ja harkittuna yhteiskunnallisen roolin toteuttajana. Biolo-
gisella perimällä – jolle ihminen ei voi juuri muuta kuin yrittää hillitä sen aiheut-
tamia ikävyyksiä – Harmange ei anna oikein mitään roolia. Häntä ei myöskään 
kiinnosta se, kuinka yleistä miesten keskuudessa esimerkiksi seksuaalinen väli-
valta on. Yhtenä nippuna kaikki ”miehet” ovat vastuussa joidenkin miesten väki-
valtaisuudesta, vaikka esimerkiksi raiskaukseen syyllistyneiden miesten osuus 
koko miesväestöstä lienee vain joitakin prosentteja. Suurin osa miehistä ei syyl-
listy raiskauksiin, vaikka jotkut syyllistyvät. Seksuaalirikoksiin syyllistyneistä 95 
% on Suomessa miehiä, mutta uhrikokemuksia väkivallasta on naisilla ja mie-
hillä suunnilleen yhtä paljon. Miehenkin voi raiskata. 
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”En lähtökohtaisesti juuri pidä miehiä arvossa.” (s. 9) Harmange ei edes yritä pei-
tellä sitä, että hänen misandriansa ei perustu pelkästään itsepuolustukseen, 
vaan taustalla on myös sosiologisesti varsin hutera ajatus ”kaikkien miesten” yh-
teisestä huonoudesta naisiin verrattuna. Hänen mielestään miehet ovat ”väkival-

taisia, egoistisia, laiskoja pelkureita” (s. 10), mutta misandrian saldo on nolla 
kuollutta ja nolla loukkaantunutta. Tämä arvio on tietysti helppo kumota niitten 
miesten äänillä, jotka ovat kokeneet omakohtaisesti fyysistä tai henkistä väkival-
taa naisten taholta (kuolleet eivät äänestä, mutta heidän nimensä löytyvät tilas-
toista). Harmange ei kuitenkaan löydä itsestään empatiaa miesten kokemuksia 
kohtaan. Ilmeisesti jokainen mies on huonon kohtelunsa ansainnut pelkästään 
olemalla ”mies”. Yleistykset kuuluvat tiiviiden esseitten tekniikkaan, mutta Har-
mange tuntuu vakavasti uskovan olevan perusteltua puhua ”kaikista miehistä”. 
 

Harmange perustelee misandriaa myös väitteellä, että ”keskinkertaiset miehet” 
vievät kaiken tilan naisilta (jotka ovat jotenkin lähtökohtaisesti ei-keskinkertai-
sia eli ”upeita”). Tässä on varmasti perää. Monilla miesvaltaisilla aloilla nainen 
joutuu edelleen todistamaan pätevyytensä vahvemmin kuin mieskollega. Mutta 
ajatus siitä, että kaikki miehet olisivat ”keskinkertaisia” ja kaikki naiset ”upeita”, 
on niin lapsellinen, ettei uskoisi sellaisen pohjalta kenenkään voivan rakentaa 
minkäänlaista toimintaohjelmaa. Niin Harmange kuitenkin tekee, kun hän hah-
mottelee johdonmukaisesti sovelletun misandrian muutosvoimaa. ”Meillä on 

täysi oikeus vihata miehiä ja kaikkea, mitä he edustavat. Se tuottaa myös valta-

vasti riemua. – - Uskon, että misandria avaa meille mahdollisuuden rakastaa nai-

sia (ja itseämme) kaikin mahdollisin tavoin. Ja uskon, että tämä rakkaus ja sisa-

ruus vapauttaa meidät.” (s. 65) Silti ihan määritelmällisesti suurin osa ihmisistä 
on ”keskinkertaisia”, myös naisista. Jos ”kaikki naiset” ovat ”upeita”, termi 
”upea” pitäisi määritellä ei-gaussilaisella tavalla. 
 

Minulla ei ole käsitystä siitä, millaista kannatusta Pauline Harmangen ajattelu 
mahdollisesti nauttii heteroseksuaalisesti suuntautuneiden naisten keskuudessa 
meillä tai Ranskassa. Se on kuitenkin asia, joka kiinnostaa itseäni enemmän kuin 
misandria sinänsä. Elämme edelleen – myös Suomessa – yhteiskunnassa, jossa 
aito tasa-arvo (= juridisella tai binäärisellä sukupuolella ei ole määräävää merki-
tystä missään ihmiselle tärkeässä asiassa) on tavoite, ei voitettu kanta. En osaa 
kuitenkaan nähdä mitään tavoiteltavaa yhteisössä, jossa miehet ja naiset elävät 
toisistaan erillään ja vuorovaikutuksetta. En myöskään pysty kokemaan vihaa 
voimana, joka tuottaa mitään aidosti hyvää ja kestävää. Harmangen vihan lo-
giikka voi toimia yksilön tasolla, mutta tuskin yhteisöllisesti, koska kokemuk-
semme ovat niin monimutkaisia ja erilaisia. Vihaava ihminen ei ole silti koskaan 
vapaa.  
 
 



 
Varaventtiilin kuusioavain 25 

 

Sunnuntai 12. syyskuuta 2021 
 

Alfa Fox NewsAlfa Fox NewsAlfa Fox NewsAlfa Fox News  

 
Helsingin Sanomien toimittaja Jaakko Lyytinen on paneutunut televisiokanava 
AlfaTVn taustoihin ja tuloksena on hyvää journalismia. Alfa aikoo isoksi (HS 
12.9.2021) ei ole tyytynyt siihen, ettei kanavan omistava Hannu Haukka suos-
tunut haastatteluun ja päästi toimittajan vain hyvin tiukoin rajoituksin seuraa-
maan Viikon Parkkosen kuvauksia. Näin Haukka perusteli kieltäytymistään: ”Hel-

singin Sanomien linja ei miellytä minua. Me emme tarvitse Hesarin julkisuutta. 

Meillä on valtakunnallinen tv-kanava, valtatie jokaiseen kotiin tässä maassa joka 

päivä”. Nämä sanat kannattaa painaa mieleen. Myös Hannu Haukan puoliso ja 
taistelutoveri Laura Haukka, AlfaTVn ohjelmapäällikkö, oli vuonna 2018 näin 
avomielinen: ”Alfa-tv on väline, jonka avulla voimme toteuttaa missiotamme Suo-

messa. Sen kautta pääsemme kaikkiin suomalaisiin koteihin. Alfan kautta voimme 

myös kylvää ja tukea oikeita arvoja tänä päivänä, jolloin niitä puretaan voimalla.” 
 

Jaakko Lyytinen jättää johtopäätösten tekemisen meille lukijoille, joten vastaan 
huutoon. Meillä taitaa nyt olla luupin alla aitosuomalainen vastine Pohjois-Ame-
rikan konservatiivisille, uskonnollisesti virittäytyneille oikeistokanaville, joista 
parhaiten tunnettu on Fox News, Donald Trumpin presidenttitien tärkeä tasoit-
taja ja edistäjä. On täysin mahdollista, että osa AlfaTVn käynnissä olevaan va-
rainkeruukampaan osallistuvista on asialla pelkästään hyvän bisneksen toi-
vossa. Hjallis Harkimon vainusta ollaan tosin montaa mieltä, mutta hän itse us-
koo sijoitusmahdollisuuteen puuhamiesten taustoista riippumatta. Myös ko-
vassa kasvukierteessä olevan Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka 
Kangaskorpi lienee asialla ensi sijassa lehtibisneksen kasvattamisen tarkoituk-
sessa. Mutta ei Alfan tukijoiden joukossa kuitenkaan löydä Hannu Haukan par-
jaamia ”vihervasemmistolaisia”. Jonkin asteen oikeistolaisuus näyttää olevan kä-
sirahan asemassa. Tuskin Haukoille kelpaisikaan esimerkiksi Suomen Vapaa-
ajattelijoiden tai SKP:n ankkurisijoitus. 
 

Lyytisen jutussa vahvimmat epäilijät ovat äänessä anonyymisti. Se viittaa kritiik-
kiin omasta pesästä. Oikeistolainen media – josta HS on merkittävin – ei välttä-
mättä kaipaa mainosmarkkojen jakajia lisää. Alfan perussuomalaisiin ja kristil-
lisdemokraatteihin vihjaama aatemaailma ei luultavasti miellytä kaikkia oikeis-
tomielisiäkään. Kuten kannatusluvuista näkee, uskonnollisuus ei ole Suomessa 
iso bisnes, kuten Yhdysvalloissa. Jos joku uskovainen pärjää politiikassa, hän 
pärjää uskonnollisuudestaan huolimatta, kuten Timo Soini tai Juha Sipilä. Sitä 
ei tarvitse ihmetellä, että Tommi Parkkosen vieraista Keskustan Katri Kul-
muni toivottaa kohteliaasti AlfaTVn ”monipuolistamaan kanavavalikoimaa” ja 
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Vasemmistoliiton Jussi Saramo, hänkin kohteliain sanakääntein, toteaa, että 
”Ehkä pitää antaa mahdollisuus ennen kuin itse tuomitsee.” 
 

AlfaTVllä on nähdäkseni sekä selvä visio että samaisesta visiosta kumpuava on-
gelma. Hannu Haukka ja hänen kanadalaiset rahoittajansa eivät selvästikään 
tyydy pyörittämään marginaalista propagandakanavaa. He haluavat kammeta 
Alfan vakavasti otetuksi kansalliseksi mediaksi, joka pääsee perinteisten lehtita-
lojen ja Ylen & MTV:n rinnalle levittämään omaa ideologista sanomaansa. On-
gelma on siinä, että Haukan ideologia ei ääneen lausuttuna innosta kovinkaan 
suurta suomalaisten joukkoa. Uskonnollisesti motivoituneita konservatiiveja Is-
rael-ystäviä toki on, mutta he ovat pääosin vanhempaa väkeä. Valistunut nuoriso 
ei innostu siitä, että vihataan homoja ja hurrataan Israelin harrastamalle valtiol-
liselle apartheidille. Alfan omistajien ideologia on nykykielellä jokseenkin ”toksi-
nen” sekoitus vanhaa ja vielä vanhempaa ahdasmielisyyttä. Sellaisen paketin 
myymisessä on ylimääräinen kynnys. 
 

Hannu Haukka on selvästikin päättänyt kokeilla suuren mittakaavan silmän-
kääntötemppua. Jaakko Lyytisen tutkivan journalismin ansiosta tämä temppu on 
kuitenkin melko huonosti verhottu. Alfan mainospuheet ovat selvästi vain sijoit-
tajille tarkoitettua propagandaa. On turha etsiä todisteita siitä, että Haukkojen ja 
heidän rahoittajiensa mieli olisi muuttunut. He haluavat yleiseen mielipiteeseen 
vaikuttamaan kykenevän propagandakanavan, jonka avulla voidaan vaikuttaa 
sekä paikalliseen että valtakunnalliseen politiikkaan. Ehkä Haukka & Co eivät 
varsinaisesti usko voivansa ainakaan vielä valita Suomen seuraavaa president-
tiä, mutta aivan varmasti he uskovat voivansa jarruttaa ja sabotoida ”viherva-
semmistolaisuutta”, ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa ja muita epäisän-
maallisia toimia. 
 

Hannu Haukka janoaa erityisesti omaa uutiskanavaa, koska se on helpoin tapa 
tarjota ideologisesti painottunutta propagandaa ”vaihtoehtoisen” uutistarjonnan 
verhoamana. Tällä tiellä ongelmana on se, että uutisbisnes on kallista, kilpailtua 
ja asiallisesti ottaen jo nyt tarjoaa pääosin tämänhetkisen opposition näkemyk-
siä tukevaa asennetta. On myös vaikea uskoa, että Haukka pystyisi pitämään us-
konnollisuuden poissa uutisista. Missio on missio, eikä sijoittajien mahdollisesti 
maallisemmat tavoitteet päättäväistä pariskuntaa pitele. On yksi ja sama, miten 
asian ilmaisevat Alfan julkiset tukijat kuten Matti Virtanen, Sanna Ukkola, 
Heikki Hesburger Salmela, Toivo Sukari, Eero Lehti, Jarmo Kalliola, Arto 
Luukkanen, Matti Vanhanen, Tapani Ruokanen tai Kike Elomaa. He vetävät 
Haukkojen vankkureita, tiesivät sisällöstä tai, tykkäsivät siitä tai ei. 
 

Sananvapautta AlfaTV ei tule laventamaan. Hannu Haukan tavoite on oman sa-
nan vapauden lisääminen, ei muiden. Ei ole uskottavaa odottaa, että AlfaTV an-
taisi vähäisintäkään tilaa näkemyksille, jotka ovat ristiriidassa Haukkojen 
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mission kanssa. Keskisuomalainen voi pääkirjoituksessaan kaarrella näin peh-
meästi: ”Alfa-tv poikkeaa arvoiltaan terveesti Ylen ja Helsingin Sanomien viherva-

semmistolaisesti sävyttyneestä tekemisestä. Alfa-tv:n ohjelmissa näkyy maltillisesti 

konservatiivinen ja loivan porvarillinen arvomaailma”. Viime kädessä päätoimit-
taja Hannu Haukka ja ohjelmapäällikkö Laura Haukka ratkaisevat sen, millaisia 
ohjelmia kanava tarjoaa. Jos loogisesti jatketaan mainosten lupaamalla linjalla, 
yleiskuva neutraloituu, mutta ei muutu keskeisissä asioissa. En jää jännittyneenä 
odottamaan Pride-kulkueen mainosta tai tutkijoiden enemmistön näkemysten 
mukaista ilmantonmuutoskeskustelua. 
 

Mitä edellä olen kirjoittanut, ei perustu AlfaTVn ohjelmatarjontaan tutustumi-
seen, vaan Jaakko Lyytisen kirjoitukseen ja loogiseen arvailuun sen pohjalta, 
mitä tiedämme kristillis-konservatiivien toiminnasta Suomessa ja Yhdysval-
loissa. Vaikka Haukkojen tukirahat tulevat ilmeisesti Kanadasta (Hannu Haukka 
on kanadansuomalaisia ja Laura Haukka uskontonsa takia Neuvostoliitossa vai-
nottu venäläinen), toimintamalli ja ideologia kuulostavat Donald Trumpin tuki-
joiden maailmasta syntyneiltä. Itseäni ei kiinnosta niinkään AlfaTV, vaan Hauk-
kojen missio ja pyrkimys valtakunnallisesti merkittäväksi toimijaksi. Sehän voi 
toteutua vain niin, että riittävän monet toimijat (persujen ja kristillisdemokraat-
tien lisäksi) antavat kanavalle julkisen tukensa tai AlfaTV toteaa jonkin nykyi-
sistä poliittisista toimijoista olevan ideologisesti riittävän lähellä ja lyöttäytyy 
sen kylkeen. Sari Essayahin puolue taitaa olla liian mitättömän kokoinen, 
vaikka ideologisesti varmaan läheisin. Perussuomalaisten suhtautumista ei voi 
suoraan Kike Elomaan kommenteista päätellä, mutta jos jälkimmäinen malli to-
teutuu, mikään muu puolue se ei oikein voi olla. 
 

Demokraattisessa yhteiskunnassa sallitaan ja täytyy sallia erilaisten ideologioi-
den kannattaminen ja edistäminen. On kuitenkin toivottavaa, että varsinkin val-
takunnallista vaikutusvaltaa hamuavat pelaavat avoimin kortein. AlfaTV näyttää 
toteuttavan missiotaan ilman avoimuutta, mahdollisesti jopa harkiten huijaa-
malla. Jos modernin ja neutraalin uutiskanavan julkisivun takaa paljastuukin 
vanhoillinen, uskonnollis-oikeistolainen ideologia, onko vastuussa kanavan 
omistaja vai hyväuskoinen kanavan seuraaja? Laki ei kiellä yhteiskunnallista 
huijaamista, mutta eettisesti sitä ei kai pidetä hyväksyttävänä. AlfaTVn kohdalla 
epäilen vahvasti ideologista vedätystä, jossa mission todellinen sisältö pidetään 
suljetussa laatikossa mahdollisimman pitkään. Siksi toivon, ettei rahankeruu-
kampanja riitä säännöllisen uutistoiminnan aloittamiseen. Vaihtoehtoisesti toi-
von, että Hannu Haukka julistaisi avoimesti kanavansa Suomen Fox Newsiksi ja 
ehkä myös kertoisi, mitä mieltä hän on avoimesti kristillisen TV7:n rokotevastai-
suudesta ja väitteestä, että Pride-kulkueet täyttävät kaupungit ”Jumalan vastai-

sella saastalla”. 
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Keskiviikko 22. syyskuuta 2021 
 

ÄÄÄÄlä mumise, kuuntelelä mumise, kuuntelelä mumise, kuuntelelä mumise, kuuntele  

 
Selkeästi, kauniilla suomen kielellä kirjoitetun tietokirjan lukee aina mielihy-
vällä. Kun vielä sisältö on täyttä asiaa, lukija ei enempää voi vaatia. Tällainen täy-
den kympin kirja on Arto Mustajoen Väärinymmärryksiä : Miten voisimme 

puhua ja kuunnella paremmin? (Gaudeamus 2020). Liioittelematta voi väittää, 
että jos kaikki ihmiset lukisivat tämän kirjan ja ottaisivat siitä opikseen, elä-
mämme muuttuisi sujuvammaksi, perheissä riideltäisiin paljon vähemmän ja 
kuka ties maailmanrauhakin olisi hitusen lähempänä (siinä on valitettavasti 
muustakin kysymys kuin kommunikaatiosta). Mustajoki on kirjoittanut kirjan, 
jonka pitäisi olla peruslukemistoa opettajainvalmistuslaitoksissa, lukioissa, kaik-
kien oppilaitosten sisäänpääsyvaatimuksissa ja tietysti myös valtuustoissa, 
eduskunnassa ja asiakkaita palvelevissa virastoissa. 
 

Mustajoen kirjan luettuaan on äimistynyt ennen muuta siitä, että ihmisen maa-
ilma kuitenkin joten kuten sujuu ja pysyy liitoksissaan (enimmäkseen). ”Kom-
munikaatio on taitolaji”, toteaa Arto Mustajoki – ja lukija haluaisi esittää jatkoky-
symyksen: miksi sitä ei sitten opeteta eskarista alkaen intensiivisesti? Kuvitte-
lemme helposti, että kommunikaatio-ongelmat muodostavat jonkun 20 tai 30 % 
osuuden kaikista kommunikaatiotilanteista. Mustajoki osoittaa aika painok-
kaasti, että kuvitelma on kovasti ylioptimistinen. Saamme onnitella itseämme ja 
toisiamme, jos edes 20 % kohtaamisista sujuu ilman merkittäviä väärinkäsityk-
siä. Väärinkäsityksiä analysoi rauhallisesti ja perusteellisesti sekä aivojemme 
(mielen) toiminnasta seuraavat ongelmat että kommunikaatiossa käytettyjen 
kielten (myös ruumiinkieli on osa tätä) helposti synnyttämät väärinkäsitykset. 
Tietopaketti on tuhti, mutta en löytänyt mitään turhaa. 
 

Kokeneena kielentutkijana Arto Mustajoki, venäjän kielen emeritus-professori, 
esittää asiansa rinnakkaisin tekniikoin. Pohjalla on tutkijan systemaattinen ana-
lyysi, jota keventää fiktiivisten, mutta meille kaikille tuttujen parisuhdemaail-
man esimerkkien maailma. Mustajoki ymmärtää erinomaisesti sen, miten monta 
äkkiväärää protestia hänen viestinsä täytyy läpäistä, jotta lukija todella ymmär-
tää olevansa itse kommunikaatio-ongelmien ytimessä. Ne kun eivät ole ”muiden” 
ongelmia, vaan meidän jokaisen yhteisiä ongelmia. Aina kun lukijan tekee mieli 
väittää, etten minä ainakaan käyttäydy noin typerästi, kannattaa mennä sen pei-
lin eteen ja miettiä asiaa toisenkin kerran. Psykologisesti oivaltaen Mustajoki 
käyttää runsaasti esimerkkejä omia kommelluksiaan säästelemättä. Kun besser-
wisserlukija lopulta tajuaa, että myös hän on osa ongelmaa, Mustajoki on onnis-
tunut. 
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Ihminen on biologisesti itsekäs. Kaikki kommunikaatio kuluttaa yksilön kognitii-
visia resursseja, jotka eivät – toisin kuin me besserwisseristit usein kuvitte-
lemme – ole loputtomia. Aivot säästävät näitä elintärkeitä resursseja ja eräs 
säästöpyrkimyksen seuraus on kommunikaatioon kohdistuva säästöpaine. Se 
näkyy usein siten, että emme panosta kommunikaatioon, ellemme koe sen ole-
van itsellemme hyödyllistä. Suuri osa viestinnästä menee ns. autopilotilla, intui-
tiivisesti, hajamielisesti ja erilaisten ennakkoluulojen ja ajatusvinoumien kiillot-
tamaa tietä pitkin liukuen. Oletus, että tähtäisimme aina mahdollisimman suju-
vaan kommunikaatioon, on valitettavasti väärä. Aivot täytyy usein pakottaa kes-
kittymään siihen, että viestintä toisen ihmisen tai ihmisryhmän kanssa sujuu 
mahdollisimman hyvin. Keskittyminen vaatii helposti alituista panostamista, 
koska aivot odottavat koko ajan tilaisuutta päästä taas säästämään resursseja. 
 

Omat ongelmansa tuottaa ihmisen käyttämä kieli, joka ei ole synnynnäinen, vaan 
opittu ominaisuus. Modernissa maailmassa joudumme käyttämään useita kieliä 
ja niiden erilaisia alamuotoja, koska kieli muuttuu koko ajan ja kieltä käytetään 
muihinkin tarkoituksiin kuin kommunikaation mahdollistamiseen. Kaikki ihmi-
sen kielet ovat monitulkintaisia, merkitykseltään liukuvia ja vaihtuvia, ja muu-
tamme viestiä myös eleillä, ilmeillä ja äänenpainoilla. Kommunikaation onnistu-
miseen ei riitä, että puhutaan muodollisesti ottaen samaa kieltä. Voimme hel-
posti vaikuttaa kielen laatuun tilanteen mukaan. Mustajoki mainitsee erikseen 
asiapuheen, vaikuttamispuheen, tunnepuheen ja sosiaalisen puheen. Yhtä ja sa-
maa kieltä voidaan käyttää niihin kaikkiin, tai sitten vaihtaa kieltä tarkoituksen 
mukaan. Parisuhteessa ja laajemmin perheissä syntyy vaivatta aivan omia ilmai-
suja, joita ulkopuoliset eivät ymmärrä. Vastaavasti myös itselle vieraat organi-
saatiot ja tilanteet voivat tuottaa kieltä, jota on vaikea hahmottaa kielen käyttä-
jän tarkoittamalla tavalla. 
 

Mustajoki käyttää paljon aikaa ja vaivaa osoittaakseen, että kommunikaatio on 
aina yhteispeliä. Jos toinen ei halua sen sujuvan, sabotointi on helppoa ja siihen 
löytyy loputtomasti erilaisia keinoja. Siksi on tärkeä ymmärtää, että keskuste-
luissa jokaisella meistä on sekä puhujan että kuuntelijan rooli. Molemmat ovat 
tärkeitä, sillä huonosti kuunneltu vesittää helposti hyvin puhutun vaikutuksen. 
Luultavasti hyvin yleinen tilanne on sellainen, jossa tunnepuheeseen vastataan 
asiapuheella, jolloin viestintä menee alusta lähtien pieleen. Mustajoki erittelee 
suorastaan kiusallisen tarkasti ja monipuolisesti niitä tapoja, joilla tapamme on-
nistuneen viestinnän saman omilla valinnoillamme sekä puhujana että kuunteli-
jana. Erityisesti jakso, jossa Mustajoki erittelee kymmeniä eri tapoja olla kuunte-
lematta toisen viestiä, saa nolouden värit poskille. Niin totta, niin noloa! 
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Arto Mustajoki on erinomainen tiedon popularisoija. Hän syöttää meille tutkijoi-
den löytöjä ja havaintoja niin taitavasti, ettemme edes huomaa tätä akateemista 
apetta (jotkut eivät halua sitä periaatteesta). Toisaalta hän osaa myös keventää 
pohjimmiltaan aika apeaa ja pessimististä väärinymmärrysten maailmaa heit-
täytymällä itse esimerkiksi. Myös fiktiiviset jaksot ovat yllättävän onnistuneita, 
vaikka aluksi arvelin niiden olevan tylsiä. Mustajoen fiktiiviset kommunikaatio-
ongelmaiset pariskunnat eivät tietenkään edusta hyvin kaikkia väestöryhmiä, 
mutta ilahduttavan erilaisia kommunikaatiomokia heidänkin kanssaan on saatu 
aikaan. Ehkä eniten olisin kaivannut enemmän näkökulmia kasvavien lasten ja 
nuorten viestinnästä, mutta sen Mustajoki on jättänyt ilmeisesti suosiolla aihee-
seen paremmin tutustuneille. Hyväkään tietokirja ei voi sisältää koko maailmaa. 
 

Kirjan loppuun Mustajoki on koonnut sekä erilaisten viestintätilanteiden esi-
merkkejä, jotka kokoavat hyvin edeltävää systemaattista käsittelyä. Kirjassa on 
myös yhteenvedon kaltaisesti numeroituja tietoiskuja sekä vuorovaikutuksen 
reunaehdoista (18 kpl) että viestin perillemenon varmistamiseksi (24 kpl). 
Nämä vinkit ovat niin järkeviä, että mielellään asettaisi näiden omaksumisen eh-
doksi mm. parisuhdetta harkitseville, asiakaspalvelussa työskenteleville sekä 
johtajille ja päättäjille. Toki tällainen tiivistäminen aina yksinkertaistaa todelli-
suutemme monimutkaisuutta, mutta kyllä nämä kaikki 42 vinkkiä ovat minusta 
sekä järkeviä että todennäköisesti toimivia. Mitään haittaa niihin perehtymisestä 
ja omaksumisesta ei ainakaan luulisi olevan – ei ainakaan meille, jotka kuvitte-
lemme olevamme aina oikeassa. 
 

Nostan lopuksi esiin muutaman Arto Mustajoen hyvän viestinnän käskyn. Kuun-
tele – kuuntelemalla oppii jotain toisesta ihmisestä. Harjoittele tunnepuhetta 
– moni mies ei edes osaa tunnepuhetta, en ainakaan minä. Vältä ihmisten lei-
maamista – kukaan ei halua tulla leimatuksi, joten älä syyllisty siihen itsekään. 
Valitse sopiva hetki – viestintä toimii vain, kun molemmat tai kaikki ovat val-
miita siihen. Älä varasta koko ilmatilaa – vuorovaikutus on yhteispeliä, joka ei 
etene monologeilla. Ole armelias itsellesi ja muille – muista, että pääosa vää-
rinkäsityksistä on tahattomia ja että niitä sattuu meille kaikille. Olennaista ei ole, 
kenen puheesta tai ymmärryksestä se syntyi. Olennaista on oppia epäonnistumi-
sista ja onnistua seuraavalla kerralla paremmin.  
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Tiistai 5. lokakuuta 2021 
 

EEEEsivanhemmat eivät pienestä sivanhemmat eivät pienestä sivanhemmat eivät pienestä sivanhemmat eivät pienestä     
masentuneetmasentuneetmasentuneetmasentuneet  

 
FT Markus J. Rantalan opas Masennuksen biologia : Evoluutiopsykologinen 

näkökulma mielialahäiriöihin (Terra Cognita 2019) osui käteeni vähän myö-
hässä, mutta ei se mitenkään vanhentunut liene. Sanon näin, koska kirjoitan asi-
oista, joista en tiedä mitään enkä muista Rantalan sadoista erikoistermeistä kuin 
sytokiinit, jotka ovat – yleensä – tämän kirjan pahiksia. En ole myöskään varma 
siitä, olenko oikeasti kiinnostunut mielialahäiriöistä, vaikka varmaan pitäisi olla. 
Mutta ainakin olen utelias, kun kirjoittaja on vahvasti sitä mieltä, että masen-
nusta hoidetaan väärin ja että mallia pitäisi ottaa mieluummin keräilijä-metsäs-
täjien elintavoista kuin lääketehtaiden osakkeita omistavien etuja ajavasta ns. 
länsimaisesta elämäntavasta. Rantalalla on esittää sekä omia teorioita että mas-
siivinen määrä tutkimuksia, joihin on asianmukaisesti viitattu. 
 

Rantalan kirjan ytimessä on joukko näkemyksiä, joissa hän on eri linjoilla kuin 
ilmeisesti ammattikunnan (laajasti ottaen mielialahäiriöitä tutkivat ja hoitavat) 
enemmistö. Ensinnäkin Rantala esittää, että masennus on pohjimmiltaan evo-
luution kannattelema sopeutuma, jonka avulla ihminen kohtaa erilaisia vas-
toinkäymisiä. Ikävä kyllä evoluutio ei ole pysynyt ihmisen nopean kehityksen 
tahdissa, mistä syystä masennus ei nykyiselle ihmiselle suinkaan aina toimi kel-
poisuutta tukien, vaan on kaikin puolin epäedullista sairauskäyttäytymistä. Pa-
himmillaan masennus tekee ihmisestä toimintakyvyttömän, mikä ei evolutiivista 
pärjäämistä tietenkään paranna. 
 

Rantalan näkökulma eli evoluutiopsykologia pyrkii siis tarkastelemaan mieliala-
häiriöitä ajallisesti ja maantieteellisesti hyvin laajasti. Viittaukset keräilijä-met-
sästäjiin liittyvät sitä paitsi myös nykyaikaan, eivät pelkästään esivanhem-
piimme. Maapallolla elää edelleen jonkin verran ihmisiä käytännössä samalla ta-
valla kuin esivanhempamme tuhansia ja kymmeniä tuhansia vuosia sitten. Kuten 
lukija voi arvata, näiden ihmisten keskuudessa kliinistä masennusta on äärim-
mäisen vähän, jos ollenkaan. Heidän keskuudessaan ei myöskään esiinny ns. 
elintasosairauksia, ei matala-asteista tulehdusta eikä erilaisten stressien kirjoa. 
 

Markus J. Rantala on sekä biologian että psykologian tohtori, minkä lisäksi hänet 
voi ainakin tämän kirjan perusteella kuvitella myös lääketieteen tohtorin hom-
mia hoitamaan. Ei siis ihme, että hän on nykymenoon tyytymättömänä kehittä-
nyt uuden masennuksen teorian, jonka ytimenä on ajatus, että mielialahäiriöt 
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eivät ole vain mielen, vaan myös kehon ongelmia. Rantalan mukaan ei myöskään 
ole yhtä masennusta, vaan ainakin 12 eri masennuksen tyyppiä tai lajia, joita 
täytyy käsitellä erikseen, koska niihin eivät päde samat lääkkeet. Tutkijana Ran-
tala muistuttaa, että kysymys on teoriasta, ei lopullisesta totuudesta. Tärkeintä 
on päästä eroon vanhoista opinkappaleista, joiden seurauksena sairaat eivät saa 
tarvitsemaansa apua, vaan ainoa hyötyjä on lääketeollisuus. (Rantala korostaa 
erikseen, että hän ei ole saanut eikä edes pyytänyt kirjoitustyölleen taloudellista 
tukea, joka olisi voinut tehdä hänestä jäävin.) 
 

Rantalan mallissa masennuksen voi laukaista 12 erilaista syytä (osa on saman-
tyyppisiä, osa hyvinkin etäisiä): (1) infektio, (2) krooninen stressi, (3) yksi-
näisyys, (4) traumaperäinen stressihäiriö, (5) hierarkiakonflikti, (6) rak-
kausongelmat, (7) läheisen kuolema, (8) synnytyksen jälkitila, (9) vuoden-
aika, (10) kemikaalit, (11) somaattiset sairaudet ja (12) nälkiintyminen. On 
helppo havaita amatöörisilminkin, että ryhmistä osa on korostuneesti aineelli-
sen maailman ominaisuuksista nousevia, osa taas ihmismielen tuotteita. Rantala 
korostaa, että mallin osat eivät ole yhteismitallisia, vaan tarkoitus on kiinnittää 
huomiota siihen, miten erilaista hoitoa masennuksen eri lajeissa tarvitaan. Näl-
kiintynyt ei tarvitse lääkkeitä, vaan asia hoituu antamalla ruokaa. Kaamos- ja 
synnytysmasennus loppuvat ”itsestään” melko pian, joskin vuodenajat tietysti 
palaavat.  
 

Rantalan mallissa on tärkeätä se, että masennusten laukaisijat voivat esiintyä 
myös samanaikaisesti ja toisiaan vahvistaen. Jos sosiaalista yksinäisyyttä tai lä-
heisen kuolemaa ”hoitaa” alkoholilla, hoidon sijasta saa uuden masennusta hel-
posti laukaisevan tekijän. Olennaista onkin sen tunnistaminen ja hyväksyminen, 
ettei ole yhtä ”masennusta” ja siihen sopivaa yleislääkettä. On ainakin 12 eri-
laista masennuksen lajia, joihin täytyy paneutua eri välinein. Tosin Rantala ko-
rostaa toistuvasti sitä, että useimpia masennuksen lajeja voidaan hoitaa samoilla 
elämäntapaan liittyvillä keinoilla eli liikunnalla, ruokavalion muutoksella ja sosi-
aalisilla suhteilla. Rantala ei peittele sitä, että ainakin masennuksen välttämisen 
näkökulmasta ihanteellinen olotila tarkoittaa paluuta maanviljelyä edeltänee-
seen maailmaan. Rantala ei kuitenkaan pohdi, olisiko tämä enää mahdollista tai 
miten se voisi tapahtua. 
 

Rantala kirjoittaa samaan aikaan erikoistuntijana ja kansanvalistajana. Hän ei 
edes yritä välttää samojen perusasioiden toistelua, vaikka lukija saattaa jossain 
vaiheessa olla kurkkua myöten täynnä matala-asteista tulehdusta. Itse pidän ar-
vokkaana sitä, ettei Rantala pelkää leimautua ”biologistiksi” tai ”psykologistiksi”, 
vaan korostaa väsymättä mielialahäiriöiden kahta päälähdettä eli kehoa ja 
mieltä. Erittäin ansiokkaita ovat suoliston ja sisäerityksen vaikutusta mieleen 
käsittelevät jaksot, koska ne muistuttavat intuitiivisesti epäuskottavien 
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ilmiöiden yhteydestä. Perinteisesti on ehkä ajateltu, että ruoansulatus ja veren-
kierto ovat jotenkin ”alempia” toimintoja, kun taas aivot edustavat jotain ”ylem-
pää”, ”sielullisesta” tasoa. Rantala repii rikki kaikki tällaiset kuvitelmat. Hän to-
distaa uudestaan ja uudestaan, kuinka suoraan esimerkiksi suoliston pieneliös-
tön tila vaikuttaa mielialaan. Ihminen on kokonaisuus, jonka ymmärtäminen 
edellyttää hyvin monimutkaisten vuorovaikutusten selvittämistä ja ymmärtä-
mistä. Tällä tiellä ollaan vasta hyvin alussa. 
 

Rantalan viesti on, että masennukseen täytyy opetella suhtautumaan perinteistä 
eriytyneemmin. On turhaa istua psykiatrin terapiassa, jos masennus on somaat-
tisen sairauden laukaisema tai seurausta selkeästä infektiosta. Masennuslääk-
keitä on taas aivan turhaa popsia tilanteessa, jossa mielialan häiriön taustalla on 
sosiaalinen konflikti tai tilapäinen vastoinkäyminen. Rantala vastustaa selkeästi 
massiivista masennuslääkkeiden käyttöä, koska perusteelliset meta-analyysit 
ovat osoittaneet, että merkittävässä osassa mielialahäiriöistä lääkkeillä ei ole lu-
melääkettä kummoistakaan vaikutusta. Lisäperusteena suhtautua torjuvasti lää-
keteollisuuden patenttiratkaisuihin ovat lukuisat sivuvaikutuksen. Pahimmillaan 
lääkärin määräämää masennuslääke vain pahentaa masennusta, jolloin potilas 
kärsii, vaikka lääkkeen valmistaja tekeekin voittoa. 
 

Evoluutiopsykologialla ei ole Suomessa erityisen vahvaa tutkimusperinnettä, ei-
vätkä alan tutkijat ole yksimielisiä siitä, missä määrin ihmisen biologisen evo-
luution pohjalta voidaan tehdä historialliseen menneisyyteen liittyviä johtopää-
töksiä ja oletuksia. Rantala edustaa tässä suhteessa selkeästi biologian tarjoa-
maan todistusaineistoon nojautuvaa tutkimussuuntaa jopa niin pitkälle, että kir-
jan nimi Masennuksen biologia tuntuu perustellummalta kuin alanimeke ”Evo-
luutiopsykologinen näkökulma”. Rantalan esittämien näkökulmien vahvuutena 
on se, että pieni määrä ihmisiä elää edelleen ”luolamiesten” elämää eli heitä voi-
daan pitää johonkin asti todistusaineistona keräily-metsästykseen perustuvan 
elintavan vaikutuksista mielialan häiriöihin, heidän tapauksessaan häiriöiden 
vähyyteen. Rantalan viesti lienee kitkerä meille ylenpalttiseen elintasoon tottu-
neille fyysisille laiskureille, mutta sen uskottavuutta on vaikea kumota. Hyvä 
mieli ei perustu aineelliseen hedonismiin, vaan toimivaan yhteisöön ja ihmissuh-
teisiin, kohtuullisiin elintapoihin ja runsaaseen liikuntaan puhtaassa luonnossa. 
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Keskiviikko 13. lokakuuta 2021 
 

HHHHuonoksi huijattu hyvä ihminen uonoksi huijattu hyvä ihminen uonoksi huijattu hyvä ihminen uonoksi huijattu hyvä ihminen  

 
Olen ilahtunut siitä, että Rutger Bregmanin kirja Hyvän historia : Ihmiskunta 

uudessa valossa (Atena 2020, suomennos Mari Janatuinen) on ollut kansain-
välinen menestys ja erittäin suosittu ja kysytty myös Suomessa. Jouduin itsekin 
jonottamaan kirjaa kirjastosta hyvän tovin. Se myös kannatti, sillä Bregman on 
kehunsa ansainnut. Hän ei tyydy paasaamaan ja julistamaan, hän on penkonut 
kunnolla tunkiota, jonka nimenä voisi olla ”Tuhat myyttiä ihmisen synnynnäi-
sestä pahuudesta”. Bregmanin talikon jäljiltä paljastuu järkyttävä määrä val-
heita, harkittua vääristelevää propagandaa, tarkoituksella väärin ymmärrettyjä 
tutkimuksia ja tietenkin rajattomasti ideologisesti motivoitunutta riistokapitalis-
min oikeutusta. Vaikka Bregman ei asiaa ole halunnut jyrkästi muotoilla, hän tu-
lee kyllä todistaneeksi, että mielikuva syntymäpahasta ihmisestä ei ole pelkäs-
tään perusteeton, se on myös harkiten sellaiseksi rakennettu. 
 

Hyvän historia ei ole pelkkä pamfletti, jollaisia kansainväliset myyntimenestyk-
set usein ovat. Vaikka Bregman kirjoittaa paljon käytetyllä tyylillä ”näinhän se 
on – vai onko sittenkään?”, lopputulos on tutkittua ja aika hyvin perusteltua tie-
toa, ei pelkästään 2020-luvun hipin kauniita unelmia. Tarina inhimillisen hyvän 
historiasta on ajoittain melkein liian myönteistä ollakseen uskottavaa, mutta 
Bregmanin asevarastosta riittää kyllä katetta vahvoille ja monin paikoin radi-
kaaleille väitteille. Lyhyesti ilmaisten Bregman osoittaa, ettei erityisesti konser-
vatiivisen oikeiston hellimä ja propagoima kuva ihmisestä itsekkäänä, ahneena 
ja epäluotettavana oliona pidä paikkaansa. Kärsimme kyllä erinäisistä harhoista, 
mutta pohjimmiltaan olemme hyväntahtoisia, sosiaalisesti uteliaita ja väkivaltaa 
kaihtavia eläimiä. 
 

Bregmanin viestin radikaalisuus on juuri sitä, että hän osoittaa oikeistolaisen – 
etten sanoisi suoraan uusliberalistisen – ihmiskäsityksen olevan vastuussa val-
taosasta niistä onnettomuuksista, joihin ihmiskunta on lyhyen historiansa ai-
kana joutunut. Ihmistä täytyy manipuloida ja huijata perusteellisesti, että hänet 
saadaan toimimaan julmasti, muitten hyvinvoinnista piittaamattomasti ja itsek-
käästi. Oikeistolainen kaikkien sota kaikkia vastaan on ideologiaa, ei mikään ih-
misyyteen liittyvä peruspiirre. Bregman ei varsinaisesti piirrä tämän valtavan 
huijauksen kaarta, mutta sen keskeiset osatekijät, yksityisomistuksen ja muiden 
työllä vaurastumisen, hän analysoi pätevästi. 
 

Kirjan alkupuoli keskittyy kumoamaan myyttejä luonnostaan ikävästä ihmisla-
jista. Bregman todistelee, että varsin harvat ihmiset ovat todellisuudessa 
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halukkaita tappamaan edes ”vihollisia” varsinkaan silloin, kun joutuvat näke-
mään nämä ja toteamaan oman lajin edustajiksi. Ensimmäisen maailmansodan 
rauhanomaiset jouluveljeilyt ovat historiasta tuttu asia, mutta Bregman koros-
taa, kuinka vimmatusti ylin sodanjohto tätä ilmiötä vastaan toimi. Eihän pasifis-
tien armeijasta mihinkään ole, mitä ei pitänyt todistaa julkisesti. Silti, toistuvasti 
on tarkemmissa tutkimuksissa selvinnyt, että vain anonyymi ja etäinen surmaa-
minen onnistuu laajemmassa mittakaavassa. Myös Pääsiäissaareen liittyvät 
myytit Bregman kumoaa täydellisesti ja osoittaa, että kyse on ollut joko tietoi-
sesta tai huonosta ymmärryksestä johtuneesta faktojen virheellisestä tulkitsemi-
sesta.  
 

Varsinaiseen myllytykseen joutuvat myös klassiset ihmisen pahuudesta muka 
todistaneet Stanley Milgramin sähköiskukone ja Stanfordin yliopiston varti-
joista ja vangeista kertova kauhujuttu. Bergman osoittaa, että todellisuudessa 
molempien kokeiden tulokset olivat täysin päinvastaisia kuin julkisuudessa ha-
luttiin kertoa. ”Sadistisia vartijoita” painostettiin ankarasti, samoin ”sähköis-
kuja” käskystä antaneita. Todellisuudessa suurin osa kokeisiin osallistuneista, 
jotka eivät olleet palkattuja näyttelijöitä, suhtautuivat erittäin torjuvasti muiden 
ihmisten kiduttamiseen. William Goldingin kuuluisa romaani Kärpästen herra 
osoittautuu sekin tietoiseksi pyrkimykseksi levittää kielteistä ihmiskuvaa, kun 
taas todellisen elämän vastaavissa tilanteissa, jollaisia on dokumentoitu, keske-
nään jääneet nuoret ovat rakentaneet ystävyyden ja yhteistyön, jollaisesta mei-
dän aikuisten tulisi ottaa oppia. 
 

Bregman tulee johtopäätökseen, että elämme alkoi mennä pieleen, kun keräilijä-
metsästäjät asettuivat aloilleen viljelläkseen maata ja näin tekivät mahdolliset 
ylijäämän keräytymisen ja keskittymisen, valtion ja niin hengelliset kuin maalli-
set vallankäyttäjät. Bergman on selkeästi sitä mieltä, että ”ennen” ihmisyhteisöt 
olivat lempeämpiä ja yhteistyöhaluisempia kuin nykyään. Rivien välistä voi mie-
lestäni lukea myös sen, että vallan uusjaosta hyötyneet ovat vuosituhansien ajan 
harrastaneet myös systemaattista propagandaa sen todistamiseksi, että yksityis-
omistuksen synnyttämä kateus, ahneus ja epäsosiaalisuus on ”oikein”, ”luonnol-
lista” ja ihmiselle ominaista. Bregman puolestaan käyttää koko kirjansa loppu-
osan sen todistamiseksi, että tämä propaganda perustuu valheille ja vääriste-
lyille. 
 

Bregmanin todistelun jälkeen on pakko ihmetellä, miten totaalisesti tämä kapita-
listista yksityisomistusta, ryöstämistä, riistämistä, alistamista ja tuhoisaa käyt-
täytymistä puolustava ideologinen propaganda on vallannut pääosan maailman 
mediasta. Oli kyse kirjallisuudesta tai elokuvista, jakelussa on pääosin sisältöjä, 
joiden mukaan muihin ihmisiin ei kannata luottaa, parasta on olla itsekäs ja 
mikä tärkeintä, hyväksyä muut ihmiset jalkoihinsa tallovien toiminta. He kun 
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näyttävät onnistumisen ja pärjäämisen mallin. Siitä mallista tihkuva veri, tuska 
ja epätoivo ovat globaalin valheen mukaan pieni hinta siitä, että kenestä tahansa 
voi tulla miljonääri ja niistä, jotka jo ovat miljonäärejä, tulee vääjäämättä miljar-
döörejä. Pandemian aikaisella rikkaimpien rikastumisvauhdilla ehkä jo 2030-lu-
vulla maailmaan ilmestyvät ensimmäiset aidot biljonäärit. 
 

Bregman on tietysti optimisti, vaikka hän puhuu itse realismista, uudesta realis-
mista. Hänen kirjansa on täynnä huonosti tunnettuja (eli tietoisesti vaiettuja) 
toisenlaisen tien valinneita yhteisöjä, joitten toimintamalli ei perustui oletuk-
seen ihmisestä luontaisesti itsekkäänä ja vihamielisenä lajina, vaan luottamuk-
seen ihmisen pohjimmaiseen haluun toimia yhteisönä ja yhteiseksi hyväksi. 
Näitä esimerkkejä lukiessa vakuuttuu siitä, että kapitalistinen media on vaiennut 
niistä täysin harkiten ja tietoisesti. Jo pelkästään näitten vaiettujen hyvien esi-
merkkien julkistaminen tekisi Bregmanin kirjan merkittäväksi. Mutta hänen rea-
lisminsa on ajoittaisessa leijunnassaankin innostavaa ja tarttuvaa.  
 

Bregmanin kirjan vaikuttavimpia jaksoja ovat lopun tarinat siitä, miten tosielä-
mässä ”toisen posken kääntäminen” eli ”pahankin” ihmisen tunnustaminen ih-
miseksi voi johtaa lähes uskomattomiin saavutuksiin. Näistäkään ei kapitalisti-
nen media ole koskaan halunnut kertoa, koska tämä Jeesuksenkin opetus on 
aina haluttu ymmärtää mieluummin väärin. Todellisessa ihmisten maailmassa 
on tapahtunut lähes käsittämättömiä asioita, kun vihan ja koston sijasta on va-
littu vihollisen rauhanomainen kohtaaminen, anteeksianto ja inhimillisyys. 
Etelä-Afrikan Nelson Mandelan tarinassakin on puolia, joista en ole aikaisem-
min lukenut ja joita lämpimästi suosittelen kaikille kyynikoille. Jos vannoutunut 
afrikaanerikenraali ja Mandela saattoivat puristaa toistensa kättä, mikään ei voi 
olla täysin mahdotonta. ”Jos et ole varma, lähde hyvästä.” ja ”Tule kaapista, älä 
häpeä hyvää.” 
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Sunnuntai 24. lokakuuta 2021 
 

MarMarMarMarinaa kyökin kauttainaa kyökin kauttainaa kyökin kauttainaa kyökin kautta  

 
En tunne pääministeri Sanna Marinia. En ole edes seurannut erityisen tarkasti 
hänen pääministerikautensa toimia. Olen kiinnostunut politiikan tuloksista ja 
seurauksista, en itse poliittisia päätöksiä tekevistä ihmisistä. Politiikkaan heit-
täytyvät ihmiset eivät ole persoonallisuusrakenteeltaan erityisen kiinnostavia. 
En tarkoita, että kaikki ovat juonikkaita ja vallanhimoisia, vaikka monet ovat; ai-
van varmasti mukana on paljon ihmisiä, jotka aidosti ja täydellä tahdollaan ha-
luavat toimia yhteisten asioiden hoitamiseksi mahdollisimman hyvin. Poliitikon 
persoonasta tuppaa kuitenkin puuttumaan itselleni tärkeitä piirteitä ihan siksi, 
ettei niillä piirteillä pääse perustason toimintaa pidemmälle. Sanna Marinin kal-
taiset poliitikot ovat päässeet, koska heillä on sekä vetoa että työntöä vastuulli-
sempiin tehtäviin. Huipulle harva ilmestyy itselleen suureksi yllätykseksi. 
 

Voimme siis lähteä oletuksesta, että pääministeriksi päätynyt ihminen ei ole teh-
tävässä vahingossa tai täysin vastoin omia toiveitaan. Siksi voimmekin jättää 
Sanna Marinin henkilön taustalle ja kiinnittää huomion tämän jutun päähenkilöi-
hin. Niihin, jotka ovat päättäneet tuhota demaritaustaisen naispoliitikon uran 
hinnalla millä hyvänsä. Sillä siitähän näissä loputtomissa Maringateissa on kyse. 
Ideologisesti motivoituneesta vihapuheesta, jonka tavoitteena on sekä nykyisen 
hallitusrintaman hajottaminen (päätavoite) että Sanna Marinin ja hänen kaltai-
sensa naispoliitikon uran tuhoaminen (myötä saatava). 
 

Oikeisto-oppositio toimii pääosin iltapäiväroskalehdistön kautta – ja tietenkin 
kaiken vihapuheen kotikentän eli somen kautta. Oikeiston ideologinen marina ei 
kohdistu ensi sijassa suuren luokan ideologisiin kiistakysymyksiin, koska niistä 
ei riittävää eroa edes saa aikaiseksi. Kun Sanna Marinista ei saa äärivasemmisto-
laista millään, marisijat ovat päättäneet näykkiä hänet poliittisesti kuoliaaksi. 
Tekniikka on yksinkertainen ja tylsä: synnytetään aina vaan uusia pieniä epäi-
lyksen roihuja. Kun edellinen on sammunut, sytytetään uusi, loputtomasti. Mi-
kään aihe ei ole liian mitätön, koska juuri mitättömät arjen asiat kiinnostavat 
klikkilukijoita. No mitä nyt taas! On se vaan kumma, miten se nainen on koko 
ajan uutisissa! Ei savua ilman tulta! 
 

Juuri siitä on kuitenkin kyse, savusta ilman tulta. Ei oppositio jättäisi käyttä-
mättä mahdollisuutta vaatia Sanna Marin valtakunnanoikeuteen, jos vähänkin 
syytä löytyisi. Rima on varmasti valmiiksi lattialla vähäisempiä tilaisuuksia odot-
tamassa. Mutta on paljon helpompaa tekaista ”juttuja” arjen asioista, joihin luki-
jat voivat samastua. Ei mitään tylsää ideologista tai talouspoliittista marinaa, 
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vaan suoraan aamumurojen, ulkonäön ja käyttäytymisen kimppuun. Nehän löy-
tyvät myös poliitikon elämästä, koska poliitikot ovat tavallisia ihmisiä, eivät mi-
tään köyhyyteen vihkiytyneitä uskonnollisia kiihkoilijoita. 
 

Oikeiston marinassa ei olekaan erikoista se, että yhdestä pääministeristä on löy-
tynyt aina vaan uutta ”uutisoitavaa”. Erikoista on se, miten täydellisen epäpoliit-
tisia kaikki keinotekoiset kohut ovat olleet. Ilmiölle on kuitenkin selitys, arvelen. 
Se on naisviha, misogynia. Jos Marinia ympäröisivät turvallisesti hyrisevät al-
faurokset, hän saisi kaikessa rauhassa kuvittaa Voguen kantta ja esitellä fetapii-
rakkareseptin. Mutta kun se meni johtamaan hallitusta, jonka sisäpiiri koostuu 
pelkistä naisista! Matti Vanhanenkin vain vilahti kuvioissa. Kyse ei ole Marinin 
tai muiden naisjohtajien henkilöstä. Kyse on väärästä sukupuolesta. Pelosta, että 
ikiaikainen miesten ylivalta politiikassa on lopullisesti ohi. Pelosta, että etteivät 
naiset puoluejohtajina olekaan hetken oikku, vaan uusi normaali. 
 

Marisijoitten motiivia on tietysti vaikea todistaa. Malli näyttää kuitenkin vah-
vasti siltä, ettei Marinin asemaa haasteta politiikan, vaan arjen tasolla. Ihmisiä ei 
kiinnosta tietää, mitä mieltä naispääministeri on 30 miljardin asehankkeesta, 
kun heille esitellään sarjatulena väitteitä ”naisellisista” aiheista Sannan keitti-
össä ja lenkkipolulla. Ratkaisu on aivan varmasti tarkkaan harkittu ja raken-
nettu. Siinä on oikeiston mainostoimistoissa istuttu parikin iltaa juonta kehitte-
lemässä. Kun tiedettiin ja sittemmin nähtiin omin silmin, ettei naispääministeri 
saa härnäämälläkään ”naisellisia kiukuttelukohtauksia”, vaan hoitaa asioita ”ko-
nemaisella” tyyneydellä ja päättäväisyydellä, valittiin arki. 
 

Emme vielä tiedä, miten tarina päättyy. Kukaan ei tiettävästi ole vaivautunut las-
kemaan ja erittelemään Sanna Marinin hallituksesta kehiteltyjä tyhjiä kohuja. 
Näistä yleensä naisvihan kuorruttamista jutuistahan on osansa saanut myös Ma-
ria Ohisalo, jonka lisäsyntinä on sukupuolen lisäksi sateenkaariporukan hyy-
sääminen ja nyt tietysti vielä Elokapina, tuo uustaistolainen anarkistihihhulei-
den joukko – kyllähän se jotenkin Vihreiden piikkiin menee, vaikka se on ehkä 
ansiotonta arvonnousua. Marisijat eivät koske Annika Saarikkoon, joka laske-
taan tiukan paikan tullen oikealle puolella väärästä sukupuolesta huolimatta. 
Myös Li Andersson on saanut olla rauhassa, koska marisijat pelkäävät hänen sa-
navalmiuttaan ja toisaalta riittävän heikko vasemmisto ei nyt ole tämän sotatoi-
men pääkohde, kerrankin. 
 

Näkyvät poliitikot herättävät helposti voimakkaita tunteita. Heitä ihaillaan ja 
heitä inhotaan. Ironia hehkuu, kun naispuolista poliitikkoa voidaan inhota myös 
siksi, että hän on liian ”hyvännäköinen” (viittaa tässä Voguen valintaan, en 
omaan arviooni) eli synnyttää kateutta olemalla hoikka, hyväkuntoinen ja muo-
tilehden kanteen kelpaava. Mariseva oikeisto joutui pinnistelemään, mutta kyllä-
hän aina voi valittaa siitä, mihin kaikkeen sillä huomiohakuisella pääministerillä 
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onkin aikaa ja todelliset ongelmat jäävät muiden niskoille tai hoitamatta. Sel-
laista en muista, että Timo Soinin kohdalla kukaan olisi nähnyt yhteyttä ulkoisen 
olemuksen ja politiikan välillä. Koska hän ei ole nainen?  
 

Oikeisto-opposition räyhähenkien katkeamaton herhiläispilvi Sanna Marinin 
niskassa ei todennäköisesti kaada hallitusta. Mutta ei se myöskään kivalta voi 
tuntua. Juuri siksi tällaista häpeämätöntä kampanjaa tietysti myös käydään. Ta-
voitteena on, että Sanna Marinin olo on mahdollisimman huono ja siinä sivussa 
saavat varoituksen kaikki muutkin miehen paikalle pyrkivät. Jotta ei voida syyt-
tää pelkästään setämiehiä, johtaa toisessa iltapäiväroskalehdessä Marinin vas-
taista kampanjaa Sanna Ukkola, jonka muutenkin alatyylinen kirjoitustapa suo-
rastaan hehkuu inhon koko kirjoa, kun kohteena on Marin. Helsingin Sanomat 
teeskentelee viatonta ja ”asiallista”. Konsernin oikea ja vielä oikeampi käsi eivät 
muka tiedä toisistaan. Todellisuudessa tämä kampanja on harvinaisen selväpiir-
teinen sekä kestonsa että tematiikkansa ansiosta. Veikkaan, että seuraava paino-
piste on ”epäuskottavaan bile-Sannaan kohdistuva kritiikki demareissa”. Että pi-
täisi saada tilalle edes joku aito demarimies. Sellainen luotettava hyrisijä. Mies. 
 
Syyskuu 2022: Mariniin kohdistuvat henkilökohtaiset teennäiset kohujutut ovat jatkuneet ilta-
päiväroskalehdistössä kuin luonnonvoima, vaikka siitä ei tietenkään ole kyse. Kun tätä kirjoitta-
essani näyttää selvältä, että seuraava hallitus on Kokoomuksen johtama sinipunahallitus, oi-
keistomedia ei enää pyri hallituksen kaatamiseen vaan lähinnä pitämään yllä mielikuvaa 
Sanna Marinista ”holtittomana” ja sopimattomana poliittiseen vastuunkantoon. Ehkä oikeisto 
pelkää Marinin haastavan Petteri Orpon pääministeriyden kohtalokkaan tehokkaasti. Ehkä 
syytä onkin. Orpo ei ole valovoimainen. Hän ei tule koskaan olemaan Voguen kannessa. 
 
 
Lauantai 30. lokakuuta 2021 
 

Antikommunistisen sodan hämäristäAntikommunistisen sodan hämäristäAntikommunistisen sodan hämäristäAntikommunistisen sodan hämäristä  
 
Ikätoverini Risto Reuna, Työväen Arkiston erikoistutkija, on vanhoilla päivil-
lään ryhtynyt poliittisen historiamme popularisoijaksi. Aiheet – vasemmiston 
järjestöhajaannukset Suomessa – ovat kiinnostavia ja huonosti tunnettuja. Siksi 
on harmillista, että Puskalan putiikki : Puoluevakoilija Veikko Puskalan kak-

soiselämä (Docendo 2021) on toteutukseltaan vähän niin ja näin. Kustantaja ei 
ole tapansa mukaan panostanut ollenkaan oikolukuun ja kustannustoimituk-
seen, joten kirja kärsii sekä aivan liian monista kielioppi- ja kirjoitusvirheistä 
että rönsyilystä, asioiden toistelusta ja sokeutumisesta oman aineiston edessä. 
Kolmanneksella tiivistämällä ja kunnollisella kustannustoimituksella tästä olisi 
voinut tulla vuoden tärkein poliittisen historian teos. Tällä toteutuksella 
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lopputulos on vain välttävä, vaikka monilta osin ainutlaatuinen. Enkä ole ensim-
mäinen tähän laatukysymykseen huomiota kiinnittänyt. 
 

Risto Reunalla on tutkijalle sopiva tausta, mutta lukija jää pohtimaan, onko hä-
nellä myös jonkinlainen oma agenda. Se voi olla myös tiedostamatonta, mutta 
vaikka päähenkilöistä kuten Veikko Puskalasta tai Veikko Hauhiasta ei piir-
retä mitään kiiltokuvaa, yleisvaikutelma on sellainen, että Risto Reunalla ei 
myöskään ole ollut mitään sitä vastaan, että Putiikki toimi tehokkaasti ja loppu-
tuloksena oli kommunistien etenemisen pysähtyminen (ei pelkästään Puskalan 
& Hauhian ansiosta, mutta myös heidän toimintansa tuloksena). Reunan anti-
kommunismi ei ole propagandistista, mutta jotenkin se siellä pohjalla koko ajan 
leijuu. Mutta vain leijuu, Reunan teksti on yleisesti ottaen yleisraadollista eli 
kaikkien osapuolien itsekkyys ja härski valtapeli on avoimesti esillä. Reuna ei 
mene yhtä pitkälle kuin kollegansa Markku Jokipii, joka Kokoomuksen Verkko-
uutisissa otsikoi lyhyen kirjaesittelynsä raflaavasti ”Vakoilija Veikko Puskala oli 

yksi Suomen pelastajista” (14.5.2021) 
 

Mikään Veikko Puskalan elämäkerta tämä kirja ei ole. Yksityishenkilö Puskala 
jää hyvin kalpeaksi hahmoksi, perhe-elämästä vilahtaa vain muutama fakta ja 
asuinpaikatkin hahmottuvat lähinnä niiden tiedusteluominaisuuksien perus-
teella. Se kirjasta piirtyy, että Veikko Puskala oli aatteellisesti tannerilainen, 
vaikka historian virroissa osuikin lähinnä Emil Skogin vanaveteen. Tannerilai-
nen antikommunismi oli silti ehkä vain yksi rakennuksen seinistä, sillä varjoissa 
toimiminen kiinnosti Puskalaa myös syistä, jotka jäävät vähän hämäriksi. Mo-
nien varjoissa toimijoiden tavoin Puskalan henkilökohtainen tie johti murheelli-
seen ja katkeroituneeseen loppuun. Kun tekisi mieli kertoa kaikki urotyönsä, 
jotta saisi ansaitsemansa kiitokset ja kehut, mutta toisaalta ei voi, eikä saa.  
 

Niin käykin, ettei Puskala ole hänestä kertovan kirjan kiehtovin henkilö. Sel-
laiseksi nousee ennen muuta puolueensa taitavasti pettänyt ja vieläpä ehjin na-
hoin petoksestaan selvinnyt Veikko Hauhia (petturuuden Reuna selittää Hau-
hian veljen joutumisella Stalinin vainojen uhriksi – varmaan ainakin osatotuus). 
Ilman Hauhian kaltaista taitavaa myyrää Puskalan putiikilla olisi ollut ratkai-
sevasti vähemmän materiaalia myytävänä oikeistolaisille toimijoille, kuten Suo-
malaisen Yhteiskunnan Tuki -säätiölle (SYT). Jopa Urho Kekkonen sai monet 
Neuvostoliiton johtajien näkemyksiin liittyvät tiedot Hauhian ja Puskalan kautta. 
Ei liene liioiteltua todeta, että juuri Hauhian vakoilutoiminta, joka kohdistui 
SAK:n lisäksi SKP:n keskusjohtoon, tarjosi oikeistolle tehokkaimmat aseet, joilla 
kommunistien toiminta kesytettiin ja padottiin. 
 

Risto Reuna on keskittynyt demarien ja kommunistien sisäisiin välienselvittelyi-
hin niin perusteellisesti ja yksityiskohtaisesti, että muodollisen oikeiston rooli 
toiminnan rahoittajana ja pohjimmaisena tilaajana jää taka-alalle. Reuna ei 
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mitenkään peittele sitä, että siinä missä NKP rahoitti Suomen kommunisteja ja 
myös ay-liikettä ja SKDL:n toimintaa, vastaavasti rahaa tuli mille tahansa anti-
kommunistiselle toimijalle ulkomailta, pääosin Yhdysvalloista. Mitään yksityis-
kohtaista tietoa tästä hän ei kuitenkaan tarjoa. Vielä suurempi harmi on se yli-
malkaisuus, jolla hän suhtautuu Puskalan pitkäaikaiseen rahoittajaan ja päätilaa-
jaan, edelleen olemassa olevaan säätiöön Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki ja sen 
toiminnanjohtajana vuoteen 1974 istuneeseen Osmo Kupiaiseen. Ilman tätä 
suurpääoman vasiten perustamaa antikommunistista järjestöä Puskalan putiikin 
historia olisi ollut aivan toinen. Voi tietysti olla, ettei SYT:n kanssa lopulta riitau-
tuneen Puskalan papereista ole löytynyt tämän enempää. Ennen Jarkko Vesi-
kansan kirjaa Salainen sisällissota (Otava 2004) koko aihepiiristä oli kirjoi-
tettu tuskin sanaakaan. 
 

Kirjassa tuodaan myös kiertelemättä esille se, miten suuressa määrin Puskalan 
putiikki oli velkaa armeijan oikeistolaisimmille voimille ja tiedustelulle (tär-
keimpinä yhdyshenkilöinä Kalle Lehmus ja Armo Karkaus). Sieltä tuli sekä 
laitteita että asiantuntemusta, koska – vaikka Reuna ei tätä juurikaan avaa – ay-
liikkeen ja vasemmiston pitäminen riitelevänä ja hajanaisena oli mitä suurim-
massa määrin myös armeijan johdon intressissä, vaikka tällaista tehtävää armei-
jalla ei tietysti virallisesti ollutkaan. Tätä kytköstä olisi toivonut Reunan käsitte-
levän toteutunutta enemmänkin, koska suomalaisten oikeistoupseerien toiminta 
sodan jälkeen on ollut näihin päiviin asti varsin tehokkaasti pimitettyä. Illuusio 
puolueettomasta ja politiikkaan puuttumattomasta armeijasta elää sen ansiosta 
edelleen, vaikka viimeistään hävittäjähankkeisiin liittyvän NATO-yhteyden luu-
lisi avanneet viimeisetkin kiinniliimatut luomet. 
 

Risto Reunan ehkä tahattomastikin pysyväksi kaaokseksi kuvaaman poliittisen 
vasemmiston valtataistelun raadollisuus on masentavaa. Jos vaikka kansa ehkä 
taisteli, ainakin johtavat miehet lähinnä riitelivät ja maistelivat. Yleensä näennäi-
sesti jostain ideologisesta yksityiskohdasta, mutta kovin usein pelkästä vallasta, 
jolla tietysti oli kiinteä yhteys työstä saatavaan taloudelliseen tulokseen. Valoku-
vat sodanjälkeisen politiikan taisteluhaudoista ovat puuduttava näky sekin: 
kaikki ovat samalla lailla pukeutuneita, tupakkaa tupruttelevia miehiä, joiden ul-
koisesta olemuksesta on nykypäivän katsojan mahdotonta arvata yksilöitten 
puoluekantaa tai muuta ajattelua. Sodan jälkeinen maailma kyllä myös iloitsi, 
mutta tähän porukkaan ei siitä paljon heijastunut, koko elämä oli jatkoa sodalle, 
vain ne ruudinsavua tupruavat aseet puuttuivat. 
 

On jotenkin ymmärrettävää, että oikeisto vastusti kaikin keinoin kommunistien 
tavoitteekseen asettamaa vallanvaihdosta ja tuotantovälineiden ottamista yhtei-
seen omistukseen. Hieman miettimistä synnyttää kuitenkin se, että Väinö Tan-
nerin johtamien sosialidemokraattien ykkösvastustaja ei ollut oikeisto, vaan 
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kommunistit, kuten Tanner itse asian muotoili. Tämä asenne määritti niin sotaa 
edeltänyttä kuin seurannuttakin aikaa siitä huolimatta, että hävityn sodan jäl-
keen jyrkkä antikommunismi oli demareille varma tie epäonnistua toiveissa 
nousta Pohjoismaisten naapuripuolueiden tapaan valtionhoitajapuolueeksi, 
koska Neuvostoliitto vahti mustasukkaisena etujaan Suomessa. Ilman tannerilai-
suutta ei olisi ollut myöskään sitä mylläkkää, johon Puskala vakoilujärjestel-
mänsä rakensi. Jos vasemmisto olisi riitelyn sijasta tehnyt sodan jälkeen yhteis-
työtä, se olisi hallinnut Suomea – yhteistyössä Kekkosen tahtiin marssivan Maa-
laisliiton kanssa. 
 

Puskalan putiikki on tärkeä osa 1900-luvun suomalaista poliittista historiaa. Oi-
keiston näkökulmasta Putiikki oli kaikin puolin myönteinen asia, joka vähintään-
kin varmisti sen, että valta säilyi samoissa käsissä myös hävityn sodan jälkeen. 
Tannerilaisille demareille Puskala oli myös kiitoksen arvoinen puoluetoveri, 
vaikka ei yhtä yksiäänisesti kuin muodolliselle oikeistolle. Aidon vasemmiston 
näkökulmasta Putiikki oli harmillisen tehokas ja tuotti myrkkyä, joka pitkälle tu-
hosi sodan jälkeen kukoistaneet näköalat. Risto Reuna on tehnyt palveluksen 
niille, jotka haluavat lisätä tietämystään varjojen maailman tapahtumista. Ym-
märrän silti niitäkin, jotka eivät halua. Tuo maailma on ikävä, tympäisevä ja aika 
surullinenkin. Toimistoksi jalostettu viha ei tee kenenkään psyykelle hyvää. 
 
 
Torstai 4. marraskuuta 2021 
 

AtlaAtlaAtlaAtlanttinen Kekkosnttinen Kekkosnttinen Kekkosnttinen Kekkos----syndroomasyndroomasyndroomasyndrooma  

 
Gordon F. Sanderin oudosti nimetty Kekkos-tutkielma Kansalainen Kekkonen 

: Suuri suunnitelma (WSOY 2021) ei ole järin onnistunut hybridi. Sander on ta-
voitellut Urho Kekkosen presidenttiuran ensimmäisten vuosien yksityiskoh-
taista analyysiä yhdistettynä jonkinlaiseen uuteen ja omaperäiseen henkilötut-
kielmaan. Sellaiseen Sander on oletettavasti nähnyt tarvetta siksi, että hän on 
yhdysvaltalaisena toimittajana ja tietokirjoittajana poikkeuksellisen kiinnostu-
nut Suomesta, vaikka tällä hetkellä asuukin Riiassa. Valitettavasti joudun totea-
maan, että se mikä saattaa toimia lehtiartikkelissa, ei ole onnistunut 500-sivui-
sen tietokirjan muodossa. Ei, vaikka WSOY:n kirjallisuussäätiö on tukenut talou-
dellisesti. En oikein ymmärrä tämän kustannuspäätöksen motiiviakaan. Kuka 
jaksaa lukea 2020-luvulla kylmän sodan hengessä kirjoitettua jälkiviisastelua? 
 

Suomennos on Heidi Tihveräisen ja Lauri Sallamon käsialaa. Olen taipuvainen 
olettamaan, että tekstin ongelmat ovat peräisin alkutekstistä, sillä useimmat 
niistä eivät selvästikään selity käännöksen ratkaisuilla. Ensinnäkin kirja olisi 



 
Varaventtiilin kuusioavain 43 

 

kaivannut kustannustoimittajaa, joka ei pelkää tarjota punakynää, kun kirjoittaja 
syyllistyy jatkuvasti samojen asioiden toisteluun. Kun kirja päättyy noin viiden-
nen kerran Jaakko Kalelan suuhun laitettuun viisauteen ”Hän pelasi aina omaa 
peliään”, lukija turhautuu. Eikö kirjoittaja tosiaan muista, vai olettaako hän, että 
lukijalle pitää jankuttaa? Kirjan ratkaisut sitaattien käytöstä ja typografiasta 
ovat erikoisia. Sitaatteja on paljon, mutta välillä ne ovat leipätekstissä, välillä ty-
pografisesti sisennettyjä ja erilaisella fontilla kirjoitettuja. En ollut vaikuttunut 
ratkaisusta. 
 

Sanderin kirjoitustavassa on ärsyttäviä maneereja. Sen lisäksi, että hän suhtau-
tuu lähtökohtaisesti kohdehenkilöihin arvottavasti eli konnat (kaikki venäläiset, 
kommunistit ja Kekkosen lakeijat) ja sankarit (kaikki muut) saavat arvoaan ku-
vaavia adjektiiveja niskaansa, Sander harrastaa erittäin ärsyttävää jälkiviisaste-
levaa sanailua, jonka ainoana motiivina on ”keventää” usein piinallisenkin yksi-
tyiskohtaista erittelyä ja esitellä kirjoittajan nokkeluutta. Lukijalle tulee todelli-
suudessa vaivautunut olo, koska maneeri myös lisää kirjoitteluun uuden alatyy-
lin neuvostojohtajia pilkkaavien luonnehdintojen rinnalle. Sander näyttää olevan 
niin vahvasti lehtimies, ettei hän malta pysyä asialinjalla. Minusta ratkaisu on ol-
lut epäonninen. Vanhan viisauden mukaan mitä vähemmän huutomerkkejä asia-
tekstissä on, sitä punnitumpaa teksti on. Sander rakastaa huutomerkkejä. 
 

Vaikka Sander on kirjoittanut kirjan Kekkosesta ja Suomen sisä- ja ulkopolitii-
kasta, todellisia voimapisteitä ovat Yhdysvallat ja Neuvostoliitto. Jokin määrä 
isänmaallista sokeutta lienee pakko sallia, mutta sen päälle Sanderin sokeroitu 
näkemys Yhdysvalloista kylmän sodan sankarina ja ”vapauden” puolustajana on 
käsittämättömän vanhanaikainen. On monasti vaikea uskoa lukevansa 2020-lu-
vulla kirjoitettua kirjaa, niin syvällä kylmän sodan ideologisessa jähmeydessä 
Sander liikkuu. Yhdysvaltain itsekkäät juonittelut ovat kaikki ymmärrettäviä ja 
moraalisesti hyväksyttäviä, kun taas Neuvostoliiton ymmärrettävätkin operaa-
tiot ovat moraalisesti ala-arvoisia. Hyvän esimerkin tarjoaa Sanderin suhtautu-
minen Neuvostoliiton ydinaseiden räjäytyksiin, joita hän moralisoi ilman tietoi-
suutta siitä, että hän itse edustaa ainoata valtiota, joka on käyttänyt ydinaseita 
surmaten satoja tuhansia ihmisiä. 
 

Kekkostakin suurempi hahmo Sanderille on Neuvostoliiton johtaja Nikita 
Hruštšov, jonka vaikeasti ymmärrettävää persoonaa kirjoittaja esittelee ilmei-
sen viha-rakkaus-linssin kautta. Vaikka kaikki Neuvostoliittoa edustaneet mie-
het ovat Sanderille häijyjä juonittelijoita (Mikojanilla vielä viiksetkin!), joiden ta-
voitteena on ”vapaan maailman” tuhoaminen, hurrikaani-Hruštšov (ilmaisu San-
derin) kiehtoo, ei vähiten siksi, että kirjoittaja on päättänyt selittää osan tapah-
tumista Kekkosen ja omapäisen neuvostojohtajan keskinäisen sympatian ja ystä-
vyyden avulla. Hruštšovin rinnalla Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy 
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näyttäytyy harkitsevana, johdonmukaisena ja oikealla tavalla isänmaallisena 
johtajana, jolle Kekkonen on älyllisesti vertainen keskustelukumppani, vaan ei 
moraalisesti.  
 

Niin, Kekkonen. Sander ei nähdäkseni edes pyri peittelemään pohjimmaista anti-
patiaansa. Hänelle Kekkonen on taitava, mutta moraalisesti kyseenalainen pe-
luri. Sander ei kiistä Kekkosen pohjimmaista isänmaallisuutta tai sitä, että moni-
mutkainen ja usein hyvin vaikea taiteilu Neuvostoliiton ilmaisemien toiveitten ja 
suomalaisten omien näkemysten välillä tuotti pitkällä aikavälillä erinomaisen 
tuloksen, vaikkakaan ei vielä kirjan käsittelemänä ajanjaksona. Mutta Sander 
käyttää myös runsaasti halveksivia adjektiiveja kuvatessaan Kekkosen ”pimeää 
puolta” ja suhtautumista vastustajiinsa. Erityisesti Olavi Hongan kohtelua San-
der näyttää pitävän kohtuuttomana, vaikka tämä oli täysivaltaisena aikuisena 
vastannut myöntävästi tannerilaisten demarien houkutukseen. 
 

Siinä ei ole mitään ongelmaa, että Kekkonen on Sanderille Hruštšovin tapaan 
ihailun ja inhon kohde. Ongelmana on enemmänkin se, miten subjektiivisella ta-
valla kirjoittaja asian ilmaisee. Hän ei malta pysytellä ulkopuolisen roolissa. Seu-
rauksena on kirjaan syntyvä henkilökohtaisen kiukuttelun punainen lanka, joka 
voi olla kirjoittajalle tärkeä, mutta joka ei tarjoa lukijalle mitään lisäarvoa. Kun 
subjektivismiin liittyvät ideologisesti motivoituneet virheet ja vyön alle lyönnit 
(Sander puhuu vuoden 1948 ”kommunistisesta vallankaappauksesta” epäonnis-
tuneena tosiasiana; Sander ei muista, että myös Nato-maa Norja on Neuvostolii-
ton rajanaapuri; hän vihjailee Maarit Tyrkön olleen Kekkosen rakastajatar; San-
der kuvailee Eljas Erkkoa ”veitikkamaiseksi”; kutsuu Ahti Karjalaista Kekko-
sen ”verikoiraksi”; ja vertaa Kekkosen herkkänahkaisuutta Donald Trumpin 
luonteeseen), lukija alkaa vaistomaisesti kerätä omaa adjektiivivarastoaan. 
 

Minulle jäi arvoitukseksi, mihin kirjan otsikko viittaa. ”Kansalainen Kekkonen” 
on Sanderin itsensä tuon tuostakin käyttämä ilmaisu, mutta mihin se liittyy, jäi 
ainakin itseltäni ymmärtämättä. Lyhyet piipahdukset Kekkosen yksityiselämään 
eivät otsikkoa ainakaan selitä, eikä hän presidenttinä tietenkään ollut vain yksi 
kansalainen. Myös kirjan alaotsikko ”Suuri suunnitelma” tuntuu jäävän ilman pe-
rustelua. Varmasti Kekkosella oli suuria suunnitelmia, mutta kun Sander itsekin 
kallistuu sille kannalle, ettei Kekkonen tilannut noottikriisiä, mikä se vielä suu-
rempi suunnitelma oikein oli. Kekkoslovakiako?  
 

Kovin erikoinen on Sanderin ratkaisu lisätä kirjaan ”Jälkinäytös Mäntynie-
messä”, jossa hän istuttaa tasavallan presidentti Sauli Niinistön tukemaan kir-
jansa sanomaa. Täytyy olettaa, että Niinistö on tarkastanut suuhunsa laitetut 
tekstit, mutta jotenkin epämukava hyödyntämisen tunnelma lyhyestä jaksosta 
jää. Erityisesti viimeinen lypsy jättää Niinistön tylysti myötäilijäksi: ”Sanders: 
Mutta hän oli omalla tavallaan suuri mies – - hän vain oli vallassa liian pitkään.” 
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”Niin, siltä vaikuttaisi”, Niinistö vastasi hetken aprikoituaan. ”Hän rakastui val-
taan”, tuumin. ”Niin, siltä vaikuttaisi”, presidentti totesi. – En oikein usko, että 
Sauli Niinistön tarkoitus oli jättää ilmaan näin vahvaa pässinnarun narinaa. 
 
 
Maanantai 15. marraskuuta 2021 
 

Antikapitalistiset Antikapitalistiset Antikapitalistiset Antikapitalistiset kemikaalitkemikaalitkemikaalitkemikaalit  

 
Tartuin Michael Pollanin kirjan How to Change Your Mind – What the New 

Science of Psychedelics Teaches Us : About Consciousness, Dying, Addiction, 

Depression and Transcendence (2018) tuoreeseen suomennokseen Tuntema-

ton mieli (Like 2021) uteliaana, mutta selvästi väärin odotuksin. Kirja ei vastan-
nut odotuksiani, vaan huomasin ärtyväni sen sisällöstä ja todennäköisistä tavoit-
teistakin yllättävän paljon. Seuraava teksti onkin enemmän yritystä ymmärtää, 
miksi Michael Pollan ei puhuttele minua, joka kuitenkin pidän itseäni 1960-lu-
vun hippinä – tosin ilman tietoisuutta muuttavia kemikaaleja. Todennäköisesti 
en osaa tehdä kirjalle oikeutta, mutta se on mahdollisen lukijan pakko sallia, 
koska tämä on minun eikä Michael Pollanin blogi. Mika Pekkola on suomenta-
nut alkutekstin todennäköisesti hyvin uskollisena alkutekstille, mutta kyllä mi-
nua lukijana hiukan hirvittää lukea kirjan lopusta kääntäjän viesti ”Toivon, että 

Tuntematon mieli ilahduttaa ja avartaa lukijaansa yhtä paljon kuin kääntä-

jäänsä.” 
 

Tarkka lukija lienee jo huomannut, että suomennokseen on valittu otsikko, jonka 
viesti on tyystin erilainen kuin alkuteoksessa. ”Tuntematon mieli” vs. ”Kuinka 
muuttaa omaa mieltään” on uskoakseni kustantajan arvio siitä, että Suomi ei kui-
tenkaan ole ainakaan vielä ihan sama kuin Yhdysvallat. Michael Pollan ei ole ke-
misti, biologi, psykiatri tai sosiologi, vaan tiede- ja ympäristöjournalismin pro-
fessori. Onkin tärkeää ymmärtää, että hänen kirjansa on valistuneen maallikon 
kuvaus aihepiiristä, joka kiinnostaa kertojaa suuresti, mutta ei ole hänen oman 
ammatillisen pätevyytensä keskiössä. Sanon myös suoraan, että mielestäni kus-
tantajan kirjoittama takakansiteksti antaa kirjoittajan asenteesta väärän todis-
tuksen. Pollan ei ole neutraali tarinankertoja, vaan innostunut koehenkilö, joka 
ei peittele haluaan löytää tietä jonkin ”tuonpuoleisen” kokemiseen, vaikka sitten 
sienten tai konnanmyrkyn avulla. 
 

Yksi ärtymykseni lähtökohdista on selkeä. Kuvittelin ryhtyväni lukemaan kirjaa, 
jossa biologia ja neurotieteet ovat pääosassa kemian kanssa. Ne eivät ole. Pollan 
ei varsinaisesti kiistä sitä, että ”psykedeelit” näyttävät toimivan aivojen kautta. 
Mutta ei hän toisaalta näe paljoakaan vaivaa valaistakseen maisemaa modernin 
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aivotutkimuksen kautta. Syntyy mielikuva, että nämä kovat luonnontieteet jäte-
tään kirjassa sivuraiteelle siitä yksinkertaisesta syystä, ettei niiden voi odottaa 
kertovan mitään ”yliaistillisesta”, joka kaiken taustalla kuitenkin tuntuu koko 
ajan olevan. Pollan kätkee tuota ydintä puhumalla ”henkisyydestä” ja ”hengelli-
syydestä” ikään kuin ne riittäisivät viemään ajattelun turvallisen kauas perintei-
sestä uskonnollisesta ”yliluonnollisesta”.  
 

Kirjan lukuisat kertomukset tietoisuutta ja tajuntaa vääristävistä ”matkoista” ei-
vät ole minusta lainkaan kiinnostavia. Tiukasti aivotutkimukseen kytkettyinä 
niistä olisi kenties noussut jotain kiinnostavaa yleistettävää, mutta tällaisinaan 
ne ovat lähinnä jostain viihdelukemistosta peräisin olevia trippikuvauksia asi-
oista, joita ei voi sanoin kuvata. En tällä halua mitätöidä kenenkään subjektiivi-
sia kokemuksia ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä. Mutta en toisaalta löydä niistä 
mitään vakavasti otettavaa. Kaikkein vähiten ne ”todistavat” jonkin yliaistillisen 
tai toisen todellisuuden olemassaolosta. Minusta ne todistavat vain sen, minkä 
pitäisi muutenkin olla jo ilmeistä, että aivoilla on kyky loihtia mieleemme paljon 
sellaista, mitä ei varsinaisesti ole olemassa, vaikka voimme sen subjektiivisesti 
aistia, joskus äärimmäisen vahvastikin. Pollan ei ainakaan raportoi tripeiltä tuo-
duista uusista keksinnöistä ja tieteellisistä oivalluksista. Ongelma on sama kuin 
Maan ulkoisten sivilisaatioiden edustajia tavanneilla; jostain syystä näillä supe-
rälykkäillä muilla ei ole tarjota kuin kuluneita kosmisia latteuksia, vaikka uskot-
tavuus olisi paljon suurempi esimerkiksi päästöttömän energian tekniikan lah-
joituksella. 
 

Ajoittain Pollanin teksti menee niin mielikuvitukselliseksi, että lukija pohtii, 
onko luettavana ihan oikeasti ns. tietokirja. Olen valmis uskomaan, että vähek-
symme aiheetta eläinten, kasvien ja sienten kykyjä. Eläinten tietoisuus ei usko-
akseni eroa ihmisen vastaavasta niin paljoa kuin kuvittelemme tai toivomme 
olevan. Pidän myös todennäköisenä, että kasvien ja sienten viestintä ja elämä on 
paljon monimutkaisempaa kuin totunnaisesti ajattelee. En tarkoita, että vanamo 
kirjoittelee hempeitä runoja tai että vanha mäntymetsä koostuu itse asiassa 
entti-olioista. Mutta en pysty suhtautumaan vakavasti Pollaniin, joka esittelee 
teoriaa sienistä koko eliömaailman oppaina ja neuvonantajina. On löydetty aina-
kin yksi sienilaji, joka kykenee valtaamaan muurahaisen tahdon ja pakottamaan 
sen nousemaan alueensa korkeimpaan kohtaan, mistä sienen on hyvä levittää 
itiöitään. Minulle tällainen on kuitenkin esimerkki biologisesta evoluutiosta, ei 
mikään sienten jumalaisen vallan ja voiman todiste. 
 

Pollanin maailmankatsomus näyttää olevan vahvasti ”pohjoisamerikkalainen” ja 
ei-suomalainen. Ristiriita hektisen dollarienmetsästyksen ja hyvän elämän vä-
lillä on Pollanille ja kumppaneille totisinta totta, joten ei ihme, jos suuret ihmis-
joukot jonottavat aikaa psykiatrille tai vaihtoehtoisesti etsivät uutta tietä 
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huumeiden tai psykedeelien maailmasta (Pollan tekee selvän eron huumeisiin, 
ne ovat vain hetken mielihyvän etsimistä, kun taas psykedeeleillä tavoitellaan 
pysyvää tietoisuuden tilan muutosta). Varmasti on Suomessakin vaihtoehtoista 
elämäntapaa etsiviä ihmisiä, mutta meillä kuilu loputtoman rahajahdin ja tavalli-
sen elämän välillä ei ole erityisen realistinen. Me tyydymme paljon vähempään 
ja jätämme oravanpyörän tilanteessa, jossa aito ja isänmaallinen jenkki vain pu-
ree hammasta ja tekee kahdeksanpäiväistä viikkoa, että se dollarimiljoona 
eräänä päivänä olisi totta. 
 

Vaikka Pollan on minun mielestäni moderni okkultisti, hän erittelee terävästi 
Yhdysvaltain viranomaisten suhtautumista psykedeeleihin. Toisin kuin täällä 
puolen Atlanttia helposti ”muistetaan”, LSD ja psilosybiini eivät olleet alusta läh-
tien torjuttuja. Ennen 1960-luvun nuorten vallankumousta psyyken kemikaaleja 
tutkittiin ennakkoluulottomasti, ei varmasti vähiten siksi, että armeijaa tietysti 
kiinnosti saada käsiinsä tehokkaita psykologisia kemikaaleja. Hallinnon kanta 
muuttui vasta 1960-luvulla, kun nuoriso alkoi laajasti käyttää aineita, jotka eivät 
muistuttaneet enää vanhaa kunnon känniä. Hallinto tajusi järkyttävän tosiasian: 
LSD & Co tuottivat yhteiskuntaan nuoria, joita ei kiinnostanut havitella dollareita 
eikä varsinkaan tarjota nuorta lihaansa grillattavaksi Vietnamin napalmnuoti-
oissa. Kun hallinto tajusi, että psykedeelit tekevät kakaroista kommunisteja, sä-
vellaji vaihtui kerralla ja kaikista mahdollisista psykedeeleistä tehtiin laittomia 
ja pelolla hunnutettuja hirviöitä. 
 

On vaikea tietää, kuinka tietoinen tämä vastareaktio oli, mutta se on alkanut häl-
vetä vasta 2010-luvulla, mahdollisesti internetin ja sosiaalisen median tarjo-
amien kokemusten valossa. Varmuuden vuoksi konservatiivinen hallintoko-
neisto suhtautuu psykedeeleihin joka tapauksessa epäluuloisesti. Täällä eivät 
mitkään antikapitalistiset kemikaalit temmellä ilman valvontaa! Samaan aikaan 
monet lupaavat mielenterveydelliset hoitonäkymät puhuvat vahvasti sen puo-
lesta, ettei näitä kemikaaleja tule tarkastella sen paremmin pyhinä kuin peripa-
hoinakaan. Oli kyseessä LSD, DMA, psilosybiini, ayahuasca tai konnanmyrkky, 
kaikki ne ovat kemiallisia yhdisteitä, joilla on (ihmis)aivoihin monenlaisia vaiku-
tuksia. Koska osa näistä vaikutuksista näyttää olevan hyödyllisiä eli sairauksia 
ehkäiseviä tai parantavia, niitä on järkevää tutkia ja valjastaa lääketieteen kautta 
yleiseen käyttöön. 
 

Toisin kuin Michael Pollan, en näe ns. psykedeeleissä mitään ”yliluonnollista”. En 
myöskään usko, että trippailemalla opitaan aivojen toiminnasta murto-osaakaan 
siitä, mitä tieteellisillä menetelmillä. Ihmisellä on halu ja tarve kuvitella, että 
normaalisti havainnoimamme maailman lisäksi on jokin toinen, missä kaikki on 
paremmin, mieli on tasapainossa ja kuolema hävitetty. Yksille tuon maailman 
nimi on Paratiisi tai Taivas, toisille pysyvästi muuttunut tietoisuuden tila, 
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nirvana tai jotain muuta vastaavaa. Luonnontieteellinen tutkimus tai ajattelu ei 
kuitenkaan hyödy sellaisesta ajattelusta millään lailla. Subjektiivinen ”totuuden” 
löytäminen on merkityksellistä vain yksilölle itselleen. Jos joku uskoo sen löyty-
vän sienillä, siitä vaan (itse tyydyn paistamaan herkkutatteja pannulla). Mutta 
sellaisen mielikuvan synnyttäminen, että psykedeelien nauttiminen muuttaa re-
aalimaailmaa, on toistaiseksi aika vastuutonta. Vaikka toisaalta, jos voidaan to-
distaa, että poliittinen oikeistolaisuus on vain aivokemiallinen harha... 
 
 
Maanantai 22. marraskuuta 2021 
 

Geopoliittinen Geopoliittinen Geopoliittinen Geopoliittinen valtiomies valtiomies valtiomies valtiomies  

 
Tutkija Alpo Juntusen tuore kirja Paasikivi : Geopoliitikko ja Suomen kohta-

lon vuodet (Otava 2021) ei ole elämäkerta, vaan yhden ihmisen valtiomiesuran 
läpileikkaus geopoliittisen realismin näkökulmasta. Se on kirjoitettu lukijaystä-
välliseen tapaan tieteellisistä menetelmistä luopumatta. Lopputulos on onnistu-
nut, vaikka kirja käsitteleekin pääosin kaikkien kiinnostuneiden tiedossa jo ole-
via tapahtumia. Myöskään Juho Kusti Paasikiven persoonaan kirja ei tuo varsi-
naisesti merkittävää uutta. Eräitä mielenkiintoisia piirteitä Juntusella on silti tar-
jota. Ensinnäkin Juntunen näyttää omaksuneen varsin pitkälle Paasikiven oman 
suhtautumisen Venäjään ja venäläisyyteen. Toisin sanoen pysyvän kiinnostuk-
sen ja suhdanteista riippumattoman ajatuksen siitä, että Venäjä on suurvalta, jo-
hon on pienessä Suomessa järkevää suhtautua sellaisena ajankohtaisista asioista 
riippumatta. Juntunen myös jaksaa korostaa läpi koko kirjan, että vaikka Paasi-
kivi ajoittain raivosi myös venäläisten käyttäytymisen takia, paljon enemmän 
häntä kiukutti suomalaisten poliitikkojen lyhytnäköisyys. Paasikivi ja Juntunen 
tuntuvat hyväksyneen sen, etteivät Venäjän/Neuvostoliiton johtajat olleet sen 
huonompia kuin suomalaisetkaan tavoitellessaan valtionsa etua. 
 

Aivan toisin Juntunen suhtautuu ns. kotikommunisteihin, jotka ovat tässä kir-
jassa joko täysin tapahtumista sivussa tai sitten pelkästään esimerkkeinä inhi-
millisestä rappiosta ja matalamielisyydestä. Kukaan ei saa armoa tai ymmär-
rystä. Juntunen unohtaa tuon tuostakin tutkijan viileyden ja käyttää vain kom-
munistien toiminnan yhteydessä ideologisesti latautuneita ilmaisuja kuten ”kii-
hotus” (= pyrkimys käyttää julkisuutta omien tavoitteiden tunnetuksi tekemi-
seen) ja ”Suomen luisuminen kommunismiin” (= että suomalaisten enemmistö 
ryhtyisi kannattamaan vaaleissa SKDL:ää). Juntusen huonosti peitelty antikom-
munismi ei toki ole harvinaista historiantutkijoidenkaan piirissä, mutta ei kai 
sitä näin karkeasti tarvitsisi deklamoida? Vai eikö apurahoja muuten saa? 
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Sen lisäksi, että Paasikivi esiintyy kirjassa autenttisten päiväkirjamerkintöjensä 
valossa, Juntunen on käynyt läpi presidentin kirjaston ulkopolitiikkaa ja geopoli-
tiikkaa käsitteleviä nimekkeitä huolellisesti ja kiitettävän perusteellisesti. Juntu-
nen pystyy kirjan tarkkuudella kertomaan, mitkä ovat kiinnittäneet lukijansa 
huomion, mitkä ovat jääneet ainakin kommentoimatta, joissakin tapauksissa yk-
sinkertaisesti siksi, ettei Paasikivi ole vaivautunut edes leikkaamaan kirjaa auki. 
Tällä tekniikalla kirjoittaja pystyy nimeämään kotimaisten Yrjö-Sakari Yrjö-
Koskisen ja Johan Richard Danielson-Kalmarin kaltaisten esikuvien lisäksi 
myös ulkomaisia ajattelijoita, joita Paasikivi arvosti. Tällainen oli erityisesti 
ruotsalainen Rudolf Kjellén, joka oli ensimmäisiä geopolitiikan käsitteen käyt-
täjiä (Juntusen mukaan peräti ensimmäinen käyttäjä). 
 

Juntusen kirjan eräs tavoite lienee ollut tehdä selväksi, kuka sen Paasikiven-Kek-
kosen poliittisen linjan todellisuudessa rakensi. Kirja ei ole vähääkään Urho 
Kekkosen vastainen, mutta Juntunen korostaa, että luottamukselliset suhteet 
Josif Staliniin rakensi Paasikivi, eikä kukaan muu. Kirjoittaja menee käytän-
nössä niin pitkälle, että lukija ymmärtää juuri Paasikiven käytännössä olleen ai-
noa riittävän kokenut valtiomies, joka saattoi Stalinin kanssa neuvotella. Paasiki-
vellä oli laajan tiedollisen taustansa lisäksi merkittävänä etuna paitsi edellä ku-
vattu henkilökohtainen Venäjä-suhde, myös konkreettinen venäjän kielen taito, 
jonka ansiosta hän saattoi keskustella Stalinin kanssa ilman tulkkia ja tulkkauk-
seen liittyvää epämukavuutta. Juntusen mukaan Stalin arvosti Paasikiveä aidosti, 
ei pelkästään taktisista syistä. 
 

Paasikivi ja Stalin olivat molemmat geopoliitikkoja, vaikka tietysti aivan eri nä-
kökulmista. Suomalaisten poliitikkojen joukossa maailmanpolitiikkaa ja poliit-
tista maantiedettä ymmärtäviä tai edes arvostavia henkilöitä ei juuri ollut. Para-
doksaalista onkin, että Venäjän ja Neuvostoliiton geopoliittiset rajanmuutoseh-
dotukset saivat suurempaa ymmärrystä ammattisotilailta (Boris Gyllenbögel, 
Rüdiger von der Goltz, Gustaf Mannerheim ja Erik Heinrichs) kuin siviilipo-
liitikoilta, joitten kanssa Paasikivi oli tuon tuostakin sarvet vastakkain. Esimer-
kiksi Eljas Erkkoa Paasikivi piti syyllisenä talvisotaan. Monet oikeistopoliitikot 
pitivät myös Paasikiveä aivan liian Venäjä-mielisenä, vaikka eivät tätä suoraan 
isänmaanpetturiksi haukkuneetkaan. Tarton rauhan rajoja monet oikeistossa pi-
tivät pettymyksenä ja pääsyyllisenä tulokseen Paasikiven ”pehmeyttä”. 
 

Paasikivi oli jyrkkä antikommunisti, mutta ei antanut yleensä sen sokaista ajat-
teluaan. Geopoliitikko ei piittaa liikaa siitä, kuka Venäjällä on vallassa. Stalinin 
kohdalla Paasikivi näki selkeästi, että naapurimaan johtaja oli luopunut sekä 
maailmanvalloituksesta että aikeista ”sovjetisoida” pieni Suomi. Paasikivi ym-
märsi, että Venäjän turvallisuuspoliittisten tarpeiden tyydyttäminen riitti, eikä 
Suomen pienellä alueella ollut Venäjälle itseisarvoa. Havainto pakotti tekemään 
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kompromisseja, jotka eivät Paasikivellekään maistuneet, mutta jotka olivat toki 
parempi vaihtoehto kuin maan ja itsenäisyyden tuhoutuminen sodan ja miehi-
tyksen kautta. 
 

Jälkikäteen arvioiden Paasikiven ura on itse asiassa aika eriskummallinen. Ko-
koomuslainen pankinjohtaja tuli paremmin toimeen Stalinin kuin omien puo-
luetovereidensa kanssa. Suomen politiikan johtoon Paasikivi valikoitua puh-
taasti kykyjensä ansiosta. Töpeksineet joutuivat toteamaan, ettei kukaan muu 
nauti Moskovassa riittävää arvonantoa. Tämä oli varmasti katkera havainto niin 
oikeistossa kuin vasemmistossakin. Erityisesti Suomen kommunistit joutuivat 
jatkuvasti toteamaan, että vaikka he saivatkin paljon tukea Neuvostoliitosta, 
heitä ei päästetty säätelemään maitten välistä ulkopolitiikkaa. Tannerilainen 
SDP oli täysin salonkikelvoton, samoin Maalaisliiton oikeistosiipi. Paasikivi ar-
vosti Carl Enckellin kaltaisia ammattilaisia ja poliitikoista lähinnä Kekkosta, 
joka oli lopultakin äkännyt, mikä oli Paasikiven Venäjän-suhteiden ydin eli geo-
poliittisten tosiasioiden hyväksyminen. 
 

Vaikka Paasikivi rimpuili monta kertaa tutkainta vastaan ja yritti päästä taval-
liseksi siviilimieheksi tutkimaan ja kirjoittamaan, hänellä oli myös kunnianhi-
moa ja tarve tulla arvostetuksi. Pääministerin ja presidentin tehtävät elämän 
loppuvaiheessa olivat epäilemättä raskaita iäkkäälle ja terveysongelmista kärsi-
neelle Paasikivelle, mutta tuottivat selkeästi myös mielihyvää, joka pehmensi 
vanhojen kolhujen tuottamaa mielipahaa. Kun Paasikivi joulukuussa 1956 kuoli, 
hän saattoi perustellusti uskoa eläneensä hyvän ja kaikille suomalaisille hyödyl-
lisen elämän. On itse asiassa historiallisesti kyseenalaista, että jälkipolvet tapaa-
vat nostaa Mannerheimin ja Kekkosen Paasikiveä suuremmiksi valtiomiehiksi. 
Todellisten saavutusten perusteella voidaan mielestäni perustellusti väittää, että 
juuri Paasikiven ansiosta me elämme nyt itsenäisessä Suomessa.  
 

Kun Paasikivi oli jäähyväiskäynnillä Stalinin luona 30.5.1941, Paasikivi valitteli 
sovittujen viljakauppojen viivästymistä ja totesi, että ennen syksyä tilanne olisi 
hankala, koska myöskään Yhdysvalloista ei viljaa saataisi. Oma-aloitteisesti Sta-
lin ilmoitti tekevänsä Paasikivelle ”pienen henkikohtaisen palveluksen” ja lupasi 
lahjoittaa Suomelle 20 000 tonnia (yli kolmasosa sovituista ostoista) viljaa, kun-
han laivatilaukset vain toteutuvat. Lahjoituksen toteuttajaksi määrätty Anastas 
Mikojan ei ollut uskoa korviaan, mutta totteli tietenkin Stalinin selvää mää-
räystä. Suomessa sotaintoisimmat väittivät tämän ”Stalinin lahjan” olevan lah-
jontayritys. Sen Paasikivi tietenkin torjui jyrkästi. Hän ymmärsi, että ele oli Stali-
nin tapa ilmaista arvostustaan Paasikivelle. Yleensähän poistuville diplomaa-
teille annetaan kunniamerkkejä. (s. 155) 
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Lauantai 27. marraskuuta 2021 
 

Aika sutki mies 

 
Kun tietokirjan kohteena on henkilö, joka pääosan elämästään pyrki tietoisesti 
elämään varjoissa ja poissa julkisuudesta, on turha odottaa pelkästään tiukoista 
faktoista rakennettua tarinaa. Aikaisemmin mm. Sauli Niinistöstä ja Antti Rin-
teestä elämäkerrat kirjoittanut toimittaja Matti Mörttinen onkin ollut visaisen 
tehtävän edessä päätettyään kirjoittaa kirjan asekauppiaana rikastuneesta juu-
talaisesta, joka Auschwitzista hengissä selvinneenä päätyi asumaan myös Suo-
men Tampereella. Shlomo Zabludowicz : Holokaustin kauhuista salape-

räiseksi suomalaismiljardööriksi (Into 2021) on lähtökohtiinsa nähden varsin 
onnistunut julkaisu, vaikka esimerkiksi itse en kutsuisi päähenkilöä suoma-
laiseksi (alanimeke voikin olla kustantajan klikkiotsikko), sillä Shlomo Zabludo-
wicz oli aidosti isänmaaton kosmopoliitti, joka synnyinmaansa Puolan hylätty-
ään kieltäytyi yhden uuden isänmaan tunnustamisesta. Hän ei juuri suomea 
osannut ja kuoli Israelin Kesareassa. 
 

Kirjan mielenkiintoisuus kumpuaa osittain päähenkilönsä elokuvankaltaisesta 
persoonasta ja henkilöhistoriasta, mutta osittain myös siitä, että hänen poikansa 
Chaim ”Poju” Zabludowicz kuuluu, toisin kuin isänsä, harvalukuiseen suoma-
laissyntyisten miljardöörien ryhmään. Isän ja pojan kaikkea julkisuutta kaihtava 
elämäntyyli kiinnostaa tirkistelynhaluisia, mutta kyseessä on myös perheen ra-
hojen ”likaisuus”. Vaikka tiedämme hyvin vähän faktoja kummankin Zabludo-
wiczin liiketoimista, Shlomo Zabludowicz oli kiistatta kansainvälinen ja menes-
tynyt asekauppias. Mörttisen piirtämässä kuvassa asekaupan motiivit näyttäyty-
vät pehmein reunoin israelilaisen isänmaanystävän välttämättöminä tekoina. 
Vaikka sekin olisi totta, että asekauppa käynnistyi ihanteellisissa merkeissä, 
Zabludowiczin kädet ovat ainakin arabivaltioiden näkökulmasta paksussa ve-
ressä. Mörttinen antaa ymmärtää, että elämänsä lopulla Shlomo Zabludowicz lo-
petti bisneksensä ja keskittyi jakamaan rahaa hyväntekeväisyyteen. Varmaan 
näinkin, mutta mahtaako sekään olla koko kuva. 
 

Olen käyttänyt tämän tekstin otsikossa adjektiivia ”sutki”. Se on suomalaisessa 
kielessä kaksikasvoinen, suorastaan sutki ilmaisu. Sillä voi kehua tai ihailla juo-
nikasta, ovelaa, liukkaasti liikkuvaa ja pärjäävää miestä (”sutki nainen” ei oikein 
toimi) tai yhtä hyvin moittia epärehellisyydestä, kieroudesta ja luihuudesta. Itse 
uskon, että Shlomo Zabludowicz oli kaikkea tätä, mutta myös paljon muuta. 
Mörttinen kuvaa hänet erinomaisena seuramiehenä, hyväntahtoisena perheen 
patriarkkana ja syvämietteisenä ajattelijana. Toisaalta sama ihminen kykeni on-
gelmitta herkuttelemaan juutalaisen kosher-ruokavalion kieltämillä 
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katkaravuilla ja neuvottelemaan tuottoisista asekaupoista länsisaksalaisen ken-
raalin kanssa, vaikka tämä oli toiminut sodan aikana Waffen-SS:n upseerina. Tai-
tavasti sutki osaa olla joustava. 
 

Suomesta tuli Shlomo Zabludowiczin elämän yksi tukipiste sekä sattumalta että 
hyvästä syystä. Tuo syy oli Tampellan asetehdas, joka sattui tuottamaan juuri 
niitä aseita, joita nuori Israelin valtio sattui eniten tarvitsemaan. Tyylilleen us-
kollisena Zabludowicz ei koskaan ollut varsinaisesti Tampellan palveluksessa, 
vaikka hän Mörttisen kuvauksen perusteella loikin omaisuutensa ”Tampella-tyy-
pin kranaatinheittimen” kaupoilla. Mutta Zabludowiczin nimeä on lähes mahdo-
tonta löytää mistään kauppakirjoista, sopimuksista tai muista asiakirjoista, joi-
hin tutkiva mieli ehkä pääsee käsiksi. Zabludowicz eli ja pysyi varjoissa, vaikka 
touhusi ikiliikkujan tarmolla ympäri Eurooppaa aikana, jolloin minkä tahansa 
rajan ylitys oli työlästä. Jotenkin hän onnistui myös puhumaan suomalaiset osa-
puolet salaliittoonsa, minkä seurauksena valtiovalta ja Tampella kiistivät pit-
kään ja totaalisesti, että Tampella harjoittaisi asekauppaa Israelin kanssa. Puo-
lustusministeri Sulo Suorttanen päätyi yksiselitteiseen julkiseen valehteluun 
suojatakseen Zabludowiczin selustan. 
 

Vaikuttaakin siltä, että Zabludowiczin ylivoimaisesti suurin kyky oli rakentaa it-
selleen lojaaleja verkostoja. Nämä verkostot ulottuivat kaikille elämän alueille, 
eivät pelkästään suoraan asekauppaan liittyviin toimijoihin. Kuvaava esimerkki 
on, että kun Tampereella tuolloin asunut Zabludowicz vietti näyttävästi, vaikka 
sisäpiirissä, 60-vuotisjuhliaan, yksikään tamperelainen aviisi ei kertonut juhla-
päivästä rivilläkään. Sellaista hiljaisuutta ei saa edes ostamalla, siihen tarvitaan 
sosiaalinen omertà. Tuon hiljaisuuden rikkojia ei ole nyt paljon myöhemmin-
kään löytynyt, mikä käy ilmi harvojen julkaisujenkin hienotunteisuudesta. Ku-
kaan Zabludowiczin kanssa toiminut ei ole halunnut rikkoa hiljaisuuden lu-
pausta, vaikka aivan varmasti Suomestakin löytyy henkilöitä, jotka eivät hänen 
toimintaansa ihaile ja rakasta. Tällainen oli mm. Tampellan keksijä Hans Otto 
Donner, jonka innovaatiot Zabludowicz onnistui muuttamaan omaksi rahak-
seen. 
 

Valtaapitäville Zabludowiczin kaltainen kansainvälinen toimija on ollut epäile-
mättä hankala tapaus. Valpo ja Supo ovat tietysti miehen perässä liikkuneet, 
mutta en pitäisi yllättävänä, jos Zabludowicz olisi onnistunut tekemään Suomen 
valtion kanssa sopimuksen, jonka perusteella salainen poliisi ei puutu asekaup-
poihin, joista Suomen valtio Tampellan omistajana konkreettisesti hyötyi. Mört-
tisen mukaan Urho Kekkonen kyllä tiesi Zabludowiczin ja hänen toimintansa, 
vaikka ei ilmeisesti ystävyyssuhdetta kuitenkaan luonut. Zabludowicz oli ulko-
poliittisesti harmaa hahmo, koska Neuvostoliiton suhtautuminen Israelin valti-
oon on vaihdellut historiallisesti tukemisesta voimakkaaseen vastustamiseen. 
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Todennäköisesti Kekkonen arvioi, että Zabludowicz on tyyppi, johon kannattaa 
pitää etäisyyttä. Se varmaan sopi myös Zabludowiczille. 
 

Mörttisen tapa kuljettaa tarinaa kronologisesti edes takaisin harppomalla toimii 
kohtuullisen hyvin, välillä suorastaan yllättävän hyvin. Se voi olla lähdeaineiston 
sirpalemaisuuden pakottama ratkaisu, mutta korostaa samalla sitä, ettei sauma-
tonta tarinaa ole mahdollista rakentaa. Loppujen lopuksi kirjassa kuljetettava 
holokaustin perinne jää varsin merkityksettömäksi. Zabludowicz itse näyttää 
selvinneen hyvin vähin traumoin, eikä hän todellakaan antanut menneisyyden 
haitata nykyisyyttä tai tulevaisuuden rakentamista. Tältä osin Shlomo Zabludo-
wicz on epäilemättä ollut hyvin erikoinen persoonallisuus. Toisaalta on selvää, 
ettei Zabludowicz olisi menestynyt asekauppiaana, jos hän olisi ruvennut muis-
telemaan ja moralisoimaan. Asekauppiaan täytyy suhtautua maailmaan psyko-
paatin tavalla, vaikkei sellainen olisikaan. 
 

Vaikka Shlomo Zabludowiczin tarina kietoutuu monella tavalla Suomeen ja Tam-
pereen kaupunkiin, perusteita kutsua häntä suomalaiseksi ei mielestäni ole – 
eikä tietysti tarvitsekaan olla muuten kuin kustantamon myyntiosaston mie-
lestä. Zabludowicz oli sutki kosmopoliitti, joka osasi käyttää kaikki avautuvat ti-
laisuudet hyväksi. Siitä päätellen, miten vaitonainen virallinen Suomi on ollut 
Zabludowiczin roolista Tampellan asebisneksessä, voimakasta tarvetta tehdä 
hänestä suomalaista ei muutenkaan ole. Jälkipolvi on sitten eri asia. Suomalaista 
itsetuntoa näyttää kohentavan ajatus siitä, että Lontoossa elää Suomessa synty-
nyt miljardööri, jolla on täällä myös kiinteistöjä ja taiteen tyyssijoja. Myös Poju 
Zabludowicz näyttää hyväksyneen tämän molemminpuolisen hyötymisen ku-
vion, vaikka isältä opittu salainen elämä muuten jatkuukin. 
 

Matti Mörttinen ei harrasta moralisointia. Hän päättää kirjansa näin: ”Shlomoa ei 

liene tutkittukaan epäiltynä mistään taloudellisista tai muista merkittävistä rikok-

sista. Se on hyvä muistaa, kun tampellalaisiin asekauppakuvioihin usein liitetään 

sanat laiton, hämärä tai epämääräinen.” (s. 231) Vaikka ei menisi synninpäästö-
puheissa näin pitkälle, on järkevää myöntää, että vaikka Zabludowicz todennä-
köisesti rikkoi elämänsä aikana monien maiden lakeja, hän tuskin piti itse itse-
ään rikollisena, vaan liikemiehenä. Eikä edes samalla lailla itseironisesti kuten 
amerikanitalialaiset mafiosot, vaan ihan aidosti. Sehän on sutkin miehen perus-
ominaisuus, ettei hän suhtaudu yhteiskunnan pelisääntöihin yhtä tiukkapipoi-
sesti kuin muut. Sutki mies etsii ja löytää etenemisväylän silloinkin, kun sellaista 
ei normien yhteiskunta tarjoa. Taito se on sekin. 
 

PS. Suomen avoimesti juutalaisvastaiset toimijat kuten verkkolehti Partisaani 
suhtautuvat Mörttisen kirjaan tietenkin halveksivasti (”Kirja vahvistaa myös 
vanhan stereotypian, jonka mukaan juutalaiset liikemiehet pyrkivät hyötymään 
aina sotien kaikkien osapuolten kustannuksella.”). Tunnetusti antisemitistisen 
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Kärkkäisen verkkokaupasta ei tätä nimekettä löydy, vaikka sen päähenkilön ta-
rina voisi toimia joillekin kiihkoilijoille ”todisteena” juutalaisten yleisestä sutkiu-
desta. Ilmeisesti näin monimutkainen laskelmointi on aidolle antisemiitille jo lii-
kaa. 
 
 

 
 
 
 
Sunnuntai 5. joulukuuta 2021 
 

Je suis petit bourgeoisJe suis petit bourgeoisJe suis petit bourgeoisJe suis petit bourgeois  

 
Anna Kontulan kirja Pikkuporvarit : Pohdintaa aikamme hengestä (Into 
2021) valmistui selvästi otollisella hetkellä. Moni aito pikkuporvari heiluu huo-
lestuttavasti fasismin imelän houkutuksen portailla, mutta myös moni pikkupor-
varillisuutta sanoissa vastustava on voinut huomata itsessään piirteitä, joita 
Kontula kirjassaan ”parjaa”, kuten hän itse tyylilajinsa määrittelee. Onkin ter-
veellistä lukea pikkuporvarillisuuden yleisyydestä sekä muissa että varsinkin it-
sessä. Sillä vaarallisinta on tietysti juuri sellainen pikkuporvarillisuus, johon 
muka kukaan ei ole syyllistynyt. Kontulan tekstiä on ainakin Twitterissä kehuttu 
silmiä avanneena kokemuksena. Ja sitä se varmasti monille meistä vasemmisto-
laisista pikkuporvareista on, kunhan pääsee alun taustoituksesta itse parjaamis-
jaksoihin. 
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Kontulan kirja on ja ei ole pamfletti. Lyhyehkö teksti on tuottanut sankan vii-
teapparaatin ja muhkean kirjallisuusluettelon. Silti on totta, että päästessään 
parjaamaan pikkuporvarillisuutta Kontula lieventää tieteellistä kirjoitustapaa ja 
päästää poliittisen kolumnistin valloilleen. Minusta ratkaisu tuntuu järkevältä. 
Pelkkä muodollinen tutkielma jäisi epäkiinnostavaksi ja teoreettiseksi, ehkä jopa 
epäuskottavaksi. Itse peruskäsite on niin liukas ja epämääräinen, että ilman elä-
vää konkretiaa se katoaa pian nurkan taakse – ja pikkuporvari voi taa hengäh-
tää.  
 

Anna Kontula parjaa pikkuporvarillisuutta viiden pääotsikon alla: Hallinnan 

harha – Ulkokultaisuus – Mukavuudenhalu – Pikkuporvarillisuuden ekspansio ja 
Pikkuporvarillisuuden veto. Tuskin yksikään lukija pääsee näistä luvuista läpi il-
man pientä punerrusta poskipäillä ja lievää pahempaa hikoilua. Karu tosiasia on, 
että me vauraan länsimaan asukkaat olemme kaikki jollain tavalla pikkuporva-
reita, ja juuri tämän osoittaminen on Kontulan kirjan tärkein anti. Kysymys ei ole 
”niistä” tai ”noista”, vaan meistä. Pikkuporvari, joka kuvittelee olevansa kaiken 
pikkuporvarillisuuden ankara vastustaja ja moisen yläpuolella, on se vaarallisin. 
 

Olen itse pahasti kontrollifriikki, turvallisuushakuinen ja taipuvainen järjestä-
mään maailmaa hallittaviin lokeroihin. Olen kirjastonhoitaja, sihteeri ja viimei-
sen päälle ”turhia” riskejä karttava nojatuolimatkaaja. Jännitän kaikkea matkus-
tamista, myös lyhyitä ja rutiininomaisia. Koskaanhan ei voi tietää, mitä voi ta-
pahtua pienen kotipiirin ulkopuolella. Minulla on mielestäni myös hyviä perus-
teluita hallinnan ja järjestyksenpidon halulleni. Esimerkiksi, jos ei ensin ole jär-
jestystä, mitä iloa sen sotkemisesta voisi olla? Taiteellinen luovuus ei synny se-
kasotkusta vaan siitä, että omat ja muiden löydöt ovat saavutettavissa ja kasatta-
vissa uudelleen ennen näkemättömillä ja kuulemattomilla tavoilla. Ja nykyään, 
vaikka ei ennen, maailmanmatkailu on ekologisesti itsekästä ja lyhytnäköistä 
touhua, joka on syytä jättää jokahenkilön to do -listalta pois. 
 

Toisaalta en taida olla hirveän ulkokultainen. Olen kapinoinut jo lapsena sitä 
vastaan, että ”joku muu” saa määrätä, mikä on oikein tai väärin, mikä on kiinnos-
taa ja mikä ei ja varsinkin, että tuo joku muu saisi määräillä, miten pukeutua ja 
käyttäytyä. Minusta tulikin ensin hippi ja sitten monen sortin radikaali, koska 
olen halunnut tehdä toisin. Harvoin se on ollut omaperäistä, mutta aika usein 
kyllä toisin. Inhoan kulisseja ja niihin liittyvää häpeän tuntoa. Inhoan kunnia-
merkkejä ja vielä enemmän niiden ottamista jotenkin tosissaan. Vaaraa kutsusta 
Linnan juhlille ei ole ollut, mutta myöskään avecina en ole moiseen tasavaltai-
suuden pilkkaan suostunut osallistumaan. Rahaan olen suhtautunut aina harmi-
tellen sen vähyyttä, en kiihkeästi. En ole koskaan tehnyt mitään pelkästään ra-
han takia. En usko, että minua voisi ostaa tekemään mitään periaatteideni vas-
taista (en voi tietää, houkutuksia on ollut niin vähän, otan vastaan tarjouksia). 
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Mutta mukavuudenhaluinen olen, ainakin nykyään raihnastuneena eläkeukkona. 
Eikä minulla ole siihen edes mitään selityksiä. Olen ns. hypotenuusamies, käve-
len aina lyhintä mahdollisuutta reittiä, valitsen polkupyörän kävelemisen sijaan 
ja vältän ulkoilua sateella ja kovalla pakkasella (ja tuulella). Stressaannun elä-
män tavallisistakin häiriöistä kuten metelistä, roskaisuudesta, häiriköivästä 
käyttäytymisestä, kerjäläisestä S-Marketin ovella (haluaisin auttaa, mutta uskon 
tietäväni, että kerjäyslantit vain sementoivat vallitsevan kurjuuden) ja nuorten 
nättien henkilöiden nättiyden pilaavasta meikkilastista. Toisaalta puutun hyvin 
herkästi häiriköintiin julkisissa, kaikenlaiseen pienempiin kohdistuvaan kiusaa-
miseen ja muihin ihmisoikeusrikkomuksiin. On jokin raja, jonka toisella puolella 
se oma mukavuus ei olekaan ykkönen. Ilahdun aina, kun huomaan näin käyvän. 
 

Kannatan rajoituksia vapaaseen ilotulitusoikeuteen, mutta en itseni, vaan pauk-
kupelosta kärsivien ja täysin viattomien koirien takia. Minusta ihminen olkoon 
vapaa hankkimaan iloa ihan mistä tahansa, kunhan se ei haittaa muita. Hillitön 
ilotulitus haittaa, keskitetty tulitus yhdestä paikasta ei. Samoin tupakointi, jossa 
ulos puhalletaan myrkyllisiä ja pahanhajuisia kaasupilviä, haittaa. Jos opettelette 
pitämään savut sisällänne, vaikenen. Pidän graffiteista, mutta inhoan historiallis-
ten ja muuten esteettisesti viehättävien pintojen sotkemista tägeillä ja muulla 
tuhrimisella. En käytä itse mitään päihdettä (marsipaania ei vielä sellaiseksi las-
kettane), mutta kannatan nykyisten tekopyhien huumelakien muuttamista salli-
vammiksi. En sen sijaan kannata kapitalismin oikeutta nylkeä työntekijän mata-
laa palkkaa entistäkin ohuemmaksi, en lääkejakelun yksityisomistusta ehkä 
myöskään kaupallista vakuuttamista. 
 

Pidän itseäni osittain tyypillisenä pikkuporvarina, osittain pikkuporvarin täydel-
lisenä vastakohtana. En omista asuntoa, autoa tai kesähuvilaa, minulla ei ole 
omaisuutta eikä velkaa. Äänestän vaaleissa kommareita tai Vasemmistoliittoa, 
en koskaan porvaria. Pukeudun epäsiististi (siis mukavasti), kiroilen julkisesti 
enkä häpeä vaihtaa uimarannalla vaatteita ilman pyyhkeeseen kietoutumista. En 
perusta vuotuisjuhlista (pieniä lapsia ei enää ole), olen uskonnoton ja kirkonvas-
tainen, en käy päivittäin suihkussa enkä tykkää puuroista (joita ei voi pures-
kella). En juuri piittaa siitä, mitä minusta ajatellaan tai takanapäin supatellaan 
(tuskin edes supatellaan). Musiikki- ja muu taidemakuni eivät kuulu muille ja us-
kallan avoimesti vaatia Marskin patsaan siirtämistä muualle arvostamaani Posti-
taloa rumentamasta. Ehkä pelkästään se tekee minusta ei-pikkuporvarin? 
 

Edellä käyttämästäni tekovitsikkäästä tyylistä riippumatta pidän hyvänä ja tär-
keänä, että pikkuporvarillisuudestakin puhutaan. Pikkuporvarin ulkokultaisuus 
nyt harvemmin aiheuttaa muuta kuin myötähäpeää. Mutta kun aikaisemmin si-
vistysporvaria äänestänyt pikkuporvari on niin peloissaan, että äänestää äärioi-
keistoa liehittelevää puoluetta kuten Perussuomalaisia, täytyy olla ihan oikeasti 
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huolissaan. Vaikka pikkuporvari pelkää usein ihan turhia, itse pelkoa ja sen ai-
heuttaa paniikkikäyttäytymistä täytyy kohdella todellisina ongelmina. Porvari-
median viime vuosina harrastama pelkojen lietsominen voi johtua pelkästään 
klikkijournalistisista tarpeista, mutta oli syy mikä hyvänsä, sen seurauksena on 
pikkuporvarin hätääntyminen ja radikalisoituminen. Ei niin, että pikkuporvari 
itse lähtisi 6.12. käsi Hitler-tervehdyksessä marssimaan. Mutta hän saattaa ää-
nestää vaaleissa sitä radikaalia toimen miestä, jonka siellä marssimassa näki.  
 
 
Tiistai 21. joulukuuta 2021 
 

Vastuutonta ja itsekästä 

 
Rokotteisiin voi suhtautua epäillen myös hyvin perustein. Koko rokotuksen idea 
on vahvasti intuition vastaista, suorastaan homeopatiaan viittaavaa. Tartutetaan 
ihmiseen ”heikennetty” tauti ja saavutetaan näin kehollinen herätys immuu-
nijärjestelmässä. On myös totta, että mikään rokote ei ole sataprosenttisen tur-
vallinen. Itse asiassa mikään ihmisen lääkkeenä käyttämä yhdiste ei sitä ole. 
Lääkkeisiin ja rokotteisiin on voinut eksyä jotain asiaankuulumatonta, mutta en-
nen kaikkea me ihmiset olemme kovin monenlaisia. On käytännössä mahdotonta 
kehittää yhdistettä, joka on turvallinen jokaiselle potentiaaliselle ihmiskäyttä-
jälle. Monenlaisten allergioiden lisäksi on biologisia yksilöpoikkeamia, joiden ta-
kia tämä tai tuo rokotteen ainesosa on yksilölle sopimaton tai suorastaan vaaral-
linen. Emme ole toistemme klooneja, vaan kaikki erilaisia perinnöllisten aines-
ten yhdistelmiä. Meitä on mahdotonta lääkitä millään kaikille sopivalla kemialli-
sella yhdisteellä. Luultavasti vesi on ainoa yhdiste, jota kaikki siedämme. 
 

On siis järkevää suhtautua vissillä varovaisuudella ja kysymyspinolla yksittäisen 
rokotteen kohdatessamme. On rokotteita, joilla on pitkä testaus- ja käyttöhisto-
ria. On myös rokotteita, joiden kohdalla kokemuksia on vasta lyhyeltä ajalta. 
Joissain tapauksissa kokemusten vähyys voi johtua myös kiireestä, joka ei välttä-
mättä ole lääketieteellisesti perusteltu, vaan liittyy rokotteen kaupalliseen hyö-
dyntämiseen. On perusteltua ja järkevää kysyä ääneen, onko tämän lääkkeen tai 
tuon rokotteen kohdalla tingitty turvallisuustesteistä, koska ensimmäisenä ro-
kotteen markkinoivaa odottavat jättimäiset taloudelliset tuotot. Lääketeollisuus 
eli Big Pharma, kuten sitä erityisesti kriittisissä piireissä kutsutaan, ei ole liik-
keellä hyvää hyvyyttään, vaan koska lääkkeiden kehittäminen, tuottaminen ja 
varsinkin monopolimainen levittäminen tarjoavat häkellyttävän hyvän taloudel-
lisen tuloksen tekemisen mahdollisuuden. On järkevää lähteä siitä, ettei Big 
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Pharman eli osakkeenomistajien tarvitse olla hyväntekijöitä eivätkä he sellaisia 
ole. He ovat kapitalistisen markkinatalouden sijoittajia, eivät sen enempää. 
 

Toisaalta on syytä kysyä, kannattaako lääketeollisuuden missään olosuhteissa 
myydä tuotetta, joka ei toimi, vaan aiheuttaa sen sijaan ei-toivottuja sivuvaiku-
tuksia. Ei kannata, sillä käytännössä lääketeollisuuden on lähes mahdoton toimia 
periaatteella ”varasta ja häivy”. Yksittäinen huijari voi kadota rahojen kanssa, 
mutta eivät vakiintuneet isot yritykset. Vaikka Big Pharmaa on perustellusti 
epäilty ja syytetty epäeettisestä toiminnasta kuten patenttioikeuden tuottaman 
monopoliaseman väärinkäytöstä hintojen nostamiseksi, on vaikea nähdä järkeä 
yleistävissä väitteissä, joiden mukaan jotkin lääkkeet olisivat tarkoituksella te-
hottomia tai vaarallisia. Ongelmia varmasti peitellään rutiininomaisesti, mutta 
se on eri asia kuin tuottaa tietoisesti markkinoille vaarallisia aineita. Sellaista 
motivaatiota ei bisnespohjalta toimivalla lääketeollisuudella yksinkertaisesti ole. 
 

Rationaalisen varovaisuuden ja epäilyn lisäksi rokotteisiin liittyy kritiikkiä, jota 
on vaikea pitää millään tavalla täysjärkisten ajatteluna. On toki vaikea todistaa, 
että koronarokote EI sisällä illuminaattien mikropiiriä, jonka avulla kaikki roko-
tetut (toistaiseksi varakkaan maailman asukkaat) saadaan salaisen maailman-
hallituksen täyteen komentoon. Mutta hurjan väitteen edustajalla on toki tässä-
kin todistustaakka. Hänen tulisi kyetä todistamaan, että rokotteiden mukana le-
vitetään jotain sirua, muuten kyse on pelkästä huhujen levittämisestä ja juorui-
lusta. Sama periaate koskee kaikkia epätavallisia väitteitä, joita rokotteiden vai-
kutuksiin liitetään. Jos joku, vaikka suomalainen pienpuolueen kansanedustaja, 
antaa ymmärtää, että kaikki koronarokotteen ottaneet tulevat kuolemaan ja vain 
rokotuksista kieltäytyvät tulevat jatkamaan ja johtamaan ihmissukua, voidaan 
kohtuudella odottaa jotain virallisia tilastolukuja ihmisten yllättävästä joukko-
kuolemasta. Ellei enemmistö suomalaisista piakkoin kuole rokotuksen takia, 
väitteen esittäjää voi hyvin kutsua valehtelijaksi ja perättömien huhujen vas-
tuuttomaksi levittäjäksi. 
 

Rokotteiden ei-rationaalinen vastustus on perinteisesti liittynyt sekaviin uskon-
nollisiin ja pseudofilosofisiin (kuten steinerilainen antroposofia) ajatusrakennel-
miin, mutta nykyään se yhdistyy vahvasti myös puoluepoliittiseen kansalliskiih-
koiluun ja jopa äärioikeistolaisiin ajatuksiin. Kummallisen liiton selitys lienee 
siinä, että rokotteet ovat sopiva tekosyy kaikenlaisen ylhäältä johdetun hallin-
nan jyrkkään vastustamiseen. Kun lääketieteellisesti arvioiden riittävää rokote-
kattavuutta ajavat kaikki vakiintuneet poliittiset voimat, idean vastustamisesta 
saadaan tunteisiin käyvä symboli vähällä vaivalla. Samalla kierolla logiikalla ro-
kotteen torjuvissa on paljon myös niitä, jotka kiistävät ilmastonmuutoksen, 
luonnon kiihtyvän tuhon ja rasisminvastaisen toiminnan, ylipäätään minkä ta-
hansa toiminnan, joka ei sovi kansalliskiihkoiseen ja oikeistolaiseen 
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maailmankuvaan. Jopa osa aikaisemmin selkeästi tieteen arvon tunnustaneen 
Kokoomuksen piiristä kaikuu kovin outoja ajatuksia ja kiihkoilua. 
 

Tässä on muistutettava siitä, että kaikki rokotekriittiset ihmiset eivät ole oikeis-
tolaisia kiihkoilijoita. Osalle kysymys on todella pelkästään rokotteen turvalli-
suuteen liittyvästä huolesta ilman yhteyttä militanttiin järjestyneen valtion kri-
tiikkiin. On ihmisiä, joilla rokottamattomuus liittyy niinkin yksinkertaiseen asi-
aan kuin pistämisen pelkoon. Ei ole perustetta niputtaa kaikkia rokotuksista 
kieltäytyviä ja syyttää heitä salaliittohörhöilystä tai muusta kiihkoilusta. Mutta 
valitettavasti heitäkin täytyy syyttää vastuuttomuudesta ja arjen itsekkyydestä. 
Rokottamattomuus kun ei ole pelkästään yksilöä itseään koskeva ratkaisu, vaan 
mitä suurimassa määrin yhteisöllinen ratkaisu. Tämänhetkisen tiedon ja ym-
märryksen perusteella motiivista riippumatta rokotuksesta kieltäytyvä syyllis-
tyy yhteisölle vaaralliseen käytökseen. 
 

Kun kutsun rokottamattomia itsekkäiksi ja vastuuttomiksi, totean mielestäni 
faktan, en pyri haukkumaan tai maalittamaan ketään. Emme pääse siitä faktasta, 
että yksilön rokottaminen on parhaan mahdollisen lopputuloksen (haitallisen 
pieneliön leviäminen estyy) kannalta vasta toissijainen tavoite. Yksilön pelasta-
minen tartunnalta ja sairastumiselta on hieno asia, koska rokotettu tuskin tulee 
rasittamaan sairaanhoitojärjestelmää. Mutta me rokotetutkin voimme kantaa vi-
rusta ja levittää sitä tietämättämme ja tahtomattamme. Kun puhutaan rokote-
kattavuudesta, tarkoitetaan sitä, että viruksen siirtyessä ihmisestä toiseen sen 
mahdollisuus sairastuttaa yksilö ja lisääntyä itse suuressa mittakaavassa heikke-
nee ja estyy lopulta kokonaan, kun etäisyys rokottamattomien välillä kasvaa tar-
peeksi suureksi. Idea on yksinkertainen, mutta jostain syystä rokotekriittinen ei 
halua uskoa sitä tosiasiaksi. Itse kannatan pakollisia rokotuksia pandemian uha-
tessa, mutta ainakin toistaiseksi valtiovalta on antanut rokottamattomille mah-
dollisuuden antaa periksi tai jatkaa vastuutonta toimintaansa, joka ironian hui-
puksi tietysti kääntyy rokottamattomien omaksi tappioksi, koska viruksen vai-
kutukset korostuvat jatkossa juuri rokottamattomien joukossa. Tiukimman en-
nusteen mukaan jokainen rokottamaton tulee sairastumaan koronaan. Ei kuole-
maan, mutta sairastumaan. 
 

Olen päätynyt kannattamaan pakollisia rokotuksia, koska se näyttää ainoalta 
keinolta päästä edes lähelle tarvittavaa kattavuusminimiä ajoissa. Meillä on his-
toriassa ollut ennenkin koko kansan pakollisia rokotuksia, ei pitäisi olla mitään 
erityistä syytä pitää nykyistä tilannetta jotenkin miedompien keinojen suuntaan 
poikkeavana. Pikemminkin täytyisi ajatella, että pakolliset rokotukset ovat nyt ja 
jatkossa ainoa keino vastata yhä nopeammin uudistuviin virusmutaatioihin ja 
niihin pandemioihin, jotka eivät vielä ole käynnistyneet. Vaikka maailmalla on 
nähty varsin dramaattisia lockdown-esimerkkejä, emme varmaankaan palaa 
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niin vähään matkustamiseen, että tilanne olisi virusten kannalta toivoton. Mat-
kailu pitää nykyistä vähempänäkin huolta siitä, että virukset pääsevät nopeasti 
maailman ympäri.  
 

Kannatan myös vahvasti sitä, että valtiollisin päätöksin varmistetaan rokottei-
den riittävyys ja siedettävä hintataso kaikille maailman ihmisille ja tarvittaessa 
ihmisestä riippuvaisille eläimille. Suomi on häpeällisesti edelleen siinä poru-
kassa, jolle lääketehtaan osakkeenomistajan taloudellinen etu on tärkeämpi kuin 
globaali taistelu pandemioita vastaan. Kapitalismi ei ole koskaan piitannut ih-
mishengistä, eikä välttämättä edes globaali hätätila saa osakkeenomistajia hie-
vahtamaan. Silloin on päättäjien velvollisuus tehdä välttämättömät ratkaisut, 
joilla pandemiat estetään, pidetään aisoissa tai voitetaan. Kaikki tämä täytyy 
tehdä maailmanlaajuisesti, mitään ”turvallista” omaa ja ”turvatonta” muiden ei 
ole enää olemassa. Sellaiseen uskovat tulevat huuhtoutumaan pois komentosil-
lalta. Vastuuttomat ja itsekkäät. 
 
 
Sunnuntai 26. joulukuuta 2021 
 

Jokainen elämä on arvokas  

 
Elisa Aaltolan ja Birgitta Wahlbergin toimittama antologia Me & muut eläi-

met : Uusi maailmanjärjestys (Vastapaino 2020) on tärkeä, vaikka ei helppolu-
kuinen katsaus uusiin tapoihin lähestyä eläinten ja toislajisen ihmisen suhtee-
seen. Monet kirjan lähestymistavat ovat itselleni uusia ja ehkä vähän outojakin, 
ehkä myös hitusen akateemisia. Kokonaisuutta hallitsee kuitenkin selkeä pyrki-
mys nähdä ja ymmärtää eläinkunnan roolit uudella tavalla. Tuo uusi tapa ei ole 
yhdellä käsitteellä kuvattavissa, mutta sille on olennaista purkaa perinteinen, sa-
noisinko suorastaan raamatullinen ajatus ihmisestä ”luomakunnan” ja sen 
myötä myös eläinten hallitsijana, ylä- ja ulkopuolella olevana hegemonina. 
 

Kirjan tutkijat (toimittajien lisäksi Otto Latva, Heta Lähdesmäki, Liisa Kaski, 
Limppu Witick, Marianna Koljonen, Maria Helena Saari, Helena Ääri, Outi-
maija Hakala, Elli Lehikoinen, Tiina Ollila, Tarja Koskela ja Saara Kupsalaw                              
) edustavat hyvin erilaisia näkökulmia, eikä tässä ole tarkoitus oman vähäisen 
kompetenssin takia edes yrittää niiden kaikkien esittelyä saati analyysiä. Kirja 
pakotti kuitenkin ajattelemaan monta kertaa sitä, miten ratkaisevassa asemassa 
suhteemme muihin eläimiin on kielen kautta muotoutunut etäännytys, joka eri-
tyisesti ikävistä asioista puhuttaessa hallitsee kieltä. Kielellinen etäännytys ja 
suoranaiset kiertoilmaisut eivät toki ole käytössä pelkästään suhteessamme 
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eläimiin, mutta eläinpuheemme valheellisuus tuntuu keskimääräistä voimak-
kaammalta. 
 

Tiina Ollilan kirjoituksessa Kielellisesti loppuuntuomitut tuotantoeläimet (s. 213) 
kuvataan hätkähdyttävällä tavalla kielipeliä, jonka avulla eläimen murhaaminen, 
teurastaminen, silpominen ja tuotteistaminen häivytetään silloinkin, kun tuotan-
toeläinten kohtelusta suostutaan ylipäätään puhumaan. Mielenkiintoinen on Ol-
lilan havainto, ettei teurastajien työstä ja ajatuksista ole juuri lainkaan kirjalli-
suutta. Vaistomaisesti tiedämme, että teurastajan työ on sellaista, josta ei parane 
puhua, koska väkivaltaa, kipua, ahdistusta, tuskaa, verta ja muita eritteitä ei 
kerta kaikkiaan voi välttää. Siksi on parempi vaieta, kääntää selkä ja katse. 
 

Paitsi että voidaan välttää, kun käytetään kiertoilmaisuja ja kaunistellaan konk-
reettisia tekoja. Tehotuotannossa eläimet eivät kuole. Ne ”lopetetaan” tai ”tain-
nutetaan”, ei tapeta. Niitä ”poistetaan” ja ”hävitetään”, mutta ei tapeta. Pelkäs-
tään teurastamolle kuljetus naamioidaan, eläimet ”lähtevät matkaan” tai ”tien 
päälle” ja tuottamaton lehmä ”lähtee autoilemaan” tai ”joutuu makkarateh-
taalle”. Kuolemasta saa näissä yhteyksissä puhua vain, kun kyseessä on tapa-
turma tai pedon toiminnan seuraus. Pedot tappavat tuotantoeläimiä, eivät ihmi-
set. Todellisuudessahan jokaisen teurastetun eläimen kohdalla oikea termi olisi 
murha, murhaaminen eli tavoitteellinen (tahallinen) ja suunnitelmallinen (har-
kittu) hengen vieminen. Mutta kuten jo Wikipedian määritelmässä tehdään ver-
baalinen taikatemppu: eläintä ei voi murhata, vain ihmisen. 
 

Samaa logiikkaa jatkaen meidän pitäisi puhua joukkomurhasta ja massamur-
haamisesta. Vuonna 2015 Suomessa kasvatettiin ja massamurhattiin 117 miljoo-
naa broileria eli ihmiselle maistuvaksi lihaksistoksi jalostettua kanaeläintä. 
Tästä näkökulmasta broileriteollisuus on myös ritualisoitua joukkomurhaa, 
jossa uhrien muistoa kunnioitetaan syömällä niiden liha eri tavoilla maustet-
tuna. Rituaalia johtava papisto koostuu sekä rahan keräävästä omistajistosta 
että surmatyöt käytännössä hoitavista palkkamurhaajista eli teurastajista. 
Joukkomurhattavat eläimet eivät ole meille yksilöitä, joilla olisi nimi ja mieli. Jos 
on, kyseessä on lemmikkieläin, jota ei myöskään tapeta, vaan se ehkä lopetetaan, 
haudataan läheisten surressa ja läsnä ollessa paikkaan, jonne voidaan palata 
kunnioittamaan eläimen muistoa. Se voi jopa olla hän, tuo suurin inhimillinen 
kielellinen myönnytys. 
 

Tiedämme edelleen elävien pienten kansanryhmien perinteestä, että ihmisen 
suhde eläimiin voi olla kunnioittava ja arvostava, vaikka siihen sisältyisi ”peto-
maista” käyttäytymistä eli metsästystä ja kalastusta. Vielä sata vuotta sitten ke-
sällä hellitty possunpulliainen oli jouluksi melko pakko lahdata, jotta perheelle 
riitti syötävää pitkän talven yli. Mutta siitä on laadullinen harppaus teolliseen 
joukkomurhaamiseen, jonka ensisijainen tarkoitus ei ole enää pitää ihmisiä 
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hengissä, vaan kerätä valtavasti rahaa ihmisen lihanhimolla. Jotta minä voin her-
kutella Savonlinnan torilla vastapaistetuilla muikuilla, jonkun täytyy ensin suo-
rittaa muikkujen keskuudessa keskisuuri massamurha. Broileriteollisuus ei ole 
kehittynyt pelastamaan suomalaisia nälkäkuolemalta, vaan tarjoamaan keinote-
koisen edullista (broilerien kurjilla olosuhteilla halvennettua) vaaleaa ja mietoa 
eläinproteiinia sopimuksella, etteivät lihaa ahmivat puutu tuotantoeläinten jul-
maan kohtaloon ja kohteluun. 
 

Edustan itse sitä melko jyrkkää kantaa, ettei ihmisen ja muun eläimen välillä pi-
täisi tehdä eroa ja rakentaa seinää. Olen valmis lähtemään siitä, että eläimille 
kuuluvat samat oikeudet kuin ihmisellekin, koska me olemme yksi eläinlaji mui-
den joukossa. Joudun kuitenkin puhumaan eettisesti ristiriitaisesti ja tekopy-
hästi, koska olen edelleen ns. sekasyöjä, ajoittaista lihanhimoaan häpeävä mora-
listi. Eläinten inhimillinen kaltoinkohtelu kauhistuttaa ja ahdistaa minua, koska 
pohjimmiltaan näen lemmikkien pitämisenkin vangitsemisena, orjuuttamisena 
ja ainakin ajoittaisena nöyryyttämisenä, jopa kiduttamisena. Tunnen tilapäistä 
helpotusta, kun katson videoita Tuulispäästä (”Jokainen elämä on arvokas” 
https://tuulispaa.org/, tue!) ja muista tuotantoeläinten turvapaikoista. Mutta 
tiedän, että maailman tuulispäät ovat hiekanjyväsiä tehotuotannon murhaavalla 
hiekka-aavikolla. 
 

Henkilökohtaisesti olisin valmis uuteen maailmanjärjestykseen vaikka heti. Luo-
puisin ongelmitta kaikista eläinperäisistä hyödykkeistä (juusto olisi se vaikein), 
jos tietäisin ihmisen lopettaneen eläinten sortamisen, kaltoinkohtelun ja alista-
misen. Ymmärrän ajatuksen akuutin epärealistisuuden, mutta en pidä itse tavoi-
tetta mitenkään epärealistisena. Ehkä jo lähitulevaisuudessa elävistä eläimistä 
peräisin oleva proteiini on kallista ja epäeettisenä pidettyä ravintoa, jonka kor-
vaa synteettinen liha ainakin joksikin aikaa. Sen jälkeen ihminen voisi antaa 
luonnon takaisin ja luopua ekologisesti kestämättömästä maankäytöstä. Mutta 
muutos ei tapahdu itsestään, vaan kovalla työllä, valistuksella ja propagandalla. 
Eläimet eivät itse sitä kykene organisoimaan, vaikka ilman kuvia eläimistä ehkä 
mikään puhe ei auttaisi. 
 

Eläinten pelastaminen ihmiseltä ei ole muista globaaleista haasteista erillinen 
eettinen kysymys. Tehotuotannolla ja säälimättömällä eläinsuhteella on suora 
yhteys niin ilmastonmuutokseen kuin käynnissä olevaan eläinlajien sukupuutto-
aaltoon ja biodiversiteetin nopeaan heikkenemiseen. Vaikka ei olisi valmis kut-
sumaan äkäisenä tuijottavaa vuohipukkia häneksi, pidemmällä tähtäimellä eläin-
ten oikeuksien ja lajiläheisyyden tunnustaminen on jokaisen ihmisen edun mu-
kaista. Eläinten riistäminen on osoittautunut umpikujaan johtavaksi valinnaksi. 
Viisas ihminen ei törmäile umpikujassa vaan etsii uusia teitä. Mieluiten yhdessä 
muiden eläinten kanssa. 
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Perjantai 31. joulukuuta 2021 
 

Arjen Arjen Arjen Arjen antirasismistaantirasismistaantirasismistaantirasismista 

 
Tämän tekstin sisältämän ajatusleikin sytykkeenä on toiminut antologia Rasis-

mi, valta ja vastarinta : Rodullistaminen, valkoisuus ja koloniaalisuus (Gau-
deamus 2021). Erittäin suuren kirjoittajajoukon tekstit on toimittanut kirjaksi 
kolmikko Suvi Keskinen (etnisten suhteiden professori, Helsingin yliopisto), 
Minna Seikkula (CEREN, Helsingin yliopisto) ja Faith Mkwesha (Svenska so-
cial- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto). Näkökulmat ovat varsin glo-
baaleja, vaikka myös Suomen romanit ja saamelaiset ovat mukana. Kun kanna-
tan lämpimästi lähes kaikkea antologiassa käsiteltyä antirasistista ja -kolonialis-
tista toimintaa, on tylsää joutua toteamaan, ettei näitä tekstejä selvästikään ole 
kirjoitettu ensi sijassa niille, joiden näkemyksiä pitäisi muuttaa, vaan lähinnä 
valmiiksi samanmielisille. Akateeminen jargon on paikoin musertavan vaikea-
kulkuista ja hankalasti hahmotettavissa sillekin, joka elelee ja lukee yliopistolli-
sen loppututkinnon muka koulimana. Ideologinen itsevarmuus kitkeröityy mie-
lestäni ajoittain ylimielisyydeksi, jota ei itse ehkä enää hahmoteta. Ymmärrän, 
ettei tämä (pääosin naisista koostuva) kirjoittajajoukko halua esiintyä enää kos-
kaan nöyrän roolissa. Maailman ja totuuden monimutkaisuus voisivat kuitenkin 
ansaita hiukan enemmän kunnioitusta. 
 

En edes yritä analysoida antologian yksittäisiä kirjoituksia, joista monilla on 
myös paljon vahvuuksia ja annettavaa sillekin, joka ei ole kuplaantunut akatee-
misen kielenkäytön maailmaan. Tartun yksityiskohtaan, joka edustaa minulle 
ideologista vauhtisokeutta ja haluttomuutta (toivottavasti ei kyvyttömyyttä) 
hahmottaa pitkän sodan taktisia ja strategisia vaatimuksia. Tarkoitan harkiten 
synnytettyjä kiistoja, joille on yhteistä takautuva tuomitseminen vähäisen todis-
tusaineiston ja vahvan jälkiviisauden voimalla. Olen sitä mieltä, että näennäisistä 
taktisista osavoitoista (Brunberg & Co) huolimatta tämä toimintatapa heikentää 
mahdollisuutta rakentaa antirasistista rintamaa niiden keskuudessa, jotka 
yleensä vetäytyvät syrjään. Vanhoista teksteistä, kuvista ja peleistä rakennettu 
takautuva syyllisyys ei kasvata yhteistä rintamaa, vaan heikentää sen rakentami-
sen mahdollisuuksia. Kiihkeimmät barrikadin reunalla eivät tätä hevin usko, 
eikä sen todistaminen olekaan helppoa. Joudun siksi kirjoittamaan niitä vastaan, 
joiden puolella olen ja joiden voittoa itsekin tavoittelen. 
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”Joulumarkkinoille on ilmestynyt uusi peli, jolle sen kehittäjä, suomalainen 
Mari KannerlaMari KannerlaMari KannerlaMari Kannerla on antanut arvoituksellisen nimen Z:n tähtiZ:n tähtiZ:n tähtiZ:n tähti.... Pelialustana toi-
mii kuvitteellinen Z:n maanosa, joka ulottuu kylmiltä seuduilta oikein lämpi-
miin tarjoten siten vaihtelevat olosuhteet pelaajille ja jatkuvasti yllättäviä yk-
sityiskohtia kulttuurin, maantieteen, geologian ja kasvitieteen harrastajille. 
Pelin ideana on kiertää Z:n maanosaa perinteisen, tasapuolisuudessaan ar-
mottoman arpanopan tahdissa. Tavoitteena on löytää äärimmäisen harvi-
nainen kasvi, Z:n tähti, joka on niin harvinainen, etteivät edes kasvitieteilijät 
ole varmoja siitä, mistä sen voisi löytää. Matkan varrella pelaajat kyllä löytä-
vät harvinaisuuksia, joita ei-kaupalliset museot lunastavat kokoelmiinsa kar-
tuttaen näin matkalaisten kunniakirjojen kokoelmaa.  
 

Koska Z on kuvitteellinen maanosa kuvitteellisine ja täysin ei-rodullistet-
tuine asukkaineen (joita kuvaavat satunnaisgeneraattorin valitsemista väri-
viivoista koostetut tikkuhenkilöt), eläimineen ja kasvilajeineen, myös kaikki 
paikannimet ovat mielikuvitusta kiihdyttävän eksoottisia, mutta turvallisen 
historiattomia. Liikkeelle saa lähteä mistä tahansa maantieteellisesti nime-
tystä pisteestä. Koepelissä suosittuja lähtöpaikkoja olivat mm. pohjoisessa 
ääripäässä sijaitseva Sal Alainen, kuten myös mantereen keskellä oleva 
Tumma Wes ja idyllinen Sluck-O. 
 

Maanosan ihmiset elävät sopuisasti ilman valtiollisia rajoja ja pelaajatkin 
saavat valita laudalla liikkuvan avatarinsa vapaasti Unicode-merkeistä, 
mutta jokunen inha eläinpeto on sentään pelaajia vaanimassa ja puhdasta 
sattumaa rajoittamassa. Kunnioituksesta oikeita petoja kohtaan Mari Kan-
nerla on keksinyt kolmelle elementille omat kuvitteelliset petonsa, joita 
matkustavaisen on syytä vältellä (vaikka eihän se arpanoppa paljon valin-
nanvaraa anna): paarmankka uhkaa ilmasta, nilvikkä vaanii vesissä ja maalla 
mönkii muinaiset dinot lastenkamariin jättävä kuusijalkainen jättiosmo. Sitä 
ei ilman arvokasta kunniakirjaa voi ohittaa. 
 

Z:n maanosassa ei olla rahavallan vankeina, vaan liikkuminen on kaikille ta-
sapuolisen hidasta kävelemistä, oikoteitä onneen eli nopeaan ihmekukan 
etsimiseen ja löytämiseen ei ole. Vaikka Z:n tähden löytäjä on virallisesti 
pelin voittaja, moraalisen voiton saa eniten kunniakirjoja kerännyt. Pelillä 
on siis selvä moraalinen opetus. Kärsivällinen luonnon ja kulttuurin ihmeit-
ten kerääminen on yhtä arvokasta kuin satunnaiseen onnenkantamoiseen 
perustuva Z:n tähden löytäminen. Näinhän pitäisi olla oikeassakin elä-
mässä!” 
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Kysymys on myös siitä, mistä päätetään puhua ja mihin kiinnittää yleistä huo-
miota. 

• Suomen valtion saamelaisiin kohdistama kolonisaatio aikojen alusta 
nykyhetkeen on vakava puheenaihe ja todiste raskaasta valtiollisen rasis-
min taakasta.  

• Suomen yritys kolonisoida Itä-Karjala 1918-1944 on vakava puheen-
aihe ja todiste rakenteellisesta rasismista, joka ei ole suinkaan kadonnut 
historian usvaan ja utuun.  

• Suomen romaneihin kohdistuva etninen syrjintä on vakava puheen-
aihe ja todiste siitä, että Suomessa on samanlaisia syvälle ajatteluun ja ra-
kenteisiin uponneita etnisen rasismin ilmiöitä, kuten mm. mustaihoisiin 
ihmisiin kohdistettu rotusorto Yhdysvalloissa.  

• Vaatimukset rajan sulkevan aidan rakentamisesta ovat vakavan kes-
kustelun paikka ja todiste siitä, että rasistinen suhtautuminen ”muihin” on 
elävää todellisuutta myös Suomessa vuonna 2021 (aitaa ajaa näkyvimmin 
entinen sivistyspuolue Kokoomus, ei avoimen rasistinen Perussuomalai-
set).  

• Poliisin usein avoin arjen tuki äärioikeistolaisuudelle ja rasistisuu-
delle on vakava ongelma, johon ei haluta tai kyetä puuttumaan. Molemmat 
mahdollisuudet ovat huonoja. 

 
Pepin isä, jäätelöpuikkojen ja pusujen nimet tai Afrikan tähti eivät mielestäni ole 
aidosti vakavia puheenaiheita. Ne ovat sijaistoimintaa, jolla kuitenkin saadaan 
huomiota ja julkisuutta enemmän kuin vakavilla aiheilla. Arjen rasismin kuvasti-
mina ne edustavat ajattelua, jossa takautuvan teksti- ja kuva-analyysin keinoin 
muutetaan menneen aikakauden ”viattomuus” nykyhetken syyllisyydeksi. Mi-
nusta pitäisi punnita tietoisesti solvaavat ilmaisut ja kuvat (niitäkin on) eri vaa-
alla kuin ne, joiden semanttinen sisältö on selvästi muuttunut ajan myötä tavalla 
ja joiden käyttöä siksi on syytä harkita. Jos tätä eroa ei osata tai haluta tehdä, ei 
mielestäni oteta asiaa riittävällä vakavuudella. 
 

Arjen rasismi on pohjimmiltaan vallankäyttöä ja kiistelyä siitä, onko ”muilla” ih-
misarvoa vai ei. Me suomalaiset emme ole mitenkään syrjässä tästä. Emme ole 
mitenkään poikkeuksellisen vähän rasistisia. Meillä ei vaan mikään etninen vä-
hemmistö ole koskaan uhannut valkoisen miehen valtaa. Siksi täällä ei ammuta 
vähemmistöön kuuluvia nuoria miehiä tuosta vaan. Mutta poliisi on jo osoitta-
nut, että äärioikeistolainen vähemmistöviha on valmiina odottamassa hetkeä, 
jolloin on virallinen lupa ampua. Siihen asti suojellaan tarkasti natsien kansalais-
vapauden toteutumista ja nuorten miesten väristä riippumatta heidät heitetään 
putkaan, jos väkivallaton mielipide uhkaa esimerkiksi yhdysvaltalaisen kanan-
tappofirman taloudellista etua. 
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Kolonialismissa ja rasismissa ei ole kysymys oikeuksista vaan vallasta. Kun kolo-
nialistit löysivät tiensä heille tuntemattomiin paikkoihin, joissa oli jotain ryöstet-
tävää, he eivät uppoutuneet opiskelemaan ja ymmärtämään itselleen uusia asi-
oita. He keskittyivät alistamaan valtansa alle tuntemattoman paikan ihmiset, 
eläimet, kasvit ja mineraalit. He keskittyivät ryöstämään ja tuhoamaan tuhansia 
vuosia kukoistaneet kulttuurit ja niitten henkiset saavutukset ja tyrkyttämään 
tilalle omaa mitätöntä uskontoaan. Joskus pelosta ja typeryydestä, usein silkasta 
ahneudesta (ja typeryydestä). He keskittyivät valtaamaan alueita nimeämällä 
ikivanhat paikat uusilla nousukkaiden nimillä. Kolonialisteja ei innostanut uu-
sien paikkojen löytämisen ilo ja riemu, vaan teknisesti ylivoimaisen väkivallan 
takaaman ryöstämismahdollisuuden toteuttaminen. Nuo miehet eivät olleet si-
vistyksen, vaan brutaalin vallanhimon lähettejä. Heissä ei ollut eikä ole mitään 
ihailtavaa. Kuten ei ole meissäkään, jos emme myönnä osuuttamme historialli-
sissa vääryyksissä ja keskity jatkossa toimimaan toisin. 
 
 

 
 
 
Rosa Emilia Lemberg (o.s. Clay, 31. elokuuta 1875 Omaruru – 1959 Covington, 
Michigan, Yhdysvallat) oli opettaja, laulaja, näyttelijä, kuoronjohtaja ja teatte-
riohjaaja, joka oli 1900-luvun alkupuoliskon merkittävimpiä amerikansuomalai-
sen työväenliikkeen kulttuurivaikuttajia lähes 50 vuoden ajan. Namibiassa syn-
tynyt Lemberg asui 1800–1900-lukujen vaihteessa myös Suomessa, jossa hän 
valmistui opettajaksi ja työskenteli myöhemmin ammatissaan muutaman vuo-
den ajan. Rosa Clay kohtasi Suomessa runsaasti arjen rasismia, vaikka myös ar-
vostusta. Näytelmäkirjailija Lauri Lembergin kanssa Clay solmi avioliiton vasta 
Yhdysvalloissa. (Wikipedia https://fi.wikipedia.org/wiki/Rosa_Lemberg) 
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Keskiviikko 5. tammikuuta 2022 
 

Huomio Huomio Huomio Huomio olennaiseenolennaiseenolennaiseenolennaiseen  

 
Satiirinen elokuva Don't Look Up! (käsikirjoitus David Sirota, ohjaus Adam 
McKay, Netflix 2021) on onnistunut ainakin hämmentämään sekä sen katsoneet 
että ne, jotka tietävät katsomattakin, mitkä leffat ovat pelkkää kuraa ja ajan tuh-
laamista. Elokuva on aivan liian pitkä, sen ihmissuhdekuviot ovat tylsää perus-
jenkkikamaa, mutta parhaimmillaan se tavoittaa pelottavan hyvin sen torjunnan, 
jonka ikävä tosiasia meissä niin helposti herättää. Kiista siitä, kertooko elokuva 
mutkan kautta suhtautumisesta ilmastonmuutokseen, on ihan turha. Tietenkin 
se kertoo siitä, mutta ei pelkästään siitä. Se kertoo myös globaalien suuryritys-
ten tuhoisasta vallasta, klikkimedian täydellisestä petoksesta ja poliitikkojen ty-
perästä lyhytnäköisyydestä. Elokuva pilkkaa armottomasti ns. länsimaista elä-
mäntapaa, mistä syystä monet torjuvat sen katsomatta. Minusta se on aika hyvä 
suositus mille tahansa elokuvalle. 
 

Vaikka siis käytin pikakelausta monta kertaa, annan tarinalle ja monille oivalta-
ville hetkille kiitettävän arvosanan. Ehkä hienointa on, että elokuva päättyy – 
itse asiassa kolme kertaa – tylysti ja epätyypillisesti siihen, ettei sitä pelastavaa 
Captain Americaa ollutkaan olemassa. Vaikka elokuva päättyy maapallon tuhou-
tumiseen juuri kuten tiede ennusti tapahtuvan, elokuvan tekijät ovat lisänneet 
loppuun vielä kaksi kohtausta, joitten ansiosta muiden mukana kuollut Maan 
asukki voi tuntea pientä vahingoniloa. Näitä en paljasta (paitsi vähän kuvitusku-
vassa), ovat sen verran hupaisia. Eli kannattaa kelata krediittiosasto huolella 
läpi, sattumia on luvassa. 
 

Elokuvan mainoksissa on teksti ”Based on truly possible events”. Tämä lienee 
tarkkaan harkittu muotoilu Yhdysvaltain markkinoita varten. Valistuneempi kat-
soja voi lukea siinä kaksoisviestin: asteroidin osuma on oikeasti mahdollinen 
uhka, mutta myös elokuvan satiirisesti kuvaama vastaanotto – suuryritys estää 
asteroidin tehokkaan tuhoamisen voidakseen hyödyntää sen sisältämät harvi-
naisten metallien varannot ja Yhdysvaltain presidentti murehtii enemmän väli-
vaalien tulosta – on täysin mahdollinen siinä ilmapiirissä, jossa elämme. Vaikka 
satiirin kärki on yhdysvaltalaisessa mediassa ja politiikassa (muut suurvallat ku-
vataan vastuullisempina), on turha ajatella, että emmehän me sentään. Todelli-
suudessa elokuva kuvaa yhtä hyvin vaikkapa Keskustan suhtautumista luontoon 
ja ilmastonmuutokseen. Ilmankos elokuva kenkuttaakin niin monia, jotka eivät 
ole sitä edes nähneet.  
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Olen nähnyt monta ihmiskunnan loppua kuvaavaa fiktiota ja lukenut vielä use-
ampia. Aihe on sekä scifissä että sen ulkopuolella suosittu, koska tällaista kau-
histuttavaa aihetta ei kerta kaikkiaan voi jättää pohtimatta. Don't Look Up on ta-
vallaan scifiä, tavallaan katastrofielokuva, tavallaan poliittinen satiiri. Silti se 
asettuu osaksi pitkää perinnettä, jonka mukaan ihminen tavallaan ansaitsee tu-
honsa. Tämän perinteen mukaan olemme joko niin jästipäisiä, ahneita, liian ute-
liaita tai liian heikosti uskovia, että jumalat päättävät rangaista koko porukkaa. 
Kollektiivisella rankaisemisella on keskeinen rooli uskonnollisessa fiktiossa, 
mutta se on kuulunut myös todelliseen elämään monissa karuissa yhteisöissä 
kuten armeijassa. Oman tulkintani mukaan Don't Look Up! on kuvaus maailman 
yhteisöstä, jossa valta tehdä tai olla tekemättä oikeita päätöksiä on joutunut niin 
harvojen käsiin, että kysymys kollektiivisen rangaistuksen moraalista muuttuu 
epäolennaiseksi. 
 

Tässä mielessä Don't Look Up! on poliittinen pamfletti, joka pyrkii varoittamaan 
vallan keskittymisen vaarasta. Satunnainen asteroidi on tässä vain taustakangas, 
joka nopeuttaa rangaistusta siitä, että sallimme vallan keskittymisen laiskuut-
tamme ja mukavuudenhaluamme. Kun Elokapinan kaltainen yritys muuttaa tu-
hoisaa kehitystä vaatii meiltä jostain kivasta luopumista, haluamme mieluum-
min vihata Elokapinaa kuin reagoida sen viestiin järkevästi eli kuunnellen ja 
omaa käytöstämme muuttaen. Don't Look Up! ei siis ensi sijassa kuvaa keskitty-
nyttä valtaa vaan sitä, miten helppo sen on suistaa maailma katastrofiin, kun 
suuri enemmistö tyytyy klikkailemaan sohvalle lojuen. 
 

Elokuva esittää pääpahiksen eli suuryritys BASHin avoimesti korruptoituneen 
presidentti Orleanin (Meryl Streep) tukijana. Tältä osin elokuva nähdäkseni en-
nustaa sitä, millaiseksi Donald Trumpin toinen kausi olisi voinut muodostua. Ni-
mellä BASH (lyödä, murskata) elokuvan tekijät halunnevat sanoa suoraan, mitä 
mieltä ovat globaaleista suuryrityksistä. Tässä kohdassa jää kuitenkin käsikirjoi-
tus pahasti vajaaksi, sillä BASHin vallan kehitystä ei lainkaan taustoiteta, eikä 
elokuva muutenkaan vie kapitalismikritiikkiään niin pitkälle, että se muuttuisi 
avoimesti poliittiseksi ja haastavaksi myös poliittisen ideologiakeskustelun ta-
solla. 
 

Don't Look Up! keskittyy niin täydellisesti yhdysvaltalaiseen kuvastoon, että siitä 
voi syntyä virheellinen ”on ne jenkit typeriä!” -tunnelma. Elokuvan pääviesti – 
meidän tavallisten ihmisten laiska suhtautuminen hiukankin tulevaisuudessa 
oleviin ongelmiin – on ehdottomasti globaali, ei pelkästään Atlantin takainen. 
Kun tekijät ovat ilmastonmuutoksen – tai lajikadon ja ympäristön tuhoutumisen 
– sijasta valinneet katastrofin aiheuttajaksi neutraalin avaruuden kohteen, on 
valinta epäilemättä ollut harkittu, mutta ei välttämättä onnistunut. Osa ihmisistä 
torjuu elokuvan pääviestin – ottakaa tieteen varoitus vakavasti – jo sillä perus-
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teella, että asteroidin täysosuma on tilastollisesti ja tiedossa olevien Maata lä-
hellä olevien kohteiden kulkuradoista kertyneen datan perusteella hyvin epäto-
dennäköistä. Sen sijaan ilmastonmuutos on sen kieltäjien kiivailusta riippumatta 
tieteellisesti niin vahvasti todistettu, että epävarmuus liittyy lähinnä katastro-
faalisten muutosten aikatauluun, ei siihen, toteutuvatko ne. 
 

Ei tietenkään ole realistista vaatia, että yksittäisen elokuvan tehtävänä on herät-
tää kaikki uinuvat mielet. Mutta parhaimmillaan se on yksi tekijä laajamittai-
sessa heräämisessä, jota ilmastonmuutoksen torjuminen selvästikin vaatii. Jos 
ajattelemme kotimaista politiikkaa, oikeiston ja Keskustan ”ikäviä” ratkaisuja 
jatkuvasti lykkäävän ja torjuvan politiikan kuvio ei mitenkään poikkea siitä, mi-
ten presidentti Orlean haluaa lykätä asteroidin iskun pohtimisen vallankäyttä-
jälle kriittisten välivaalien yli. Kun Keskusta hankkii turpeenkäytölle jatkoaikaa, 
se käyttäytyy täsmälleen samalla tavalla. Vastuuttomasti ja tieteen sanoman tor-
juen. Vastaavasti kun koko poliittinen kenttämme hyväksyy 40 miljardin euron 
tuhlaamisen tarpeettoman ja käyttökelvottoman asemassan ostamiseen Yhdys-
valloista, se kieltäytyy samalla ”torjumasta asteroidia” eli ilmastonmuutosta 
tuolla samalla summalla. Kaikki asekauppaan tuhlatut miljardit ovat nimittäin 
myös vauhdittamassa ilmastonmuutosta ja mitätöimässä niitä vähäisiä vastatoi-
mia, joihin hitaasti on alistuttu. 
 

Tiede ei ole koskaan täydellistä, mutta se on parasta, mitä ihmiskunta on kyen-
nyt kehittämään ongelmien ratkaisemiseksi. Insinööri toimii aina tieteellisen tie-
don pohjalta. Kaikki uusi tietotekniikka nojautuu suunnattomiin tieteellisiin 
ponnistuksiin ja keksintöihin. Vain tieteen äksyilemätön soveltaminen voi tar-
jota sellaisen mahdollisuuden, jossa ihmiskunta voi jäädä nykyisessäkin laajuu-
dessaan eloon ja kehittyä nykyistä onnellisemmaksi. Poliittisen päätöksenteon 
on siirryttävä luottamaan tieteeseen, ei lyhyen aikavälin laskelmointiin ja höpöt-
telemään optimismiin. Media puolestaan – valitettavasti sitä ei voi unohtaa – on 
vastuussa siitä, että se lopettaa klikkijournalismin ja siirtyy vastuulliseen tiedon-
keräämiseen ja julkistamiseen, joka ei perustu omistajan taloudelliseen laskel-
mointiin, vaan tosiasioihin ja ihmisten oikeuteen saada tietää. Epärealistisia aja-
tuksia? Mielestäni eivät, vaan välttämättömiä ja väistämättömiä, jos emme halua 
tuhoutua. 
 
Syyskuu 2022: Tämäkin elokuva tuli ja meni ilman näennäistä vaikutusta globaaleihin ilmasto-
poliittisiin päätöksiin. Yhä päättäjien arsenaali koostuu viivyttelystä, vähättelystä ja ennen 
muuta välttämättömien toimien lykkäämisestä hamaan tulevaisuuteen. Globaalisti odotetaan, 
että ”joku muu” kantaa ympäristötoimissa päävastuun, eihän se koskaan meillä voi olla. 2022 
on ollut ilmastollisesti mittaushistorian kuumin, kuivin, sateisin ja sekavin. Silti on päättäjille hel-
pompaa tuhlata aseisiin kuin pelastaa ihmisen tulevaisuus. Näyttää vahvasti siltä, että olemme 
päättäneet tuhoutua mieluummin kuin avata silmämme. 
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Tiistai 11. tammikuuta 2022 
 

MIKSI? MIKSI? MIKSI? MIKSI?  

 
Kansanedustaja Kimmo Kiljusen toimittama antologia Raportti uusien hävit-

täjien hankinnasta (Into 2021) on tuiki tarpeellinen julkaisu, vaikka se julkais-
tiin ainakin vuosi liian myöhään ja vaikka se ei ajoissakaan ilmestyessään olisi 
muuttanut jo teräsbetoniin valettua päätöstä. Päätöstä maksaa Yhdysvaltain ve-
rikätisille asekauppiaille 30-40 miljardia velkaeuroa kynnysrahaa ja todistelu-
palkkiota siitä, että Yhdysvallat armollisesti suostuu ottamaan Suomen edistä-
mään suurvallan globaaleja poliittisia, sotilaallisia ja kaupallisia etuja. Hankin-
nan pääjunailijana toiminut, vastuusta turvaan jo vuosia sitten livahtanut Jarmo 
”Charles” Lindberg, entinen kenraali, entinen puolustusvoimain komentaja ja 
entinen sotatalouspäällikkö, ryvetti Suomessa maineensa rynnätessään siviiliin 
päästyään perustamaan firman myymään osaamistaan F-35:n valmistajalle 
Lockheed Martininille konsulttina karenssisäädöksiä rikkoen. No, mitäs pienistä. 
Lindberg kävi pokkaamassa Yhdysvaltain puolustusvoimien arvostetun Legion 

of Merit -palkinnon, joita myönnetään ulkomaisille henkilöille, jotka ovat merkit-
tävästi edistäneet Yhdysvaltain etuja. Minua moinen olisi kovasti hävettänyt, 
mutta ei selvästikään Lindbergiä, ovathan palkinnon saaneet aikaisemmin mm. 
sotamarsalkka Georgi Žukov, presidentti Charles De Gaulle, keisari Haile Se-
lassie, pääministeri Narenda Modi ja kenraali Hilmi Özkök. 
 

Raportti luettelee kyllä hävittäjähankintaan syylliset nimilläkin mainiten, mutta 
tekee sen kohteliaasti ja vain hetkittäin selkeän kriittisesti. Vaikka monet jutut 
ovat veret pysäyttäviä, tavoitteena ei selvästikään ole ollut sanoa voimakasta 
vastalausetta, vaan enemmänkin tarjota perusteluita niille, jotka hanketta ovat 
kritisoineet. Sinänsä hyvä tavoite, mutta loppujen lopuksi täysin voimaton. Siksi 
en tässä tekstissä varsinaisesti esittelekään Raportin 31 kirjoittajaa ja heidän 
pääosin erittäin ansiokkaita tekstejään. Ne jäävät historian osastolle Hävinnei-
den Kootut Yritykset Pysäyttää 140 km/t Kiitävä Tavarajuna Pelkillä Sanoilla. 
Todettakoon silti, että kirjoittajien joukossa on useita upseereita (luonnollisesti 
evp-henkilöitä kaikki, työsuhteessa olevat eivät tietenkään voi poikkipuolista sa-
naa julki lausua), mutta poikkeuksellisen vähän päättäjiä (Kiljusen lisäksi vain 
kansanedustaja Mika Kari, tiedusteluvalvontavaliokunnan pj vuodesta 2019, 
molemmat demareita). 
 

Vaikka mieli tekisi sättiä ankarasti Suomen pettäneitä, useimmiten Yhdysval-
loissa koulutuksensa saaneita ja selvästi lojaliteettinsa kohteen vaihtaneita soti-
laita, maltan mieleni ja keskityn pohtimaan paljon suurempaa arvoitusta eli sitä, 
miten on mahdollista, että tällainen jättikokoinen taloudellis-poliittinen vedätys 
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menee läpi ilman minkäänlaista julkista keskustelua, kiistelyä ja vaihtoehtojen 
pohdintaa. Tämä kaikkihan on koettu jo kerran aikaisemmin eli Hornetin han-
kinnan kohdalla, mutta F-35 tulee olemaan Suomelle aivan eri kokoluokan 
harha-askel ja rahareikä, vieläpä historian oikun ansiosta myös taloudelliseen 
katastrofihetkeen osuen (Hornetit hankittiin 1990-luvun laman iloisissa tunnel-
missa, F-35 globaalin pandemian riemukkaissa olosuhteissa). 
 

Vaikka jätän hankinnan sotilasstrategisen mokan tarkemmin pohtimatta, totean 
sen osoittavaa aineistoa löytyvän runsaasti sekä Raportista että kansainvälisestä 
aineistosta. Mutta myös suoraan Yhdysvaltain ilmavoimien johdosta, jonka mie-
lestä F-35 on niin kallis käyttää, että mieluummin lennetään jollain muulla. Yri-
tän sen sijaan pohtia, miten on mahdollista, että kaikki eduskuntapuolueet käyt-
täytyvät kuin määkimiskyvyn menettäneet lampaat, kun lobbarikenraalit ilman 
mitään objektiivisesti uskottavia perusteluja toteavat, että F-35 on paras kone 
Suomelle. Raportin upseerit asettavat tämän väitteen lievästi sanoen kyseen-
alaiseksi, mutta miksi niin eivät tehneet systemaattisesti edes kaikki vasemmis-
topuolueiden kansanedustajat (niin SDP kuin Vasemmistoliittokin tottelivat ken-
raaleja loppuun asti)? Miksi kritiikki on hiljaista, haurasta ja voimatonta? Pää-
töskeskustelussa kaikui enemmän talvisodan yhteishengen ylistys kuin realisti-
nen käsitys rynnäkköhävittäjien tarpeesta, kauppahinnasta ja ulkopoliittisesta 
hinnasta eli turvallisuudesta. 
 

En vaivaudu en pohtimaan oikeistopuolueiden moraalittomuutta. Ne ovat tähän-
kin asti kannattaneet Suomen alistumista Yhdysvaltain kamaripalvelijaksi, 
vaikka sitä viimeistä niiausta eli Naton täysjäsenyyttä ei ole uskallettu väärämie-
lisen kansan reaktion pelossa toteuttaa. Itse asiassa on turhaa käyttää aikaa ja 
palstatilaa myöskään SDP:n petoksen pohtimiseen. Puolueella on pitkät perin-
teet rauhantyössä, mutta myös perinteet antautumisesta de facto oikeiston 
edessä. Tätä perinnettä symboloi surullisella tavalla myös ex-ulkoministerimme 
Erkki Tuomioja, jonka kanssa olen kesällä 1970 ottanut shaahin kunniaa puo-
lustaneen poliisin pampusta kinttuihini. Tuomioja totesi alistuneesti, mutta 
myös samalla oman puolueensa selkärangattomuuden myöntäen, että ”Juna kui-
tenkin pantiin tälle raiteelle jo niin varhain, että harkintamahdollisuus tuhraan-
tui.” SDP oli sitä raidevalintaa aktiivisesti tukemassa, ketään muuta on asiasta 
turha syyttää. Harkintamahdollisuus ei tuhraantunut, se menetettiin huonon po-
litiikan seurauksena. 
 

Harvat johdonmukaisesti kriittiset puheenvuorot kuultiin eduskunnassa muuta-
mien Vasemmistoliiton edustajien puheenvuoroissa. Lähinnä Markus Musta-
järvi ja Johannes Yrttiaho ovat avoimesti kritisoineet koko hanketta, kun taas 
puolueen johto on sitkeästi ohittanut koko asian niin hyvin kuin on voinut. Ei 
liene kohtuutonta arvailla, että Vasemmistoliiton hallituspaikkojen ehtona on 
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ollut sitoutuminen HX-hankkeen edistämiseen pitämällä suu kiinni. Kun ei ole 
syytä epäillä vasemmistoliittolaisten yleistä sodan ja militarismin vastaisuutta, 
täytynee olettaa, että puolueen päättäjät ovat arvioineet, että F-35 valitaan kai-
kissa olosuhteissa, mutta Vasemmistoliitto pääsee hallitukseen hoitamaan mm. 
tärkeitä sosiaali- ja sivistysasioita vain tekemällä ideologisen kompromissin ase-
varustelun jatkamisen nielemisellä. Ratkaisu on varmasti ollut helpompi siksi, 
ettei eduskunnassa ole ollut kommunisteja puhumassa koko hanketta vastaan. 
Edes Anna Kontula, joka monessa muussa asiassa on toiminut vasemmiston 
omanatuntona, ei ole asehankinnoissa pitänyt korkeaa profiilia. 
 

Jos tyydymme uskomaan, että päättäjien oikeistolainen puoli kannattaa aina 
mitä tahansa asehankintaa (kunhan tavara ostetaan ”lännestä”) ja tässä nimen-
omaisessa hävittäjähankinnassa myös demarit ja vassarit ovat päättäneet totella 
kenraaleja, onko taustalla aito usko kaupan sotilasstrategiseen viisauteen vai 
heijastaako järjenvastainen konsensus ehdotonta luottamusta sotilaisiin, jotka 
näyttävät järjestään olevan lojaaleja mieluummin Yhdysvaltain asevalmistajille 
kuin eurooppalaisille kilpailijoilleen? F-35 on teoriassa suorituskykyinen, mutta 
käytännössä hirvittävän kallis, epäluotettava ja myös sataprosenttisesti Penta-
gonin hallittavissa niin rauhan kuin sodankin oloissa. Mitä päättäjille on voitu lu-
vata tästä asiallisesti ottaen järjettömästä kaupasta? Eivät kai meidän koulutetut 
ja kansaa konkreettisesti edustavat ihmiset tosissaan usko, että pieni määrä epä-
luotettavia rynnäkköhävittäjiä luo meille turvaa Venäjää vastaan? Voisivatko 
päättäjämme olla niin sinisilmäisiä ja hyväuskoisia? 
 

Vai onko sittenkin kyse pelkästään Naton täysjäsenyydelle asetettu ehto, jonka 
päättäjät ovat valmiit maksamaan, jotta joskus – viimeistään Sauli Niinistön 
presidenttikauden jälkeen – voidaan käynnistää viimeinen askel eli Suomen alis-
taminen Naton komentoon. Onko päättäjiä uhattu jollain? Tietävätkö he jotain 
sellaista, mitä meille kansalaisille ei kerrota? Oli syy mikä tahansa, jollain kei-
nolla kriittinen ja demokratiaan luontaisesti kuuluva kansalaiskeskustelu hir-
muisen taloudellisen uhrauksen mielekkyydestä vältettiin kokonaan. On varmaa, 
että kenraalilobby teki kaikkensa vaikeuttaakseen kriittistä keskustelua, mutta 
eikö juuri sitä varten ole olemassa media, joka rohkeasti paljastaa kähminnän ja 
vedätyksen ennen karmaisevia virhepäätöksiä? No ei ainakaan Suomessa. Media 
on alistettu – joko omistajien myötävaikutuksella tai heidän näkemyksistään 
riippumatta – vaikenemisen veljeskuntaan. Jopa Hornet-hankinnasta kiisteltiin 
jonkin verran julkisesti, HX-hankkeesta ei (”kaikki” tuntuivat tietävät alusta läh-
tien, että tarjouskilpailu on teatteria, koska Yhdysvallat ilmoitti Donald Trum-
pin hölösuulla ja pari vuotta sitten, että Suomi ostaa F-35:n). 
 

Loppupäätelmäni on, että historian kallein ja vuosien mittaan täysin hyödyttö-
mäksi osoittautuva (näin uskon käyvän) asekauppa tehtiin joko sokeasti 
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sotilaitten valheisiin uskoen tai sitten täysin tietoisena siitä, että tämä kitkeryys 
nyt vaan pitää niellä, jotta Suomi solahtaa seuraavassa vaiheessa Naton täysjäse-
neksi ja samalla automatiikalla Venäjän ykkösvihollisten rivistöön, jota Nato on 
koonnut koko 2000-luvun ajan tai oikeammin jo Jugoslavian pommituksista al-
kaen 1991. Sokeaan sinisilmäisyyteen en jaksa uskoa, nyt puhutaan niin isosta 
päättäjäjoukosta, eivätkä he kaikki mitään pölvästejä ole, vaikka jotkut ovatkin. 
Valitettavasti taitaa olla niin, että epädemokraattiseen militaristien lobbaukseen 
alistuttiin, jotta Suomi pysyy varmasti ”läntisellä tiellä”. En usko olevani enää 
elossa, kun tämänkin päätöksen taustoja ryhdytään joskus penkomaan. Sekin on 
mahdollista, että rikos osoittautuu täydelliseksi, eikä omertàn rikkojia löydy. En 
nyt käytä ilmaisua ”salaliitto”, mutta en olisi kauhean hämmästynyt, vaikka tule-
vaisuudessa tutkijat sellaistakin käyttäisivät. Aseilla kun ei turvallisuutta tuo-
teta, korkeintaan turvallisuuden harha. 
 

Olen käyttänyt kuvaa romutetusta Valmetin Tuuli III -alkeiskoulukoneesta sym-
boloimaan F-35:n käyttöarvoa Suomelle. Olisi tullut paljon edullisemmaksi ra-
kentaa 64 pahvista Tuuli III:sta, sijoittaa ne nykyisten Hornet-kenttien nurmi-
koille ja jäädä odottamaan niiden elinkaaren päättymistä ja uuden hävittäjähan-
kintakierroksen käynnistymistä. Myös mahdollinen hyökkääjä pääsisi vähem-
mällä, 64 tulinuolta riittäisi. Pitäisikö lisätä vielä loppukaneetiksi, että henkilö-
kohtaisesti kannatan – reservin luutnanttina ja pasifistina – Suomen yksipuolista 
aseistariisuntaa. Olen valmis lyömään kenen tahansa vetoa siitä, ettei kukaan 
hyökkää Suomeen, vaikka meillä ei ole armeijaa.  
 

Vaikka Raportti on kovin monen kirjoittajan tuotos, haluan periaatteen vuoksi 
luetella kaikki sen kirjoittajat eli kunnia niille joille se kuuluu (evp-sotilaat olen 
merkinnyt asteriskilla): Antero Eerola, Heikki Hiilamo, Tuomo Hirvonen*, 
Susanna-Sofia Keskinarkaus, Markku Kangaspuro, Tuija Karanko, Mika 
Kari, Kimmo Kiljunen, Pertti Korhonen*, Noora Kotilainen, Ahti Lappi*, 
Eero Lehto, Laura Lodenius, Mikko Majander, Kari Möttölä, Ari Nissinen, 
Hanna Ojanen, Kari Paasonen, Jussi Pakkasvirta, Matti Pesu, Matti Rämö, 
Pertti Sainio, Hannu Savolainen, Jouni Suistola, Heikki Talvitie, Pertti Ter-
vonen*, Heikki Tiilikainen*, Matti Tolvanen, Henri Vanhanen, Unto Vesa ja 
Pekka Visuri*.  
 
Syyskuu 2022: Tuoreimpien ennusteiden mukaan F-35 -hävittäjien ongelmat ovat vain pahe-
nemassa ja hintojen on arveltu nousevan aiemmin ilmoitetusta jopa 75 %. Millään tällaisella 
informaatiolla ei ole ollut vaikutusta suomalaisiin päättäjiin, jotka samaan aikaan ovat tiukasti 
sitä mieltä, että rahaa hoitajien palkankorotuksiin ei ole. Arvovalinta on vastenmielinen. mutta 
tosiasioiden valossa kiistaton. Suomen hyvinvointiyhteiskunta tullaan korvaamaan militarisoi-
dulla Naton itäisellä etuvarustuksella, maksoi mitä maksoi. 
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Sunnuntai 23. tammikuuta 2022 
 

Laiskurin Laiskurin Laiskurin Laiskurin tehokkuuttatehokkuuttatehokkuuttatehokkuutta  

 
Olen seurannut uteliaana ja vähän ärtyneenäkin keskustelua ”tehokkaasta” elä-
mästä. Tunnettu ekologisti Leo Stranius antoi Helsingin Sanomille haastattelun 
(3.1.2022) otsikolla Enemmän elämää. Haastattelun taustalla on ollut nykyään 
yrittäjänä toimivan Straniuksen tuore kirja Tehokkuuden taika – Näin voit elää 

enemmän (Into 2021). En ole vielä lukenut kirjaa, eikä tämä muutenkaan ole 
Straniuksen tekemisten tai valintojen kommentti. Sen sijaan haluan kertoa 
omista valinnoistani, jotka näyttävät usein kurottavan kohti Straniusta, vaikka 
olen 72-vuotias läski ja laiska eläkeläinen, en sporttinen, hoikka ja tuhatta rautaa 
tulessa pitävä nuorehko yrittäjä. Motiivini on ehkä sanoa, että kannattaisi Stra-
niuksen tehokkuuden kauhistelun sijasta pohtia vakavasti kysymyksiä tehok-
kuuden ja aikaansaavuuden arvosta ja tärkeydestä – ja semantiikasta. Leo Stra-
nius voi olla poikkeusyksilö, mutta siitä riippumatta jokaista meistä koskettaa 
kysymys siitä, käytämmekö elämämme ”hyvin”. 
 

Tiedän, että jotkut minua tuntevat pitävät puheita laiskuudestani pelkkänä elvis-
telynä ja vähättelynä, koska samat ihmiset tietävät minun olevan kohtalaisen ai-
kaansaava, siis ”tehokas” tekstin ja suunnitelmien tuottaja. Ymmärrän hyvin, 
ettei näennäistä tuotteliaisuutta ja aikaansaavuutta ole helppoa yhdistää lais-
kaan elämänasenteeseen. Siksi yritän selittää asiaa. Ei itseni takia, vaan koska 
arvelen hyvin monen kanssaeläjän olevan aivan samassa tilanteessa. Onko te-
hokkaan elämisen salaisuus aikainen ylösnousu aamulla ja päivän tuntien ohjel-
man täsmällisessä aikatauluttamisessa vaiko kenties keskittymisessä olennai-
siin, tärkeisiin, välttämättömiin asioihin? Itse en todellakaan usko Straniuksen 
tavoin varhaiseen nousemiseen ja päivän kellottamiseen. Silti myös minä kyyk-
kään – sen minkä paksuilla kintuillani kykenen eli enintään 50 kertaa – iltaisin 
eli klo 01.45 harjatessani hampaita. Samaan aikaan siksi, että saan kaksi ikävää 
velvollisuutta hoidettua samaan syssyyn ja voin nukkua 5 minuuttia enemmän. 
 

Luovun unen maailmasta klo 10-12 tienoilla erittäin vastahakoisesti. Mitä van-
hemmaksi olen tullut, sitä paremmin maistuu uni. Minulle ei tuota vaikeuksia 
nukkua 12 tuntia. Pitäisi joskus kokeilla, milloin unen tarvetta ei enää olisi. Arve-
len, että raja tulisi vastaan ehkä jossain 15-20 tunnin välillä. Olen koko aikuis-
ikäni ollut illanvirkku, mutta työelämän aikana ei ymmärrettävästi pystynyt 
nukkumaan puolelle päivin, joten pakotin itseni pärjäämään vähemmillä unitun-
neilla. Oli se kyllä myös helpompaa, vasta joskus työuran loppuvuosina aloin 
huomata aamupäivisin nukahtelevani kesken kirjastoluetteloinnin näpyttelyä. 
Nyt eläkkeellä olen voinut antaa periksi ja nukun normaalisti 10 tuntia yössä ja 
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voisin nukkua enemmänkin. Olen siis innokas nukkuja ja yökukkuja, koska sii-
hen aikaan työtehoni on korkeimmillaan. Niin on ollut aina, se ei ole mikään 
tuore keksintö tai ruuhkavuosien idea. 
 

Miksi pidän itseäni laiskana, vaikka todistetusti olen ollut aikaansaava tavalla, 
jota on aika vaikea huijata? Bibliografiani on niin laaja, etten itsekään käsitä, 
missä välissä kaikki ne kymmenet monografiat olen kirjoittanut. Vuosina 1988-
2011 kirjoitin musiikkikirjastoalan Intervalli-lehteen yli 500 juttua, eikä se ollut 
suinkaan ainoa foorumi. Vuodesta 2014 alkaen olen kirjoittanut blogia Heikin 

varaventtiili, johon on kasautunut jo reilusti yli 500 tekstiä. Nämä faktat vaatine-
vat laiskuuden täsmällisempää määrittelyä, muutenhan olisin ihan aidosti tees-
kentelijä. Laiskuuteni on ennen muuta aloittajan laiskuutta. Kynnykseni nostaa 
peffa ja lähteä liikkeelle on korkea. Jos pitää siivota, viedä roskat, käydä kau-
passa, lähteä mihin tahansa tilaisuuteen tai esitykseen, keksin helposti tekosyyn 
toisensa perään voidakseni vain jäädä paikalleen mitään tekemättä tai jatkaa sen 
kivan tekemistä, jonka kimpussa sillä hetkellä olen.  
 

Olen siis unilaiskuri, jolta ei onnistu filosofinen pohdiskelu nojatuolissa istuen. 
Voin yrittää, mutta herään tunnin tai kahden kuluttua syvästä unesta vain tode-
takseni, etten tainnut päästä kirjassa tai tuumailuissani ensimmäistä lausetta pi-
demmälle. Vaikka rakastan nukkumista, tiedostan aikani rajallisuuden sekä elä-
mänkaaren että lyhyempien mittatikkujen valossa. Kun vitsailen, että ottaisin 
mielelläni synttärilahjaksi 24 ylimääräistä tuntia vuorokaudessa, olen aivan to-
sissani. Niille olisi paljonkin käyttöä, sillä vaikka olen laiskuri, minulla on myös 
vahva tarve saada jotain hyödyllistä aikaiseksi. Hyödyn laji ei ole ratkaisevaa, 
mutta sen täytyy olla yleisesti hyödyllistä. Pelkästään omaa itseä hyödyttävä ei 
tuota minulle ollenkaan mielihyvää. Olen varaton ja velaton omasta tahdostani, 
en välttämättä laiskuuttani (tai ehkä myös sen takia, sanoisi ulkopuolinen). 
 

Laiskuuden ja aikaansaavuuden mysteeri selittyy aivojeni autonomialla. Onnek-
kaasti minulla on nimittäin aivot, jotka paiskivat hommia silloinkin, kun minä en 
ehdi/jaksa/osaa. Samalla kun elän laiskurin tavoin, lykkään ikäviä asioita ja toi-
von niiden katoavan itsestään, aivoni suunnittelevat ja kirjoittavat tekstejä. Kun 
saan sisäisiä kanavia pitkin viestin, että juttu on valmiina, istun näppiksen ää-
reen ja alan uteliaana seurata, mitä sanottavaa aivoillani on. Voi kuulostaa epä-
uskottavalta, mutta näin homma toimii. En yleensä tiedä kuin hämärästi, mitä 
tekstini tulee sisältämään. Mutta olen oppinut luottamaan aivoihini. Kun oikea 
tunne tulee, syntyy sormien naputtelulla myös teksti, jota harvemmin joudun 
hirveästi muuttelemaan (kirjoitusvirheet syntyvät naputtelusta, eivät aivoista). 
En tiedä, mitä aivoissani tapahtuu, mutta olen sovussa tämän tehokkuuden lajin 
kanssa. Sen tiedän, että millään ajankäytön suunnittelulla en tähän prosessiin 
voi vaikuttaa. Voin toki pyydettäessä tai pakon edessä kirjoittaa myös ilman 
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suunnittelua, mutta se on eri juttu. Laiskurin aivot ehkä kiittävät riittävästä unen 
määrästä. En tiedä, minulla ei ole aavistustakaan siitä, miten aivoni toimivat. 
 

En pidä aivojani mitenkään esimerkillisinä. Tunnen useita ihmisiä, jotka ovat 
älykkäämpiä kuin minä ja tiedän vielä useampia ihmisiä, jotka ovat vielä tuttuja-
nikin älykkäämpiä ja aikaansaavampia. Ovat aivoni eivät selviä yksinkertaisesta-
kaan matematiikasta, vaikka salaa unelmoin Sherlock Holmesin tyyppisestä 
kaiken hoksaamisesta. Mutta silti minulle on selviö, ettei sanaa ”tehokkuus” käy-
tetä julkisessa keskustelussa semanttisesti samassa merkityksessä, eikä asia 
riipu mitenkään ihmisten älykkyydestä. Uskon, että tässä suhteessa Leo Stranius 
ja minä ymmärrämme ilmaisun suunnilleen samalla tavalla eli että ”tehokkuus 
on oman vapaan ajan tarkoituksenmukaista käyttämistä hyvien asioiden edistä-
miseksi”. Sen sijaan en halua olla missään tekemisissä sen tehokkuuden kanssa, 
jolla oikeistolaisittain eli itsekkäästi ajattelevat operoivat. Se tehokkuus tarkoit-
taa ihmisen mielen ja ruumiin piinaamista, jotta voidaan ulosmitata vaihtoar-
voista työtä eli lisäarvoa ja muuttaa se yksityisomaisuudeksi. Se tehokkuus on 
tavallaan oman tehokkuuteni antiteesi ja este. 
 

Koska Leo Straniuksen elämän arvot ovat oikeistolaisuuden näkökulmasta vää-
riä, on varmasti miellyttävää vääristää hänen viestiään tulkitsemalla klo 4:45 
käynnistyvä ja tarkoin aikataulutettu valveillaoloaika kapitalistisen tehokkuu-
den ilosanomaksi. Siitä ei uskoakseni ole kysymys. Mutta vääristyneestä tehok-
kuudesta on kysymys, kun siitä puhuvat talous- ja ideologiaoikeistolaiset. Hei-
dän koko maailmansa lepää sen mahdollisuuden varassa, että saadaan ihmiset 
”tehokkaiksi” lisäarvon tuottajiksi ja luovuttajiksi. Ensimmäinen edellyttää val-
heen läpimenoa, toinen valheeseen rikkailta putoavista murusista uskomiseen. 
Kun omistaja väittää, että lisäarvo kuuluu hänelle eikä työntekijälle, ei kannat-
taisi uskoa. Se kuuluminen on yhtä vahvalla pohjalla kuin mafiapomon väite, että 
paikallisilta kauppiailta pelolla varastettu suojeluraha ”kuuluu” hänelle. 
 

Sanotaan siis kapitalistiselle tehokkuusvaatimukselle tiukka ”ei!”, mutta ollaan 
avoimia yhteistä hyvää edistävän tehokkuuden edessä. Sillä kyllä se niinkin on, 
etteivät hyvät asiat aina edisty itsekseen, ilman vaivaa. Useimmat edistysaske-
leet ovat seurausta joidenkin yksilöiden ja ryhmien poikkeuksellisesta tehok-
kuudesta ja aikaansaavuudesta. Sitä on syytä ihailla, pitää esikuvana ja yrittää 
matkia. Mutta aina on muistettava, että olemme tehokkaita jokainen omalla ta-
vallamme. Tapoja saada aikaan yhteistä hyvää on loputtomasti, eikä mikään 
niistä ole toista huonompi, vaikka jotkut kohteet ovat kiireellisempiä kuin jotkut 
toiset. Eikä pieni itsekkyys niin vaarallista ole, kunhan siitä ei tule yleinen 
asenne ja ohjenuora. Pelkkä laiskottelu ja vastuun välttely ei edistä yhteistä hy-
vää. Mutta riittää, että annat yhteisölle sitä, mikä motivoi juuri sinua henkilökoh-
taisesti. Tärkeintä on, että teemme yhteisesti hyödyllisiä ja arvokkaita asioita. 
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Perjantai 28. tammikuuta 2022 
 

KitKitKitKitkerää, murahtaa verikoirakerää, murahtaa verikoirakerää, murahtaa verikoirakerää, murahtaa verikoira  

 
Pitkän lehtimiesuran tehnyt A.-P. Pietilä valikoi, mutta ei pahemmin säästele sa-
nojaan kirjassaan Erkon verikoira : Sanomatalon salaiset päiväkirjat (Otava 
2021). Kokeneena sananvapauden rajojen koettelijana Pietilä on halunnut sanoa 
viimeisen sanan niistä asioista, joissa kokee olleensa asianosainen. Kosto ei to-
dennäköisesti ole ollut tietoisella tasolla päällimmäinen ajatus, mutta kyllä tämä 
päiväkirjoihin ja jälkiviisaaseen juonenpurkuun perustuva kooste myös kostajan 
kylmänä kätenä toimii. Pietilän tyyli välttelee dramaattisia adjektiiveja, mutta 
hän ei edes yritä peittää inhoaan ja ylenkatsettaan, kun kuvailee pahimpien vas-
tustajiensa – tai vihollisten, jos käytetään täsmällisempää ilmaisua – käyttäyty-
mistä, moraalia ja logiikkaa. Eläkeläisellä ei ole tarvetta mielistellä, eikä siihen 
ilmeisesti ole aiemminkaan ollut suurta halua. Siksi kirjan valtava henkilögalle-
ria sisältää hyvin harvoja kirjoittajan yläpeukun ansainneita toimijoita, mutta si-
täkin enemmän on niitä, jotka ovat vaan osaamattomia mokailijoita tai sitten 
säälimättömiä juonittelijoita. 
 

En halua väittää, että Pietilän käsitys toimintaympäristönsä ihmisistä on epä-
reilu tai edes petetyksi tulleen mielessä vääristynyt. Mutta näillä sivuilla kyllä 
keskitytään kehujen sijasta sekä avaamaan että moittimaan politiikan, talouden 
ja lehtitalojen toimijoiden ahneutta, vallanhimoa, petollisuutta ynnä muita kiel-
teiseksi koettuja piirteitä. Erkon verikoira ei ole varsinainen omaelämäkerta 
muuten kuin siinä, että sen näkökulma on reilusti subjektiivinen. Pietilä on vali-
koinut kirjan asiat oman harkintansa mukaan, eikä lukijalla ole mitään mahdolli-
suutta arvioida, mitä mahdollisesti itselleen epäedullista hän on jättänyt pois. 
Paljon tarkkoja päiväyksiä sisältävä taitto antaa ensivaikutelman tarkasta krono-
logiasta, mutta tarkemmin tutkimalla huomaa paitsi pitkiä puuttuvia ajanjaksoja, 
myös dramaturgista aikajanan kieputtelua. Tällä en halua vihjaista, että Pietilä 
kaunistelee tapahtuneita asioita, mutta olisi vain inhimillistä, jos hänen valikoin-
tinsa tuloksena oma oikeassa oleminen ja moraalisesti kunniallinen toiminta ko-
rostuvat muiden juonitteluita vasten. Kitkeryys on usein katkeruuden toiminnal-
linen muoto. 
 

Erkon verikoira on kokeneen lehtimiehen sujuvaa tekstiä, joskin hetkittäin olisi 
kaivannut vielä tarkempaa oikolukua. Sen sijaan pidän epäonnistuneena ratkai-
sua, jolla Pietilä on lisännyt alkuperäiseen päiväkirjatekstiinsä täsmentäviä lau-
seen osia hakasulkeissa. Tekniikka sinänsä on toimiva, mutta kun näitä hakasul-
keita on kovin paljon, lukemisen sujuvuus kärsii. Kirjan taitto ei muutenkaan 
helpota lukijaa hahmottamaan, mikä teksti on nykyhetkessä kirjoitettua ja siinä 
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mielessä eri asemassa kuin enimmillään yli 40 vuoden takaiset originaalimerkin-
nät. Myös väliotsikointi tuntuu ajoittain epäselvältä, koska samalla fontilla otsi-
koidaan sekä päiväkirjamerkintöjä että jälkiviisauksia. Vähäisiä ongelmia kaikki, 
mutta näin laajan (570 sivua) toimijoiden nimiä vilisevän tekstin kohdalla ehkä 
silti merkille pantavia. En ole myöskään vakuuttunut siitä, että Pietilän ratkaisu 
lisätä tunnettujenkin henkilöiden kulloinenkin titteli jokseenkin jokaisen nimen 
esiintymän eteen on ollut tarpeen, vaikka ymmärrän, että tarkoitus on ollut hah-
mottaa vaihtuvia asemia hierarkiassa. Ei näitä ulkopuolinen ymmärrä toistami-
sellakaan ja vaikka ymmärtäisi, ei muista. 
 

Pietilän piirtämä kuva Sanoma-konsernista, erityisesti Helsingin Sanomien ja 
Ilta-Sanomien keskinäisestä suhteesta, on tietysti erityisen mielenkiintoinen. Se 
on myös yleisesti ottaen tärkeämpi asia kuin Erkon verikoiran rakentama inho-
realistinen kuva suomalaisista poliitikoista, pankkiireista ja teollisuusjohtajista. 
Inhorealistisen kuvan Pietilä myös lehtien suhteesta antaa: on häkellyttävää lu-
kea, kuinka suoraan ja avoimesti molempien toimitusten johto ja jäsenet ovat 
toimineet kuin pahimmat kilpailijat ja yhteiskunnalliset vastustajat. Ulkopuoli-
sen silmissä kun työnjako on näyttänyt selvältä. Hesari on maltillisempi ja julkai-
see ”arvokkaamman” sisällön, kun Iltis keskittyy räksyttämään, mässäilemään 
sensaatiojutuilla ja vetoamaan kansan ”alimpiin vaistoihin”. Pietilä ei tällaista ja-
koa tunnusta ollenkaan, vaan pitää oman lehtensä journalismia täysin kunnialli-
sena ja vain ani harvoin ylilyönteihin syyllistyneenä. Taustalla lienee Pietilän 
ajattelu, jonka mukaan mikä tahansa yleisöä kiinnostava aihe on uutisaihe, kun-
han ei valehdella.  
 

Pietilä näkee myös omistamisen ja journalismin välisen eron kirkkaana, vaikka 
joutuu toistuvasti myöntämään, että sen ja sen asian Aatos Erkko määräsi teh-
täväksi määrätyllä tavalla. Suhde itse Erkkoon on etäinen, vaikka myös kutsuja 
harvojen ja valittujen joukkoon illastamaan tulee vuosien varrella. Nimitys ”Er-
kon verikoira” ei ollut tietenkään Erkon itsensä tai Pietilän valitsema, vaan vas-
tustajien haukkumasanaksi tarkoittama. Pietilä varoo tarkasti määrittelemästä 
tai asemoimasta itseään poliittisella kartalla, mutta Aatos Erkon ja Hesarin pää-
toimittajan Janne Virkkusen hän määrittelee demareiksi, kun taas Mikael Pen-
tikäinen nuoleskelee Keskustaa, jota taas Pietilä inhoaa sydämensä pohjasta. 
Kun Erkko on kuollut, Pietilä määrittelee hänet myös Kokoomuksen ja sen edus-
taman oikeiston vihaajaksi. Vaikka väitteessä voi Kokoomuksen osalta perää ol-
lakin, ei Pietilä tällaisia olisi elävän Aatos Erkon kuullen uskaltanut puhua. Hän 
oli hyvin tietoinen siitä luokkarajasta, jonka Erkko veti omistajien ja palkkaren-
kien välille. Palkkarenki saattoi olla omistajien suosiossa, mutta hän pysyi silti 
palkkarenkinä. Vasemmistosta Pietilä ei paljon puhu, vaikka sortuu vastoin tapo-
jaan haukkumaan ja syyttämään Helsingin Sanomien ”piilotaistolaista” toimi-
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tusta ilman vähäistäkään todistusaineistoa. Uskoo, ken tahtoo. Moni tahtoo, jo-
ten voi niitä selkääntaputuksiakin tulla. 
 

Pietilä sai potkut Ilta-Sanomien päätoimittajan tehtävistä, koska hänellä oli ka-
teellisia vastustajia omassa toimituksessa ja koska hän kieltäytyi suojelemasta 
Keskustan julkista kuvaa sen paremmin Vanhasen naisseikkailuiden kaltaisten 
bagatellien kuin Nuorisosäätiön rikollisten vaalirahojen kohdalla. Pietilä oli tot-
tunut kurmoottamaan talouselämän vaikuttajia mennen tullen, koska siellä puo-
lella hänellä oli käytettävänä suuri joukko asioista hyvin perillä olleita syväkurk-
kuja, joiden vuotamia tietoja oli vaikea kiistää julkisuudessa. Pietilä hankki vuo-
rineuvoston joukosta monia vihollisia (erityisesti Pertti Voutilainen uhkasi 
potkuilla tuon tuostakin), mutta asemansa ja valtansa menettänyt talousvaikut-
taja on käytännössä aseeton ja Pietilän ei tarvinnut pelätä konkreettista kostoa, 
kun vihamiesten lisäksi oli hankkinut myös ystäviä. Tämä pankki- ja talousmies-
ten maailma on tietenkin luonteeltaan sellainen, että vastuu tosiasioiden hah-
mottamisesta ja uskomisesta jää lukijalle.  
 

Vaikka Antti-Pekka Pietilä jäi eläkkeelle vasta 2017, Erkon verikoira keskittyy 
kirjoittajan aikaan Ilta-Sanomissa ja jättää pääosan 2000-luvun politiikasta ja 
toimijoista käsittelemättä. Presidenttijanalla mitaten kirja kertoo Mauno Koi-
viston ja Martti Ahtisaaren vuosista, Tarja Halosta Pietilä vaivautuu nälvi-
mään vain ohimennen ja Sauli Niinistön tärkein rooli on pelastua vuoden 2004 
tsunamista Khao Lakissa. Oikeastaan kukaan päättäjistä ei saa Pietilältä arvos-
tusta, vaikka hänellä oli poikkeuksellisen hyvät välit Iiro Viinasen kanssa. Sen 
sijaan Ahtisaarta Pietilä ei armahda millään tavalla, vaan kertaa liiallisen alkoho-
linkäytön aiheuttamat kompuroinnit piinallisen suorasanaisesti. Jonkinlaista 
vastentahtoista ihailua röyhkeyden ja hyvän ajoituksen takia Pietilä tuntuu 
osoittavan Björn Wahlroosin uraa kohtaan. Toisin kuin rahvas, Pietilä käyttää 
Wahlroosista lempinimeä ”Böna”, ei vahingossakaan ”Nallea”. 
 

On vaikea kiistää Pietilän roolia isokenkäisten ahdistelijana ja ikävien totuuk-
sien paljastajana. Siitä ei kuitenkaan seuraa, että Pietilä olisi missään vaiheessa 
tuntenut tarvetta ottaa muuta roolia. Hän viihtyi mainiosti eliitin ruokapöydissä, 
vaikka tietää, että pääsi niihin roolinsa vuoksi, ei pelkästään mainiona seuramie-
henä. Erkon verikoira on suorastaan hengästyttävä kertomus suhdeverkoston 
rakentamisesta ja hallinnasta. Pietilällä on kyky solmia hyvissä ajoissa luotta-
muksellisia yhteyksiä toimijoihin, joista myöhemmin on ollut ratkaisevaa hyö-
tyä. Lukijan on vaikea tietää, missä määrin Pietilän skuupit ovat olleet hänen 
oman vainunsa, missä määrin hyvin valittujen vuotajien ansiota. Lopputulok-
sena oli joka tapauksessa sarja kirjoituksia, jotka eivät uhanneet järjestelmän va-
kautta, mutta rikkoivat osaltaan sitä pienen eliitin kuplaa, jossa päättäjät ja bis-
neksen tekijät olivat sodan jälkeen tottuneet elämään ja toimimaan. Lähinnä jää 
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harmittelemaan, ettei Pietilällä ole mitään kerrottavaa idänkaupasta, jonka 
jyrkkä muutos kuitenkin osui kirjan aikahaarukkaan. 
 

Harkittua tai ei, mutta Pietilä valaisee hyvin inhorealistisesti myös prosesseja, 
jotka johtivat EU:n jäsenyyteen ja euron käyttöönottoon, joskaan jälkimmäisen 
ujuttamista ilman varsinaista poliittista käsittelyä Pietilä ei jostain syystä ole ha-
lunnut avata. EU-projektin luonne ”länteen kiinnittymisenä” enemmän kuin mi-
nään muuna tulee kuitenkin ilmeiseksi. Prosessia kuvatessaan Pietilä pääsee 
raatelemaan inhoamiaan MTK:n ja Keskustan neuvottelijoita, joita ei kiinnosta-
nut Suomen vaan pelkästään omien viljelijöitten etu. Kun EU ei suostunut maata-
loudenharjoittajien vaatimuksiin, oli muiden puolueiden pakko suostua siihen, 
että monimutkaisilla järjestelyillä Keskustan kannattajille järjestyy veronmaksa-
jien rahaa, ettei maatalousyrittäjän tarvitse pelätä yrittäjän riskin realisoitu-
mista. Ilman tätä vedätystä Keskusta olisi kampittanut Suomen EU-jäsenyyden – 
ainakin tuolloin. 
 
 
 
Tiistai 8. helmikuuta 2022 

Nuo valottomat materian tihentymätNuo valottomat materian tihentymätNuo valottomat materian tihentymätNuo valottomat materian tihentymät  
Pyrin lukemaan kaiken kosmokseen liittyvän yleistajuisen kirjallisuuden. Alku-
perältään suomalaista tuotantoa julkaistaan melko vähän, mutta onneksi Tähti-
tieteellinen yhdistys URSA jatkaa rohkeaa julkaisusarjaansa maailman menosta 
riippumatta. Tuorein julkaisu on nro 175, Matka mustaan aukkoon : Alkurä-

jähdyksestä kaiken teoriaan (Ursa 2021). Sen kirjoittaja – takakansitekstin 
mukaan ”teoreettinen fyysikko” – Tommi Tenkanen on hyvin julkisuudessa 
viihtyvä uuden polven kosmologi, jolle viestintä meille maallikoille on selvästi 
tärkeä asia. Uusin kirja on tosin hetkittäin niin vaativa, että ainakin itse putosin 
silmät harittaen vankkureilta useammankin kerran. Toisaalta Matka mustaan 

aukkoon on kirjoitettu hyvin populaariksi jopa siinä määrin, että sitä tuntee hel-
posti lukevansa sujuvan televisiosarjan käsikirjoitusta, jossa Tenkaselle uran 
varrelta tutut ulkomaiset asiantuntijat istutetaan haastateltaviksi ja selittäjiksi. 
On varmaan sukupolvikysymys, että tällainen ratkaisu monografiassa tuntuu mi-
nusta vieraalta ajatukselta, vaikka luen vastaavia lehtijuttuja sujuvasti mm. jul-
kaisusta Tähdet ja avaruus. 
 

Tenkasella on selkeästi useita missioita eli hyviä pyrkimyksiä meidän maallikoi-
den suhteen. Sen lisäksi, että tarjolla on tuoretta spekulatiivista pohdiskelua (en 
sano, että enemmän kuin tarpeeksi, koska itse viihdyn spekulaatioiden maail-
massa) ja tieteen eturintaman saavutusten esittelyä, Tenkanen esittelee perus-
teellisesti myös havaintolaitteiden kehitystä ja propagoi tällaisten ensi lukemalla 
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järkyttävän kalliiden LIGOjen mielekkyyttä. On totta, että viisi miljardia on pal-
jon rahaa, mutta toisaalta se ei ole tiedeyhteisön taustalla olevien yhteisöjen ta-
salla kuin euro per asukas ja toisaalta sillä rahalla ei saa kuin 50 rynnäkköhävit-
täjää. Tenkanen on selkeä tekno-optimisti, joka antaa myös haastateltaviensa 
toistuvasti muistuttaa umpikujan äärellä, että paremmat laitteet ja uusi ajattelu 
voivat tehdä mahdottomasta mahdollista. 
 

Matka mustaan aukkoon tarjoaakin paradoksaalisesti suhteellisen vähän uusia 
tosiasioita, mutta valtavasti uusia mahdollisia näkökulmia. Se voi olla teoreeti-
kon taustan seurausta. Joka tapauksessa se on lukijan kannalta mielenkiintoista, 
sillä jos Tenkanen puhuisi vain kokein ja havainnoin vahvistetuista faktoista, 
kirja olisi jäänyt perin ohueksi. Ensimmäisen mustaa aukkoa – tai tarkemmin sa-
nottuna sen varjoa – esittävän valokuvan tarinan Tenkanen kertoo suorastaan 
liikuttavan perusteellisesti. Vaikka kaupallinen media on hyödyntänyt mustien 
aukkojen shokkipotentiaalia huolettomasti jo vuosikymmeniä, todellisuudessa 
kyseessä on ollut mitä suurimmassa määrin päättelyn, ei yksiselitteisten todis-
teiden vahvistama ilmiö. Mustien aukkojen olemassaoloa ei vakavasti kiistetä, 
mutta varmasti on monen tutkijan harteilta pudonnut jotain raskasta, kun en-
simmäinen valokuva onnistuttiin kokoamaan ja julkaisemaan. 
 

Vaikka tarkoitukseni ei ole tällaisessa esittelyssä käydä läpi Tenkasen kaikkia 
teemoja, tekee mieli nostaa esiin muutama sellainen asia, jotka ainakin itselleni 
olivat uusia näkökulmina tai ideoina sinänsä. Ne kuvaavat hyvin paitsi kirjan 
moninaisuutta, myös itse tutkimuskohteen häkellyttävää antoisuutta. Tavallisen 
taivaalle katsojan silmissä tapahtuu hyvin vähän, mutta todellisuudessa tapahtu-
mien määrä ja moninaisuus on niin valtava, ettei edes avaruuden mittasuhteisiin 
periaatteessa paneutunut aina voi saada aivojaan oivaltamaan todellisuutta. 
Tenkanen ei yritä kertoa meille, millainen mustan aukon singulariteetti voisi 
olla, koska emme tiedä siitä mitään, eikä toistaiseksi ole löydetty mitään kierto-
tietä vihjaisemaan singulariteetin ominaisuuksista. Mutta monista muista ilmi-
öistä on havaintoja. 
 

Hauskimpia on ajatus, että vaikka mustat aukot eivät määritelmän mukaan 
päästä tapahtumahorisontin läpi yhtään fotonia, niiden aktiivinen elämä synnyt-
tää gravitaatioon liittyvää värähtelyä, joka voidaan tulkita myös ääniksi. Vaikka 
sen paremmin pientä ”visertelyä” kuin kahden massiivisen mustan aukon yh-
teensulautumisen ”jyrinää” ei ole yksikään korva kuuntelemassa, äärimmäisen 
tarkoilla mittalaitteilla on mahdollista – lukuisien hälyäänten suodattamisen jäl-
keen – ”kuulla” näitä värähdyksiä, joita ei välitä ilman tai veden kaltainen väli-
aine, vaan gravitaatio. Vuonna 2015 saatiin 1,3 miljardin valovuoden päästä tal-
teen ”sirinää” eli aika-avaruuden gravitaatioaaltoja, joiden lähteenä on kahden 
mustan aukon yhdistymisen synnyttämä värähtely. 
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Tenkanen pohdiskelee myös maailmamme kestävyyttä, sillä toisin kuin vielä jo-
kin aika sitten uskottiin, mustat aukot eivät näytä olevan ikuisia. Pitkäikäisiä ne 
kyllä ovat, joten teoretisointi täysin pimeästä ja hiljaisesta avaruudesta tarkoit-
taa ihmisen mittapuun mukaan merkityksetöntä jaarittelua satojen tai tuhansien 
miljardien vuosien päässä odottavista olosuhteista. Tällainenkaan pohdinta ei 
silti ole merkityksetöntä, koska tyhjiin haipuvan mustan aukon yhteydessä pi-
täisi myös selvittää, minne ja miten katoaa se entropia, joka mustan aukon si-
sään on aikoinaan kertynyt – jos se on sinne kertynyt, mistä emme voi olla var-
moja, koska emme tiedä, mitä mustan aukon sisällä on tai tapahtuu. Maailman-
kaikkeuden kuolemalla voi ehkä myydä jokusen iltapäivälehden, mutta sen poh-
timisen yhteydessä tulevat käsittelyyn monet muutkin toistaiseksi tuntematto-
mat luonnon voimat ja lainalaisuudet. Mustat aukot ovat osoittautuneet usko-
mattoman monipuolisiksi työkaluiksi ja testikohteiksi niille, jotka etsivät ”kaiken 
teoriaa” eli suhteellisuusteorian ja kvanttimaailman yhdistävää näkemystä. 
 

Suurelle yleisölle tarkoitetun tietoteoksen terminologinen johdonmukaisuus ei 
ole nipottamista, vaan aidosti tärkeä asia. Yleisesti ottaen Tenkanen on selvinnyt 
haasteesta hyvin, mutta termiä painovoima hän käyttää sillä lailla vaihdellen, 
että välillä terminä on kansainvälinen gravitaatio. Sanat ovat synonyymejä, 
mutta yhdistettynä usein varsin monimutkaisiin muihin ilmiöihin voi syntyä 
mielikuva, että gravitaatio olisi jotain muuta kuin painovoima. Kun käytössä on 
myös termi ”antigravitaatio”, jolla kuvataan mm. toistaiseksi tunnistamattoman 
pimeän energian synnyttämää maailmankaikkeuden laajenemisen nopeutu-
mista, vähemmän perehtynyt menee kyllä helposti sekaisin. Vaikka yleensä kan-
natan aina suomenkielisiä termejä, tässä kohdassa pidän gravitaatiota selkeäm-
pänä. ”Painovoima” assosioituu helposti myös aktiiviseen painamiseen ja siten 
synnytettyyn voimaan. 
 

Henkilökohtaisesti olen myös kyllästynyt termiin ”musta aukko”, joten marma-
tan lopuksi siitä, vaikka tiedän, etten saa tiedeyhteisön ja suuren yleisön valintaa 
muuttumaan. En niinkään pahoita mieltäni alkuosasta ”musta”, vaikka tarkasti 
ottaen ja Hawkingin säteilyn takia mustan aukon musta ei ole täydellistä mustaa. 
Enemmän ärsyttää pallonmuotoisen, kaikista suunnista identtisen ja karmeja 
vailla olevan kohteen kutsuminen aukoksi. Sen voin hyväksyä, että aukossa on 
vain yksi kulkusuunta, mutta en sitä, että tuota pallonpintaa kutsutaan aukoksi 
vain siksi, että yksisuuntainen ja tietyn rajan jälkeen vääjäämätön liike synnyt-
tää mielikuvan ”syöveristä”, ”kuilusta” tai ”onkalosta”. Todellisuudessa mustat 
aukot eivät edes ole mitenkään erityisen tehokkaita pölynimureita, vaikka lä-
hietäisyydellä hakkaavatkin maalliset dysonit 1000-0. Mustat aukot imevät si-
säänsä kaiken riittävän lähelle tulevan materian, mutta niiden kertymäkiekon 
pyörimiseen liittyvät suihkut ovat itse asiassa tehokkaampia siivoajia. Loppu-
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tuloksena sellaisesta nimittäin on hyvin hiljainen ja tyhjä tienoo, jonka keskellä 
musta aukko viettää rauhallista hiljaiseloaan. 
 

Minusta musta aukko on pikemminkin valoton materian tihentymä. Se on fysi-
kaalisesti samantyyppinen kuin neutronitähti, jollainen syntyy kuolevasta täh-
destä gravitaation voimalla, kun tähden massa ei ole riittävä mustan aukon syn-
tymiseen. Kukaan ei kuvaile neutronitähteä aukkona, vaikka sen vetovoima on 
mustan aukon tavoin järisyttävän suuri (pakonopeus on puolet valonnopeu-
desta). Mustan aukon kiehtovuus ei myöskään perustu siihen, että siinä on koko 
pinnan peittävä ”aukko” vaan siihen, että ainakin vallitsevan teorian mukaan 
kaikki tapahtumahorisontin ylittänyt pakkautuu singulariteettiin, jollaista ei 
muuten ole tavattu sitten alkuräjähdyksen. Teoria voi olla väärä, ehkä siellä nä-
kymättömissä onkin vain kvarkkipuuroa tai jotain uutta fysiikkaa, jota emme 
osaa edes kuvitella. Niin tai näin, ”musta aukko” on tylsä ja mielikuvitukseton 
nimi äärimmäisen kiehtovalle kosmologiselle ilmiölle, jonka salojen selvittämi-
nen on fysiikan haasteiden keskiössä. 
 

P. S. Henkilökohtainen suosikkini on teoria – tai pelkkä idea, en ole varma, kum-
masta on kyse – siitä, että pimeä materia tai energia – tai molemmat – voitaisiin 
selittää minikokoisilla mustilla aukoilla. Kun isojenkin löytäminen on suoraan 
havainnoimalla hankalaa, miten helppoa minikokoisten mustien olisi piileskellä 
aika mustassa avaruudessa. Kun vielä osattaisiin todistaa, että minikokoisia on 
olemassa... 
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Sunnuntai 20. helmikuuta 2022 
 

MMMMiehet vallan ja rahan jahdissa iehet vallan ja rahan jahdissa iehet vallan ja rahan jahdissa iehet vallan ja rahan jahdissa  

 
Motiivini kirjoittaa blogiteksti Björn Wahlroosin ”eräänlaisten päiväkirjojen” 
ensimmäisestä osasta Barrikadeilta pankkimaailmaan (Otava 2021) ei ole 
Wahlroosin elämän kiinnostavuus. Vuotta Wahlroosia vanhempana olen elänyt 
periaatteessa samassa maailmassa, mutta käytännössä en. En tunne vähäisintä-
kään vetoa siihen maailmaan, jossa tämän kirjan alfamiehet ottavat mittaa toi-
sistaan jahdissa, jossa on kyse taloudellisesta vallasta ja sen myötä rahasta. Vielä 
vähemmän minua kiinnostaa näille jahtimiehille niin mieluisa sivu-ura viatto-
mien eläinten lahtaajina. Oletan, että kuusipeuran tai fasaanin elämän lopettami-
nen kiväärillä korvaa ne hetket, joina muinaisina hienoina aikoina voittaja ve-
täisi miekallaan häviäjän kaulan poikki. Sellainen kun on säädetty nykyään ei-
hyväksytyksi tavaksi juhlistaa toisen alfamiehen nujertamista. 
 

Wahlroosin päiväkirjamerkinnät ovat pääosin mitä epäkiinnostavinta kronikoin-
tia siitä, miten ei-aatelinen suomenruotsalainen villikkopoika tajuaa, ettei elä-
mää kannata haaskata barrikadeilla paremman yhteisen hyvän takia, kun sen voi 
käyttää pelkästään oman hyvän lisäämiseen pankki- ja yritysmaailmassa. Wahl-
roosin elämä on omasta näkökulmastani kuolettavan ikävää, vaikka tietenkin ra-
halla pystyy järjestämään itselle, lojaalille puolisolle ja lapsille kaiken sen, minkä 
rahalla voi järjestää. Mutta vaikka Björn Wahlroos on varmasti aivan vilpittö-
mästi onnellinen hyvin sujuneesta elämästään – tai kaikista niistä, kuten hän itse 
ajattelee –, en vaihtaisi osia. Silti myönnän auliisti, että tähän rahamiesten maail-
maan tutustuminen asiantuntijan johdolla on ehdottomasti opettavaista, joten 
suosittelen sen lukemista jokaiselle kapitalismin helvetinkoneiston nujertami-
sesta unelmoivalle. Wahlroosin temppujen toistamisesta kiinnostuneille kirja 
sen sijaan ei ole antoisa, koska eihän taikuri temppujaan paljasta. 
 

Tätä kirjaa ei tule lukea muistelmina. Wahlroos ohittaa vuodet ennen taloudelli-
seen uskoon tuloaan nopeasti ja vähällä. Turhaan lukija odottaa edes pientä mu-
rusta niistä ”barrikadeista”, joista otsikko puhuu. Villin nuoruuden hairahdus on 
nopeasti ohi ja varmuuden vuoksi Wahlroos selittää itse asiassa nähneensä po-
liittisen radikalismin merkityksettömyyden hyvin pian. Jos Björn Wahlroosilla 
ehkä olikin jokin rooli ruotsinkielisten radikaalien historiassa, suomenkieliselle 
puolelle hänen vallankumouksellinen toimintansa jäi tuntemattomaksi – ja jää 
edelleenkin. Wahlroos ei harrasta itselle nauramista, vaikka sallii pienen hassut-
telun silloin tällöin. Virheethän ovat sitä, että oppii niistä eikä sorru niihin uu-
destaan. Radikalismia Wahlroos ei arvosta, vaikka luultavasti monen mielestä 
juuri hän on edustanut sitä vanhoillisessa pankki- ja yritysmaailmassa. 
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Björn Wahlroosin ura on kiistatta ollut omalla mitta-asteikollaan huikea, eikä 
vain siksi, että hänellä on ollut sopivia suhteita suomenruotsalaisessa kuplassa. 
Wahlroosin älyä, kielitaitoa, lukeneisuutta ja valtapelin taitoja ei parane epäillä, 
muuten tällaista uraa ja kirjaa ei olisi syntynyt. Tietenkin kirjan tarkoituksena 
on kuvata ainutlaatuisen yksilön ainutlaatuinen elämä juuri sellaisena kuin 
Björn Wahlroos on itse halunnut. Ja mikä on kuvatessa, kun voi keskittyä niin 
moniin menestystarinoihin ja kuljettaa itseään valppaana ja tarkkaavaisena op-
pilaana siihen asti, kunnes on aika näyttää vanhoille ukoille kaapin paikka. 
Wahlroosin hedonistinen omahyväisyys on luultavasti ymmärrettävissä vain 
koko elämänsä suomenruotsalaisessa maailmassa eläneelle, mutta siinä on oma 
viehätyksensä myös ulkopuoliselle. Wahlroos ei nimittäin suomalaistapaan hä-
peä aineellista menestystään, vaan kuvaa voitokkaat operaatiot hillitysti, mutta 
voittajan onnellinen hymy suupielessä. Kirjan kansikuva vastaa tässä suhteessa 
täydellisesti kirjassa esiintyvää Wahlroosia. 
 

Wahlroosin kliinisen tarkka prosessikuvaus ei armahda muita pelureita. Omalla 
puolella pelaavat ja ystävät saavat silityksiä, mutta jokseenkin kaikki vastustajat 
ja kilpailijat (eivät aina sama asia) Wahlroos paketoi tylyin ottein (talous)histo-
rian kaatopaikalle. Hän ei ole arvioissaan välttämättä väärässä, mutta kun van-
hemmasta polvesta oikeastaan vain Mika Tiivola näyttäytyy osaavana ja taita-
vana, lukija alkaa kaivata tekstiin jotain ulkopuolistakin arviota. No, sitä ei ole 
tarjolla, joten tämä tylytyskin kannattaa ottaa opiksi ja muistutuksena siitä, että 
alfamiesten jahdissa voittaja ottaa kaiken ja hävinnyt menettää jos ei henkeään 
niin ainakin paikkansa vallan huipulla. Wahlroos ei näytä kumartelevan ketään, 
mutta mielenkiintoisena yksityiskohtana hän ohittaa Tampellaa käsitellessään 
firman asekauppasektorin hyvin nopeasti mainitsematta sen paremmin Israelin 
valtiota kuin Zabludowiczin suvun nimeä. Kysymys on tuskin vahingosta. 
 

Wahlroosin kuvaus pankkien ja yritysjohtajien keskinäisestä pelistä on raadolli-
nen, mutta juuri sen takia kiinnostava – tai ainakin opettavainen. Se muistuttaa 
monella tavalla kuvauksia järjestäytyneen rikollisuuden piiristä, vaikka toki 
muodollisesti näitten miesten toimet ovat melko harvoin rikoslaissa kiellettyjä. 
Lojaalius on arvossaan, mutta aitoa ja kestävää luotettavuutta on rajoitetusti tar-
jolla. Pääasiassa kaikki juoruilevat ja odottavat kuulevansa vastapalveluksena 
muita juoruja. Täysin avoin ja rehellinen ei voi olla, koska sitä käytetään heti hy-
väksi. Kun riittävästi rahaa nostetaan pöydälle, kenenkään sanaan ei voi enää 
luottaa. Wahlroos näyttää tässä maailmassa viihtyvän oikein hyvin, koska hän ei 
moralisoi eikä ajattele sinisilmäisesti. 
 

Barrikadeilta pankkimaailmaan kattaa Wahlroosin työelämän vuoteen 1992, jol-
loin hän luopui asemastaan Yhdyspankissa ja ryhtyi itsenäiseksi toimijaksi. Kun 
lukija tietää jo lopputuloksen, päiväkirjojen kakkososaa ei tarvitse jännittää. 
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Ykkösosassa eletään vielä markkojen ja säännöstellyn talouden maailmassa. Po-
liitikot ovat tarpeellisia pankkiirin apulaisia, mutta enimmäkseen he ovat ärsyt-
tävän osaamattomia tumpeloita. Mutta rahavalta edellyttää suhteita myös polii-
tikkoihin, joten Wahlroos on valmis uhrautumaan. Mitään suuria paljastuksia 
hänellä ei kuitenkaan ole tarjota. Yksityiselämää sivutaan hyvin kevyesti ja eh-
dottomasti mitään paljastamatta. Todennäköisesti tahattomasti Wahlroos tulee 
kuitenkin avautuneeksi siinä, että ruoka ja ruokailu on hänelle merkittävä asia, 
samoin ihmisten asumismuoto. Molemmista on kirjassa mainintoja tarjolla run-
saasti, vaikka edes metsästysretkien yksityiskohtiin Wahlroos ei tuhlaa sivuja. 
 

Wahlroosin kirjoitustapa on taloudellinen ja tehokas. Huumoria on vähän ja se 
on luonteeltaan brittiläisen pidättyväistä ja sarkastista. Ihmisten nimiä Wahl-
roos käyttää jokseenkin holtittomasti. Samat ihmiset seikkailevat kirjan sivuilla 
välillä etu- ja sukunimellä, välillä pelkällä etunimellä ja usein myös lempinimel-
lään ilman mitään havaittavaa logiikkaa. Suomenkielisten lempinimet ovat tylsiä 
Jaskoja ja Jusseja, mutta suomenruotsalaisten kulttuuriperintö on tällä alalla ylit-
tämätön. Henkilöiden armottomuutta on vaikea muistaa, jos nimi on Casse, Jojje, 
Mulle, Hekrus, Micke, Tancku, Hencka, Nöppa, Ecku, Kurre tai Bunta. Pankkipii-
reissä Björn Wahlroos on ”Nalle”, toista lempinimeään ”Böna” Wahlroos ei käytä. 
Suomen kieli on pääosin sujuvaa ja hyvää, vaikka hetkittäin myös Wahlroos ”ve-
tää johtopäätöksiä” ja ”alkaa kasvattamaan”. Wahlroos elää miesten hallitse-
massa maailmassa, jossa naisen rooli on yleensä sihteerin tai tarjoilijan, mutta 
hän itse näyttää arvostavan osaavien naisten panoksen yhtä korkealle kuin 
miesten. Mikään julkisovinisti saati misogynisti Wahlroos ei ole koskaan ollut. 
 

Mutta muuttuiko Björn Wahlroos taloudellisen heräämisensä yhteydessä itsek-
kääksi kapitalistiksi, joka ei kanna huolta muiden tai edes maapallon ja luonnon 
pärjäämisestä. Siltä valitettavasti kyllä näyttää. Mitään ideologisia avautumisia 
Wahlroos ei harrasta, mutta muista yhteyksistä tiedetään, että hän arvostaa Ayn 
Randin ajatuksia, jotka korostavat omistusoikeuden pyhyyttä ja pitävät itsek-
kyyttä hyvänä asiana. Päiväkirjojensa julkaisulla Wahlroos tuskin on tavoitellut 
lukijoiden hyväksyntää tai provosointia, ne ovat molemmat hänen näkökulmas-
taan ajan hukkaa. Sitäkään Wahlroos ei avaa, miksi hän on halunnut niin usein 
osallistua julkiseen talouspoliittiseen keskusteluun Suomessa, vaikka on muutta-
nut itsekkäistä verotussyistä Ruotsiin. Hänellä on kannattajansa, mutta on myös 
suuri joukko ihmisiä, jotka inhoavat Wahlroosin omahyväistä kapitalistin iloi-
suutta ja besserwisserististä muitten virheiden osoittelua. Ehkä on kuitenkin 
niin, että vaikka vaurastunut kapitalisti ei ole muiden varassa, jonkinlaista jul-
kista hyväksyntää ja ihailua hän silti kaipaa. Rahalla kun ei sittenkään saa ihan 
kaikkea. 
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Keskiviikko 23. helmikuuta 2022 
 

Business as usualBusiness as usualBusiness as usualBusiness as usual  

 
Kun aloitin tämän tekstin kirjoittamisen, Venäjän presidentti Vladimir Putin oli 
juuri lopettanut televisiossa tunnin mittaisen huokailevan puheen, jonka keskei-
senä viestinä oli, että Venäjä tunnustaa Donetskin ja Luhanskin itsenäisyyden. 
Ilmoituksen vastaanotto on ollut käsikirjoituksen mukainen eli ”länsi” tuomitsee 
jyrkästi ja ilmoittaa varmaan pian uusista pakotteista. Myös Suomessa yhdytään 
virallisesti EU:n kantaan. Vaatimukset Suomen välittömästä liittymisestä Natoon 
ja aseiden myymisestä Ukrainan hallinnolle ovat roihahtaneet taas kerran käyn-
tiin, nekin täysin käsikirjoituksen mukaisesti. Mitä suurimmalla todennäköisyy-
dellä lähipäivät tuovat uutisiin kahakoita Donetskin ja Luhanskin länsirajoilla, 
kuin myös ilmoituksia Venäjän sotilaallisesta lisäpanoksesta alueella. 
 

Länsimedian näkökulmasta ”sota on ovella” tai jo porstuassa, mutta jostain 
syystä se ei vaan ala. Syynä voi olla vaiettu tietoisuus siitä, että mikään ei muutu 
ja että tämä sama prosessi nähtiin jo vuonna 1999, kun Yhdysvallat pommitti 
Serbian hyväksymään Kosovon alueen ”itsenäistymisen” – ja rakennutti heti pö-
lyn laskeuduttua Kosovoon valtavan sotilastukikohdan, jolla on ironisen huvit-
tava nimi Camp Bondsteel. Länsimedia ei ole koskaan myöntänyt sitä, että Ko-
sovon irrottaminen Serbiasta tapahtui vastoin ”Ukrainan” tahtoa, silkalla väki-
vallalla eli sietämättömiksi muuttuneiden terroripommitusten voimalla. Donetsk 
ja Luhanski ovat olleet Ukrainan hallinnon ulkopuolella jo melkein 10 vuotta, 
mutta eivät ole Kosovon lailla ”itsenäisiä”, koska Venäjä ei ole vääntänyt tahto-
aan läpi pommittamalla Kiovaa. Ainakaan toistaiseksi. Toivottavasti ei koskaan. 
 

Yhdysvaltain tekopyhyys ei tee minuun toivottua vaikutusta, vaikka suurimpaan 
osaan EU:n kansalaisista näyttää tekevän. En pysty näkemään Venäjän suur-
valta-asenteessa mitään muuta eroa Yhdysvaltain suurvalta-asenteeseen kuin 
sen, ettei Venäjä operoi Amerikan mantereella eikä ainakaan toistaiseksi ole 
käynnistänyt jättiläispommituksia. Kun Joe Biden itkee krokotiilinkyyneliä Uk-
rainan puolesta, ne kyyneleet eivät kostuta Serbian pommituksissa kuolleitten 
hautoja. Itse asiassa pelkään pahoin, että molemmilla suurvalloilla on yhteinen 
agenda, jonka tarkoituksena on jättää Ukrainan haava avoimeksi ja nostattaa 
kummankin suurvaltajohtajan profiilia oman kansan keskuudessa. Biden tarvit-
see sitä estääkseen välivaalien katastrofaalisen tappion ja Putin varmistaakseen, 
ettei hänen uudelleenvalintansa tuoreen perustuslainuudistuksen pohjalta pa-
kota jättimäiseen vaalihuijaukseen. Putin ei ole suurten ideologioitten mies, 
mutta nykyisessä tilanteessa isovenäläinen kansalliskiihko näyttää maistuvan 
parhaiten.  
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En ole Putinin hallinnon kannattaja saati ystävä. En ole myöskään Yhdysvaltain 
hallinnon kannattaja tai ystävä. Suoraan sanoen inhoan molempia yhtä syvästi ja 
pysyvästi. Ne ovat epädemokraattisia, oligarkkien rahoittamia vallankäytön ra-
kenteita, jollaisista maailman pitäisi päästä eroon. Vaikka vaatimus ei kuulos-
tane realistiselta, pidän nykyisten suurvaltojen jakautumista pienempiin yksi-
köihin täysin välttämättömänä askeleena, jos jonkinlaista rauhanomaista kehi-
tystä toivotaan. Sitä ei saada, jos maailmassa on yksikin muita selvästi vahvempi 
suurvalta. Ei rauhaa takaa sekään, että maailmassa on tusina pientä suurvaltaa. 
Mutta mitä pienempiin valtayksiköihin maailma saadaan purettua, sen pienem-
mäksi maailmansodan uhka muuttuu. Kaikille valtioille on aktiivinen kaupan-
käynti välttämättömyys. Vain liian suurilla valtioille itsekkäästä kaupan hallin-
nasta tulee pakkomielle ja politiikan lähtökohta. Yhdysvallat on tästä äärimmäi-
nen esimerkki. 
 

Sodankäynnin päämotiivi on aina ollut aseilla toteutettu naapureiden ryöstö, 
joka on pahimmillaan ulotettu hyvinkin kauas vanhoilta rajoilta. Uskonnot ja 
ideologiat näyttelevät usein isoa roolia sotapropagandassa, mutta oikeasti har-
valla on rahaa sotia pelkästään jonkun jumalan tai aatteen kunniaksi. Ei Saksaa 
ja Adolf Hitleriä saanut sotaretkelle Neuvostoliittoon juutalaisten tai bolševik-
kien tuhoamisen halu, vaan Ukrainan viljantuotantoalueen ryövääminen ruokki-
maan nälkäisiä saksalaisia. Yhdysvaltoja ja sitä ennen Isoa-Britanniaa on moti-
voinut yleensä öljy, kaikkia siirtomaahallintoja ryöstettävien luonnonvarojen 
moninaisuus. Ukraina on siitä poikkeuksellinen, ettei Venäjä havittele niinkään 
läntisen alueen viljavaa maata. Sillä joillakin sodilla on sotilasstrateginen motiivi 
eli pyrkimys varmistaa, ettei suurvaltaa estetä lähtemästä ”turvallisesti” ryöstö-
retkelle, jos niin tekee mieli. 
 

Kyllä sotilaalliset puskurivyöhykkeet kelpaisivat pientenkin maitten kenraa-
leille, mutta käytännön syistä sellaista ylellisyyttä on edes teoriassa tarjolla vain 
suurvalloille. Kun on oikein suuri, oma turvallisuus on paljon tärkeämpää kuin 
pienen turvallisuus, koska isolla on niin paljon enemmän turvallisuutta menetet-
tävänä. Jos suurvalta on saanut vallattua naapurimaat oman elinkeinoelämänsä 
palvelijoiksi, on tietysti harmillista, jos nuo naapurimaat eivät olekaan lojaaleja 
lähelle, vaan etsivät ”turvatakuita” joltain toiselta suurvallalta. Yhdysvallat ei ole 
vieläkään antanut Kuuballe anteeksi sitä, että se kansallisti mafian liiketoimet ja 
vaihtoi ”turvatakuiden” antajaa. Venäjäkään ei ole antanut anteeksi sitä, että sen 
toisen maailmansodan jälkeen suurella vaivalla ja törkeällä pakkovallalla raken-
tama puskurivaltioiden rengas on vaihtanut muutamaa poikkeusta lukuun otta-
matta puolta ja odottaa nyt saavansa ne ”turvatakuut” Yhdysvalloilta. 
 

Maailmanpolitiikka ja varsinkin suurvaltapolitiikka sopivat äärimmäisen huo-
nosti yhteen kohtuuden, reiluuden ja oikeudenmukaisuuden tavoitteiden 
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kanssa. Tarkemmin ottaen niillä ei ole mitään yhteistä. Ei ole ollut, ei ole ja pa-
himmillaan ei tule olemaankaan (paitsi ehkä, jos kaikki suurvallat saadaan pil-
kottua). Siksi nytkin käynnissä olevan sotaisan propagandan läpi on hyvin vai-
keaa päätellä, onko suurvaltojen toimissa mitään tolkkua tai logiikkaa. Itse arve-
len, että kyllä niissä on, mutta vain hiekkalaatikon vahvimman öykkärin näkö-
kulmasta. Viaton tavis ajattelee, ettei mikään ole niin arvokasta, että sen puo-
lesta kannattaa vuodattaa viattomien tavisten verta. Vahvan näkökulmasta asia 
ei ole näin. Kyllä verta kannattaa vuodattaa ja tuhoa tuottaa, jos vastuunkannon 
ja laskun joutuu hoitamaan joku muu. Tästä on ihmisen historia täpösen täynnä 
ikäviä esimerkkejä, ei kai tarvitse ruveta luettelemaan? 
 

Eikö se Putin piittaa yhtään niistä inhimillisistä kärsimyksistä ja taloudellisista 
tuhoista, joita Ukrainan sisällissota vääjäämättä aiheuttaa? Vaikea tietää, piit-
taako edes yksilönä, mutta tuskin suurvallan johtajana ainakaan. Ei ainakaan yh-
tään sen enempää kuin muutkaan peliin osallistuvat suurvaltajohtajat. Toisin 
kuin Suomessakin moni tuntuu uskovan, Joe Biden tuskin piittaa vähääkään 
siitä, mitä seurauksia Yhdysvaltain aggressiivisella ulkopolitiikalla on muulle 
maailmalle. Jos kotipesä hurraa ja kannustaa, hinta on sopiva. Näin on uskoak-
seni myös Putinilla ja Venäjällä. Vetoaminen kansainväliseen oikeuteen tai ih-
misoikeuksiin on täysin perusteltua, mutta aina yhtä tehotonta, kun vastassa 
ovat Maan vaikutusvaltaisimmat. Heidän ei ole pakko piitata, joten he eivät piit-
taa. 
 

Suurvallan peesaaminen on suosittua, mutta ei sitä kannata ainakaan sinisin sil-
min harrastaa. Ihmisen historia osoittaa, että kun suurvalta alkaa kehua ja ylis-
tää pientä valtiota, syynä ei ole humaani ihmisrakkaus ja kulttuurinen ihailu, 
vaan jonkin haluaminen siltä pieneltä. Parhaimmillaan riittää, että on hiljaa ja 
äänestää ison vanavedessä. Suurvalta voi myös haluta tukikohdan pienen alu-
eelta tai oikeuden ryöstää pienen luonnonvaroja niin, että se näyttää sopuisalta 
yhteistyöltä. Kun iso haluaa sijoittaa sotavoimiaan pienen alueelle, syynä on pie-
nen geopoliittinen sijainti, ei mikään muu. Suomella on vähän sellaista, mitä Yh-
dysvallat haluaa. Valitettavasti se vähä mitä se haluaa, on ihan samaa kuin mitä 
Venäjäkin Suomelta haluaa eli lupausta olla olematta kilpailijan sotilaallisessa 
käytössä. On varsinaista taitoluistelua pitää yllä illuusiota, että molemmat suur-
vallat saavat saman lupauksen. Mutta Ukrainaan verrattuna Suomi on sikäli on-
nekas, ettei Venäjä koe meitä osaksi historiallista kotimaataan, enkä ole kuullut 
Yhdysvaltain hallinnossa väitettävän, että Suomen kamara on Jumalan osoitta-
maa pyhää maata. 
 

PS. 25.2.2022 Putin päätti sitten astua rajan yli, ei kuitenkaan Bidenin punaisen 
viivan. Jenkit katsovat sivusta, miten Eurooppaa järjestellään uudelleen. Ase-
kauppiaat onnittelevat toisiaan, Putinia uhkaavat sekä taloudelliset pakotteet 
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että oman kansan rauhaa vaativat mielenosoitukset. Tähän ei olisi tarvinnut 
tulla, mutta tähän tultiin, koska se sopii suurvalloille. Jenkeillä ei ole nyt puhtia 
uusiin omiin sotiin, mutta kunhan asekauppa kukoistaa, ongelma on vähäinen. 
Putinin kasautunut katkeruus vaati näköjään henkilökohtaisen sodan. Putin on 
hävinnyt PR-sodan 10-0, mutta jotain tyydytystä sotiminen ilmeisesti tuo. Myös 
Suomessa on ihmisiä, joiden tekisi mieli päästä sotimaan. Toivon mukaan valtio-
valta pitää heidät kurissa. 
 
Syyskuu 2022: Sota Ukrainassa jatkuu edelleen. Putinin näkökulmasta ”erikoistoimet” eivät ole 
sujuneet toivotulla ja oletettavasti suunnitellulla tavalla. Kiovan nopea valloitus epäonnistui 
näyttävästi. Venäjä on kyennyt hitaasti valloittamaan itäisen reunavyöhykkeen, joka muutenkin 
on ollut irrallaan Kiovan keskushallinnosta vuosikausia. Ukrainaan on virrannut aseita kiihty-
vänä virtana, mikä on mahdollistanut sodan jatkamisen. Ulkopuolisen siviilin näkökulmasta 
sota näyttää juuttuneen paikoilleen ja kunhan syksyn sateet tulevat, kaikki liikkuva juuttuu mu-
taan. 
 

Sota jatkuu, koska Venäjä on laittanut peliin koko suurvallan ”kunnian” ja koska Yhdysvalloilla 
ei ole mitään tarvetta lopettaa sitä. Jatkuva sota tarkoittaa sekä joutilaiden, vanhentuvien asei-
den saamista ”hyötykäyttöön” että uusia tilauksia asekauppiaille. Itse pidän myös selvänä, että 
vaikka Putin aloitti sodan, Pentagonissa on laskettu hinnan jossain vaiheessa köyhdyttävän 
Venäjää niin perusteellisesti, että huomio voidaan kaikessa rauhassa suunnata Kiinaan. 
 

Sota ihmisten mielikuvista riehuu sekin totaalisena, joskin vain Euroopassa ja Yhdysvaltain liit-
tolaismaissa. Kaikki median osat on valjastettu pitämään yllä Ukrainaan kohdistuvaa tukijärjes-
telmää. Kuvaavaa on se raivo, joka taannoin kohdistui Amnestyyn, joka uskalsi esittää edes 
varovaista kritiikkiä ukrainalaisten sodankäyntitapoja vastaan. Propagandan määrän ja sakeu-
den takia kukaan ei tiedä, mitä sodassa tapahtuu tai miten se etenee. Vain yksi asia on varma: 
rauhaa ei vaadi kukaan eikä mikään. Militarismi hallitsee ja rauhanliike hyvä jos edes vikisee. 
 

 

 



 
Varaventtiilin kuusioavain 91 

 

Sunnuntai 27. helmikuuta 2022 
 

SveSveSveSveaborg ja geopolitiikkaaborg ja geopolitiikkaaborg ja geopolitiikkaaborg ja geopolitiikka  

 
Alpo Juntusen kirja Sveaborg : Helsingin suoja ja Pietarin etuvartio (Do-
cendo 2017) on juuri nyt varsin ajankohtainen – ainakin niille monille, joille on 
mahdottoman vaikeaa ymmärtää ja hyväksyä, ettei suurvallan turvallisuustarve 
ole mikään pahan ideologia, vaan vääjäämätön geopoliittinen ilmentymä. Svea-

borg muistuttaa lukijaa myös siitä, miten vain riittävän isosti katsomalla geopo-
liittiset ilmiöt voi hahmottaa ja ymmärtää. Harva tulee ajatelleeksi, että sota Kii-
nan rannikolla voi heijastua suoraan Suomenlahdelle. Niin kuitenkin tapahtuu 
koko ajan, koska geopoliittinen maailma muodostuu toisiinsa linkittyvistä, viri-
tetyistä ytimistä. Yhtä ei voi liikuttaa tai muuttaa ilman että kaikki muukin muut-
tuu. Juntusen kirja muistuttaa mm. siitä, että vaikka suomalaiset helposti ajatte-
levat Itämerta jonkinlaisena Saksan ja Venäjän taistelutantereena, todellisuu-
dessa myös Ruotsi, Englanti ja Ranska ovat olleet aktiivisia ja ajoittain hyvin ag-
gressiivisia osapuolia. Yhdysvalloista tuli osapuoli vasta myöhemmin, Juntusen 
kirjan kattaman aikakauden jälkeen. 
 

Työuran Maanpuolustuskorkeakoulussa tehnyt professori Alpo Juntunen tuntee 
Venäjän historian, sen lähteet ja haasteet. Venäjäntaitoisena hän ei ole suodatta-
jien varassa, vaan on voinut tutustua henkilökohtaisesti kaikkiin haluamiinsa 
dokumentteihin. Tuloksena on valtava annos yksityiskohtaista linnoittautumi-
sen, liittoutumisen ja ulkopoliittisen laskelmoinnin historiaa, jossa painopisteinä 
ovat keisarillisen Venäjän viimeiset 110 vuotta ja ruotsalaisten rakentama Svea-
borgin linnoitus, jonka nykypäivän ihmiset tuntevat ihastuttavana kesäturistin 
kohteena, Suomenlinnana. Juntunen käyttää systemaattisesti alkuperäistä ni-
meä, joka kelpasi itse asiassa myös venäläisille. Nimivalinta myös korostaa näkö-
kulmaa, joka päättyy vuoteen 1918 eli Suomen itsenäistymiseen ja Sveaborgin 
venäläisen näkökulman katoamiseen. Tai ei nyt katoamiseen, mutta aktiivisen 
suunnittelun loppumiseen kuitenkin.  
 

Juntusen kirja on sekoitus linnoitus- ja sotilaspoliittista historiaa, jota kannatte-
lee tapahtumien geopoliittisen taustan jatkuvan muuttumisen maininki. Juntu-
nen on enemmän raportoija kuin yhteenvetojen tekijä, mitä pidän valitettavana. 
Isompi itsenäisen pohdiskelun osuus olisi tehnyt kirjasta helpompilukuisen ja 
aivan varmasti myös kiinnostavamman. Nyt on lukijalla usein sellainen tunne, 
että on tönäisty alamäkeen, jonka maisemat vilahtavat ohi ilman suurempia tau-
koja ja vauhti päättyy vasta vuoteen 1918. Lukijalla on myös oikeus marista kir-
jan puuttuvasta kustannustoimituksesta ja oikoluvusta. Aivan turhan suuri 
joukko kirjoitusvirheitä, erityisesti yhdyssanavirheitä, on jäänyt korjaamatta. 
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Sitäkin harmillisempaa on, että Juntusen sinänsä asiantuntevaa tekstiä ei ole 
parsittu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tämä näkyy samojen asioiden toisteluna, 
välillä suorastaan jankuttamisenakin. Ensimmäinen maailmansotakin ehditään 
aloittaa pariin kertaan. Vastuu on viime kädessä kustantajalla, enkä moiti tästä 
Docendoa ensimmäistä kertaa. 
 

Juntusen kirjan suurin ansio on siinä, että se tarkastelee aihettaan eli turvalli-
suusstrategiaa selkeästi ja kiihkottomasti Venäjän näkökulmasta. Se on tietysti 
tieteellisesti täysin perusteltua, koska koko tutkimuskauden ajan Suomi oli osa 
Venäjän keisarikuntaa – ja vieläpä suhteellisen tyytyväisenä ja kapinoimatto-
mana suuriruhtinaskuntana. Näkökulma on juuri nyt ajankohtainen, koska tätä 
kirjoittaessani koko media välittää Venäjän toimista pelkästään antivenäläisiä, 
antiputinistisia tai suorastaan Venäjän tuhoa toivovia tulkintoja. Tämä on tie-
tysti osa koti- ja ulkomaisen oikeistomedian kampanjaa Suomen liittämiseksi 
Natoon, mutta myös laajempi ilmiö. Pelkästään ajatus, että myös Venäjällä voisi 
tai saisi olla legitiimejä turvallisuusintressejä, tuntuu olevan julkisessa keskuste-
lussa Putinin nuoleskelua. Sellainen on tietysti sekä lapsellista että vaarallista, 
koska jokin asia – tässä tapauksessa Venäjän itselleen varaama oikeus puolustaa 
turvallisuuttaan – ei katoa sillä, ettei siitä pidä. Se ei myöskään katoa, vaikka Uk-
rainan sota loppuisi nopeasti. 
 

Juntunen liikkuu lähinnä sotilasammattilaisten piirissä, mutta siinä sivussa tule-
vat myös valtioitten ulkopoliittiset toimintaperiaatteet tutuiksi. Juntunen muis-
tuttaa koko ajan siitä, ettei mikään turvallisuus- tai sotilaspoliittinen ratkaisu ole 
pitkäaikainen. Rakenteet ja tekniikka vanhentuvat, mutta niin vanhentuu myös 
strateginen ajattelu. Tänään tärkeä voi olla huomenna merkityksetön. Itämeren 
kohtaloita sanelleitten valtioitten keskinäiset suhteet näyttävät kuin nopeute-
tulta parinvaihtotanssilta, jonka ainoa sääntö on, ettei mitään ehdottomia sään-
töjä ole. Vuosisata on toinen, mutta itse asiassa aika harvat asiat ovat kansainvä-
lisessä politiikassa oikeasti muuttuneet. Tiedonkulku on nopeutunut dramaatti-
sesti, samoin vakoilukyky. 1800-luvulla strategisesti tärkeän tiedon kulku saat-
toi viedä viikkoja tai jopa kuukausia. Yleiseen tapahtumien logiikkaan sillä näyt-
täisi kuitenkin olleen vähemmän vaikutusta. Aseiden tuhovoima on kasvanut lo-
garitmisesti, mutta sotien syyt ovat ennallaan. 
 

Juntusen kuvaaman varustelukierteen toteuttajat eivät nouset kirjassa juurikaan 
toistensa yläpuolelle. Parhaatkin strategit kuolla kupsahtavat keuhkokuumee-
seen tai saavat siirtyä syrjään itsevaltiaan käden viittauksella. Itse en yrittänyt 
edes pysyä henkilövyöryn suhteen kärryillä. Huomiota kuitenkin kiinnittää se it-
sestäänselvyys, jolla suomalaissyntyiset keisarin virkamiehet toimivat yli sadan 
vuoden ajan osana Venäjän hallintoa samalla kun Suomessa pikku hiljaa alkoi 
kerääntyä suomalaisuutta tukevia ajatuksia. Puolaan verrattuna Suomi oli 
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rauhallinen ja luotettava rajamaa, jonka asukkaat olivat tottuneet elämään ku-
ninkaiden alamaisina. Oikeastaan ainoa kiukutteleva ja vaarallinen kansanosa 
muodostui ruotsinkielisestä yläluokasta, joka odotteli koko ajan Ruotsin valtaa-
van Suomen takaisin. Se ei toteutunut, koska ajoittaisista houkutuksista huoli-
matta Ruotsissa voitti halu pysytellä isojen valtataisteluiden ulkopuolella. Lo-
pulta voitti ymmärrys siitä, ettei Ruotsin tarvitse olla eikä se tosiasiallisesti 
myöskään ole aito suurvalta. 
 

Juntunen ei kainostele esitellessään keisarillinen Venäjän imperialistisia taipu-
muksia, joiden perusteena on historiallisesti ollut hallitun maa-alueen koko ja 
luonnonvarojen määrä. Toisaalta Juntunen selittää kädestä pitäen Venäjän puo-
lustusstrategisen ikuisuusongelman eli merireittien tukkoisuuden. Kun Siperian 
halkaisevaa rautatietä ei vielä ollut, laiva oli kätevin tapa siirtyä Venäjän länsi-
osista Tyynen meren rannoille ja itäiseen Siperiaan. Mutta se oli kätevää vain, 
jos tuo laiva pääsi ongelmitta toisaalta Itämeren, toisaalta Mustameren valtame-
ristä erottavien kapeitten salmien läpi. Venäjän geopoliittinen ikuisuusongelma 
sijaitsee toisaalta Tanskan salmissa, toisaalta Mustanmeren ja Välimeren erotta-
vissa salmissa. Pääsystä Tyynellemerelle ei ollut varsinkaan 1800-luvulla suurta 
iloa, koska ihmiset asuivat Euroopan suunnalla. Geopoliittinen yhtälö oli tuolloin 
niin erilainen, että Venäjä halusi myydä ”tarpeettoman” ja kalliiksi käyneen Alas-
kan Yhdysvalloille. Kauppa toteutui 1867, kun Venäjällä oli hävityn Krimin so-
dan jäljiltä kova rahapula. Hinta oli 7,2 miljoonaa dollaria (noin 135 miljoonaa 
nykydollaria eli halvalla meni).  
 

Lisämaata Venäjä ei tarvinnut, mutta turvallisiksi koetut rajat olivat pysyvä 
haaste myös keisarilliselle Venäjälle. Erityisesti Ison-Britannia siirtomaaimpe-
riumin taloudelliset ja poliittiset edut tuntuivat olevat pahasti ristiriidassa Venä-
jän kanssa niin Kauko-Idässä kuin Euroopassa. Saksasta tuli uhka vasta 1800-
loppupuolella, mutta se uhka olikin sitten sitäkin kovempaa. Ruotsin uhka pie-
neni, eikä Yhdysvallat ollut vielä kiinnostunut globaalista vallankäytöstä. Turkki 
oli ja on Sevastopolin laivastotukikohdan takia pysyvästi Venäjän sotilasstrate-
gian polttopisteitä siinä missä Pietaria puolustava Sveaborg. Sadassa vuodessa 
Englannin kiinnostus Itämeren alueeseen väheni, koska puulaivoista siirryttiin 
teräksisiin höyrylaivoihin, jotka saivat energiansa polttamalla ihan muualta saa-
tavaa öljyä. Laivojen rakentaminen ja huolto eivät kaivanneet myöskään Pohjo-
lan puuta ja tervaa, vaikka Pohjois-Ruotsin teräs ja kuulalaakerit kelpasivat Sak-
salle. 1800-luku ei ollut Venäjän sotilaille erityisen menestyksekästä aikaa, 
mutta se ei merkinnyt varustelun lopettamista, pikemminkin varmisti, että se 
jatkui koko ajan. 
 

Geopoliittisesti valveutuneen kansalaisen on pakko todeta, ettei venäläinen tur-
vallisuustarve poikkea mitenkään suomalaisesta tai saksalaisesta turvallisuus-
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tarpeesta. Yhdysvaltalaisesta turvallisuustarpeesta se kuitenkin poikkeaa siinä, 
ettei sen tyydyttämiseen tarvita globaalia sotilastukikohtien verkostoa eikä 
transatlanttisia liittolaisia. Venäjä on Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen lähes 
samojen valtioitten piirittämä, jotka muodostivat aikoinaan sotilasstrategien 
vaatiman turvallisuuspuskurin. Se ei voi ratkaista asiaa linnoittamalla, kuten 
1800-luvulla, kuten ei kukaan muukaan. Siksi Sveaborg saa olla rauhassa, mutta 
koko Suomen liittyminen Natoon koetaan uhkana. Ei Suomen takia sinänsä, vaan 
koska liikkumisvara heikkenee jokaisen Nato-nappulan myötä. Jos Venäjän tur-
vallisuustarpeita ei tunnusteta tai ne peräti kiistetään, kuten nykyään on muodi-
kasta, rikotaan ainakin Paasikiven periaatetta tosiasioiden tunnustamisesta vii-
sauden alkuna. Mutta ehkä viisautta ei edes tavoitella, riittää että ollaan transat-
lanttisen suojelijan oletetussa sylissä? 
 
 
Perjantai 4. maaliskuuta 2022 
 

UUUUnohda Eurooppa, katso Aasiaan! nohda Eurooppa, katso Aasiaan! nohda Eurooppa, katso Aasiaan! nohda Eurooppa, katso Aasiaan!  

 
Peter Frankopanin kirja Silkkitiet : Uusi maailmanhistoria (Atena 2021) on 
monella tavalla järisyttävä kirja. Se on perinteinen tiiliskivi, 700 sivua tiukkaa 
asiaa ja kauniit värikuvat pienenä liitteenä kuin erämaan keidas. Se on myös 
erinomaisen hyvin kirjoitettu, suomennettu (Jaana Iso-Markku) ja kustannus-
toimitettu, löysinköhän ensimmäistäkään virhettä tai typoa. Ennen muuta Fran-
kopanin tapa pakottaa katsomaan maailmaa ja sen historiaa muusta kuin Euroo-
pan näkökulmasta on sekä monet stereotypiat ja pinttymät tuhoavalla tavalla 
virkistävä että rohkeasti suurvallat samalle arviointiasteikolle pakottavana pe-
lottavan haastava. Tällaisia pölyisiä asennevinoutumia on 2000-luvulla ennen-
kin pöyhitty, mutta Frankopan vie työn astetta pidemmälle eleettömästi ja selit-
telemättä.  
 

Vaikka Silkkitiet pysäyttää tarinansa 2000-luvun alkupuolelle eli Trump tai Putin 
eivät pääse siinä esille, se kykenee varsin hyvin ennustamaan aivan tuoreitakin 
tapahtumia. Tämä ei johdu nähdäkseni niinkään siitä, että Frankopanilla olisi ol-
lut pääsy muilta suljettuihin aineistoihin. Selkeä näkemys maailmasta ja sen 
kohtaloita eri suuntiin tönivistä suurvalloista perustunee enemmän oivallukseen 
siitä, että vaikka historia ei sinällään toista itseään, valtaan, talouteen ja niihin 
liittyvään ikuiseen taisteluun voidaan soveltaa lukuisia sivilisaatiopohjaisia ten-
denssejä ja toistuvia ilmiöitä. Tämä oivallus antaa Frankopanille mahdollisuuden 
suhtautua maailman kohtaloita heilutteleviin hallitsijoihin ja valtioihin yhtä ai-
kaa vakavissaan ja mahtipontisille kuvitelmille naureskellen. 
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Frankopanin tarkastelun keskuksena on keskinen Aasia, se maailman alue, jota 
pöyhkeät eurooppalaissyntyiset siirtomaaisännät edelleen luonnehtivat maail-
man ”persläveksi”. Tuolla muinaisen Mesopotamian ja Persian seudulla on todel-
lisuudessa pitkä ja erittäin menestyksekäs historia sekä sodan että kaupankäyn-
nin ja kulttuurin suosimisen aloilla. Me emme vaan tiedä siitä, emmekä sivisty-
mättömien johtajiemme takia ole osanneet edes haluta tietää. Tiedämme juuri ja 
juuri Kiinan, mutta sen ja Euroopan välinen alue on perinteisesti ollut pelkäs-
tään hyväksikäytön, alistamisen ja ryöstämisen kohde. Vaikka Frankopanin kirja 
ei ole korostuneesti siirtomaahistoriikki, senkin kurjuus ja karmeudet tulevat 
perusteellisesti valotetuksi. Mutta syvin paljastus koskee kuitenkin sitä, miten 
lyhytaikaisia ovat aina olleet ne suurvallat, jotka on rakennettu ikuisiksi ja kai-
ken valtiaiksi. Mikään ei voisi olla kauempana toteutuneesta historiasta. 
 

Suurvaltoja on ollut yhtä kauan kuin valtioitakin. Yhtä kauan on käyty sotia ja 
kauppaa. Molempia varten on tarvittu kulkuvälineitä ja -väyliä. Maantiede ja sen 
kaksosveli geopolitiikka ovat aina määritelleet sen, mihin ahnas mieli ja koura 
ovat tarttuneet tai kurotelleet. Jotkut maantieteelliset muodot kuten vaikeakul-
kuiset vuoristot, autiomaat ja jääaavikot ovat edelleen ylivoimaisia esteitä 
useimmille, mutta teknologian avulla ihminen on koko ajan vähentänyt luonnol-
lisia liikkumisen esteitä. ”Silkkitie” on useimmille ihmisille tuttu vain Kitaron 
elokuvamusiikista, mutta nuo Kauko-Idän ja Euroopan yhdistävät reitit ovat ol-
leet tuhansia vuosia todellisuutta, joka muuttuu, mutta ei katoa. Frankopan kul-
jettaa lukijan historiaan, jossa vellovat uskonnot, kauppiaat, soturit ja tavallisten 
ihmisten suuri, nimetön joukko, jonka kohtalona on kärsiä, maksaa ja kärsiä uu-
delleen, kun ahne eliitti taistelee vallasta ja rahasta. 
 

Frankopan romuttaa monen muun yksityiskohdan ohessa myös eurooppakes-
keisen harhan Euroopasta jonkinlaisena kulttuurin kehtona. Todellisuudessa me 
olemme myöhään mukaan tulleita murusten kärkkyjiä, joilla alkoi olla globaalia 
merkitystä vasta 1400-luvun lopulta lähtien. Tässä ei ole mielekästä ruveta maa-
ilmanhistoriaa kertaamaan – lukekaa Frankopanin kirja! – mutta olennaista on 
ymmärtää, että ns. eurooppalainen sivistys on syntynyt aasialaisen sivistyksen 
pohjalta. Sekin on olennaista ymmärtää, etteivät uskonnot aina ja vääjäämättä 
ole merkinneet ahdasmielisyyttä ja riidanhalua. Pikemminkin on ollut niin, että 
kun maalliset hallitsijat ovat suhtautuneet uskontoihin maltillisen suvaitsevasti, 
kaikki ovat hyötyneet (paitsi turhautuneet kiihkoilijat ja aina verta janoavat so-
turit). Islamin historia on Frankopanin kertomana täysin erilainen, kuin millai-
sena se on modernien jihadistien aikana totuttu kertomaan. 
 

Frankopan myös korostaa sitä, että vaikka uskonnot ja ideologiat liikuttavat val-
tavia ihmisjoukkoja, melkein aina ne toimivat vain tekosyynä pohjimmaiselle 
pyrkimykselle eli ottaa väkisin haltuun jonkun toisen omaisuus, luonnonvarat ja 
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inhimilliset resurssit. Valtiot ja suurvallat ovat taloudellisen uudelleenjaon vält-
tämätön väline, sillä vaikka näennäisesti kurittomilla paimentolaisjoukoillakin 
on valtavia alueita ryöstetty ja pidetty kurissa, viime kädessä vain valtiollinen 
väkivalta antaa vallankäytölle vähääkään pidemmän elinajan. Silti mahtavinkaan 
ei ole kestänyt montaakaan vuosisataa. Suurvallat tuppaavat haurastumaan ajan 
myötä, aikoinaan voitokkaat toimintatavat unohtuvat ja rappio etenee sekä sisäi-
sesti että ulkopuolelta tulevien uusien ideoitten voiman takia. Mikään ei kestä 
aikaa ja muutoksen jauhinkiviä. 
 

Vaikka Frankopan toimii Oxfordin yliopiston tutkijana, hänellä ei ole estoja suo-
rittaa laajaa ja veristä brittiläisen siirtomaavallan ruumiinavausta (hän tekee sen 
myös kaikille muille, mutta otan britit esimerkkinä, koska he itse pitävät itseään 
tässä suhteessa muiden yläpuolella olevina). Tämä yhdistyneenä Yhdysvaltain 
historiallisesti lyhyen maailmanpoliisin uran erittelyyn on Frankopanin kirjan 
toinen fokus. Siinä missä Iberian niemimaalta lähdettiin vielä mausteiden ja jalo-
metallien perään, Englanti oli ensimmäinen suurvalta, joka pyrki johdonmukai-
sesti alistamaan komentoonsa kaikki ne alueet, joilta oli löytynyt öljyä. Kyse ei 
ollut mistään oikusta, vaan taustalla oli Englannin merivallan säilyttämisen pyr-
kimys. Kun siirtymä puun ja hiilen poltosta öljyyn toteutui laivoissa, merivallan 
himojen kohteissa nousi ykköseksi öljy, jota Ison-Britannian saarivaltio ei itse 
tarjonnut. Kun viaton historian harrastaja ihmettelee, miksi brittien ja myöhem-
min jenkkien on pitänyt päästä päsmäämään milloin missäkin maailman kol-
kassa, voi turvallisesti vastata yhdellä sanalla. 
 

Öljy ja sen kuljetuksen kannalta keskeiset merikapeikot kuten Mustanmeren ja 
Välimeren väliset Turkin salmet ja Suezin kanava (ja suurelle yleisölle vähem-
män tuttu Malakan niemen ja Sumatran välinen kapeikko) ovat suurvaltojen 
keskeisiä kiistelyn kohteita. Frankopan kuvailee kiehtovasti sitä loputonta juo-
nittelun, mielistelyn, kovistelun ja avoimen sotilaallisen väkivallan kudosta, joka 
peittää Lähi- ja Keski-Idän valtioitten historian, kun milloin Venäjä, milloin Kiina, 
mutta yleensä ainakin Englanti ja Yhdysvallat pyrkivät edistämään valtiollista 
etuaan. Frankopan ei harrasta poliittisia johtopäätöksiä, mutta lukijalle ei voi 
jäädä epäselväksi, että suurvaltojen ulkopolitiikkaa ohjaa pelkästään kansallinen 
itsekkyys. Historia on sakeana kauniita puheita yhteistyöstä ja keskinäisestä 
kunnioituksesta, mutta todellisuudessa öljyä ja muita luonnonvaroja omistavat 
pienemmät valtiot ovat suurvaltioille pelkästään ryöstettäviä kohteita. Olkoon 
tuhatvuotinen sivistyshistoria, se ei paina grammaakaan, kun suurvallat jyllää-
vät. 
 

Vaikka Frankopanin suurteoksella on paljon ansioita, pidän hänen suurvalta-
analyysiään tärkeimpänä. Se tekee ymmärrettäväksi (joskaan ei vähääkään hy-
väksyttävämmäksi) monet suurvaltioiden ”järjettömät” liikkeet, joita muu 
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maailma joutuu ottamaan vastaan, kun ei muuta voi. Frankopan riisuu myös ko-
konaan illuusion suurvaltojen menestyspropagandan päältä. Esimerkiksi Yhdys-
valtain toimet Aasiassa ovat kerta toisensa jälkeen osoittautuneet joko täysin 
merkityksettömiksi tai katastrofaalisiksi sekä Yhdysvalloille itselleen että tieten-
kin poloisille kohdemaille, joiden asukkaat maksavat hengellään toistuvat mo-
kat. Aina välillä joku suurista pelaajista onnistuu huijaamaan muita, mutta ilo on 
yleensä lyhytaikaista ja virheet tehdään aina vaan uudellaan. Frankopan ennus-
taa, että tulevaisuus kuuluu Iranin ja Kiinan kaltaisille silkkiteitten ikiaikaisille 
toimijoille, ei eurooppalaisille, venäläisille tai jenkeille, joiden piipahdus maail-
manhistoriassa alkaa olla ohi. 
 
 
Torstai 10. maaliskuuta 2022 
 

KKKKohtauksia Helmi Krohnin elämästä ohtauksia Helmi Krohnin elämästä ohtauksia Helmi Krohnin elämästä ohtauksia Helmi Krohnin elämästä  

 
Ikävää, että joudun aloittamaan kertomalla pettyneeni kirjaan Helmi Krohnin 

ihmeellinen elämä : Kulttuurivaikuttajana ja spiritualismin edelläkävijänä 
(Into 2021). Olisin voinut toki pitää kokemuksen vain itselläni, mutta koska mi-
nulla on kirjastonhoitajan eetos, haluan myös perustella arvioni. Kirjalla on 
kolme kirjoittajaa, joista Hilkka Oksama-Valtonen on Krohnin tyttärentyttä-
rentytär, Maarit Leskelä-Kärki on Krohnien suvusta aiemminkin kirjoittanut 
”elämäkertatutkija” (määritelmä kirjan esittelytekstistä) ja Marjut Hjelt Kroh-
nien kirjeenvaihtoa ja spiritualismia tutkinut tietokirjailija. Kirjoittajien osuudet 
on kohtalaisen onnistuneesti sulautettu toisiinsa ja vain muutamat siistimättä 
jääneet toistot vihjaavat siitä, että kyseessä on osista koottu kokonaisuus. Kirjoi-
tustyyli on lukijaystävällinen ja liitteissä on viitteiden lisäksi suppea spiritualis-
tinen sanasto, Helmi Krohnin bibliografia (aina kiitettävä kulttuuriteko) ja kun-
nollinen henkilöhakemisto perustietoineen. 
 

Kirjoittajat ovat päätyneet ratkaisuun, joka varmaan viehättää joitakin lukijoita, 
mutta joka jätti minut tyytymättömäksi (tai peräti pettyneeksi). Kirja on jaettu 
kronologisiin lukuihin, mikä on tavallista, mutta kunkin vuoden (tai muutaman 
vuoden ryppään) sisällöksi on poimittu vaihtelevasti jokin Helmi Krohnin elä-
män teema tai kyseiseen ajanjaksoon ainakin osittain osuva elämänkaaren ta-
pahtuma. Hetkittäin ratkaisu toimii, mutta koko kirjan mittaiseksi venytettynä 
se latistaa elämäkerran tarjoamat dramaattiset kaarteet ja pyörteet Pohjanmaan 
tasangoksi. Ratkaisu myös korostaa Krohnin elämäntapahtumien vähäistä 
yleistä dynamiikkaa. Kerrontatapa tuntuu toistavan samoja havaintoja vuodesta 
ja vuosikymmenestä toiseen: omapäisyys, isän menetyksen rikkoma persoona, 
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ankara luterilainen (tai krohnilainen) työteliäisyys, uteliaisuus, kosmopoliitti-
suus, kielitaitoisuus jne. 
 

Ei tietenkään ole kirjoittajien vika, jos kohdehenkilöltä ei ole säilynyt päiväkirjaa 
tai hänen elämänsä nousut ja laskut ovat suhteellisen yleisiä ja epädramaattisia. 
Kenelläpä ei olisi traumaattisia menetyksiä, kiistoja sisarusten välillä, taistelua 
leivässä pysymisestä ja vaikeuksia pysyviksi tarkoitetuissa ihmissuhteissa saati 
seksuaalisuudessa. Mutta on silti kirjoittajien valinta täyttää kirja hyvin lyhyillä 
luvuilla, joissa ei tapahdu kovinkaan paljon ja jos jokin asia sattuisi lukijaa erityi-
sesti kiinnostamaan, siihen ei missään tapauksessa paneuduta ainakaan yhdessä 
ja samassa luvussa. Toisaalta jotkin teemat – kuten Krohnin loppuelämän katta-
nut kiinnostus spiritualismia kohtaan – on hajautettu niin moneen lukuun, että 
kokonaiskuvan muodostaminen on yllättävän haastavaa. Vika voi tietysti olla 
myös lukijassa, jolla on kirjaan sopimattomia odotuksia. 
 

Olin itse etukäteen kiinnostunut Helmi Krohnin roolista kulttuuri- ja taidetyötä 
tekevänä naisena. Tätä odotusta kirja palvelee kohtalaisen hyvin, vaikka kuvan 
joutuu kokoamaan monista palasista. Samoin olin utelias sen suhteen, miten 
kirja avaa itselleni muuta kautta tuttua Krohnin ystävyyttä säveltäjä Erkki Me-
lartinin ja teatterimies Jalmari Finnen kanssa. Nämä osuudet jäivät lopulta var-
sin rapsodisiksi ja erityisesti suhde Finneen käytännössä arvoitukseksi, koska 
sitä ei kirjassa juuri avata edes kirjesitaatein, kuten Melartinin kohdalla. On-
gelma on kirjassa tavallinen: henkilömäärä on 350 sivun kokonaismäärään näh-
den valtava, mistä seuraa vääjäämättä tärkeimpienkin suhteiden kursorinen 
esittely. En itse voinut välttyä ajatukselta, että nyt on määrällä yritetty korvata 
keskittynyttä ja paneutuvaa laatua. 
 

Suurelle yleisölle todennäköisesti melko vieraan spiritualismin osuus on sinänsä 
riittävän laaja, mutta samalla hämmentävän epäkriittinen. Kirjoittaja – oletetta-
vasti Marjut Hjelt – kirjoittaa asiantuntevasti, mutta samalla niin asianosaisena, 
että kirja tulee esitelleeksi spiritualismiin liitetyt hyvin kiistanalaiset ilmiöt it-
sestään selvinä totuuksina. Sivumennen tulevat mainituiksi alalla liikkuneet hui-
jarit, mutta heidänkin roolinsa on lähinnä korostaa vakavamielisten spiritualis-
tien ajatusten ja ”kanavointien” todellisuutta. Elämäkerran kirjoittaja saa toki 
olla minkä tahansa ajattelutavan kannattaja, mutta Helmi Krohnin tapauksessa 
se synnyttää kirjan jälkipuoliskolle hiukan epämukavan propagandistisen tun-
nelman. Sekään ei ole kiellettyä, mutta pidän näinkin avointa kiistanalaisen ajat-
telutavan puolustusta elämäkerran neutraaliuden heikentäjänä.  
 

Kirjasta jää jostain syystä myös epäselvä kuva siitä, millainen suhde uskonnolli-
suuteen Helmi Krohnilla loppujen lopuksi oli – jos sellaista on mahdollista mää-
ritellä. Kirjassa toistuvat kuvaukset uskonnollisuuden täyttämistä elämän tapah-
tumista, mutta toisaalta 7.7.1907 Krohn kirjoitti Erkki Melartinille näin: ”Minä 
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joka en ole yhtään uskonnollinen, joka en usko dogmeihin, en voi käydä kirkossa, 

joka useimpien ihmisten mielestä olen pakana.” Myös uppoutuminen spiritualis-
miin merkitsi monien kristillisten uskonnollisten käsitysten hylkäämistä. Krohn 
oli nuorempana flirttaillut teosofian suunnalla, mutta spiritualismin myötä hän 
hylkäsi monet kristilliset peruskivet kuten ajatuksen kuolemasta ja kadotuk-
sesta, synnistä ja viime kädessä monoteistisestä ajatuksesta yhdestä ylijumaluu-
desta. Ratkaisu oli radikaali, mutta sen vaikutus Krohnin ihmissuhteisiin jää jo-
tenkin epäselväksi. Omiensa joukossa Krohn joka tapauksessa eli pitkän ja tuot-
teliaan elämän rakastettuna ja arvostettuna ”Mukkana”. 
 

En ole itse lukenut Helmi Krohnin kaunokirjallista tuotantoa, vaikka hänen ko-
koamansa oman ajan taiteilijoita kuvaavat tekstinsä ovatkin tuttuja, kuten myös 
ne monet lastenlehdet, joita Krohn päätoimitti. Syynä jälkimmäisten tutkimiseen 
on ollut se liikuttava tosiasia, että yhtä vähävaraiset taiteilijat tukivat toisiaan, 
tässä tapauksessa niin, että Krohn tilasi mm. Erkki Melartinilta pieniä sävellyksiä 
julkaistavaksi erityisesti joululehdissä. Krohn sai arvokasta sisältöä ja säveltäjä 
hiukan taskurahaa. Joululehtiä olivat tekemässä käytännössä kaikki 1900-luvun 
alun kirjailijat, kuvataiteilijat ja jotkut säveltäjätkin. Käytännössä kukaan kulta-
kautemme taiteilijoista ei ollut varakas, joten joululehtien pikku palkkiot kyllä 
kelpasivat ja lukijat saivat kunnon vastiketta ostoksilleen. Omasta lapsuudestani 
en Helmi Krohnia juuri muista, mutta hänen mukaelmansa englantilaisista satu-
kirjoista kuten Hipsuvarvas ja Nököhammas ovat ainakin kansikuviltaan tuttuja. 
 

Tässä elämäkerrassa ei juurikaan spekuloida ja päädytä rohkeisiin jälkiviisauk-
siin Helmi Krohnin persoonallisuudesta. Se voi olla viisasta, jos lähdeaineistoa ei 
kerta kaikkiaan ole. Itse en voinut olla pohtimatta sitä mahdollisuutta, että kir-
jasta hiukan kajasteleva aseksuaalisuus saattaa olla vihje Helmi Krohnin homo- 
tai biseksuaalisuudesta, joka näkyi erittäin vahvoina ystävyyssuhteina erityisesti 
ulkomaalaisiin, voimakkaisiin naisiin. Avioliitto Eemil Nestor Setälän kanssa oli 
onneton, ja se ja sen aikana koettu lyhyt seikkailu saksalaisen filosofin Hermann 
Friedmannin kanssa riittivät Krohnille loppuelämäksi. Sitten oli vielä vahvan 
ihaileva suhde isään eli Julius Krohniin. Spiritualistisella urallaan Helmi Krohn 
”kanavoi” lähinnä isänsä tai ”persialaisen” Ispahanin opetuksia. Molemmat olivat 
turvallisesti henkiolentoja. 
 

Ei voi olla ihailematta Helmi Krohnin työteliäisyyttä, aikaansaavuutta ja sit-
keyttä maailmassa, jossa vielä vallitsi vahva miehinen hegemonia. Krohn ei ollut 
perinteinen naisasianainen, mutta hänen epäpoliittinen toimintansa ja esiku-
vansa on oletettavasti antanut voimaa lukuisille omanikäisille ja nuoremmille 
naisille. Krohn oli myös esimerkillisen kosmopoliittinen aikana, jolloin naiset 
matkustivat yleensä ulkomaille vain puolisoineen johonkin varakkaille varat-
tuun lomakohteeseen. Laajasti kielitaitoisena ihmisenä Helmi Krohn ei jättäy-
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tynyt miesten armoille, vaan matkusti, milloin halusi tai milloin piti, kuten usein 
pitikin lukuisten järjestöjen eurooppalaisiin kokouksiin. Krohn eli myös pitkän 
elämän, eihän hän mitään kuolemaa pelännytkään. Seitsemän vuotta ennen to-
dellista kuolemaansa 96-vuotiaana Krohn tokaisi kerran sairasvuoteeltaan: ”En 

minä kuole, saanko teetä ja munan.”  
 
 
Tiistai 22. maaliskuuta 2022 
 

LiiLiiLiiLiian hyvä elämäänan hyvä elämäänan hyvä elämäänan hyvä elämään  

 
Tutkija Marko A. Hautala ei saanut Finlandia-palkintoa eikä edes ehdokkuutta 
kirjallaan Algoth : Kapinallinen kynämies : A. Untolan merkillinen elämä 
(Warelia 2021). Minun mielestäni olisi pitänyt saada. Toisaalta se, että Algoth 
Untola jälleen unohdettiin ja ohitettiin, on vain johdonmukaista jatkoa hänen 
eläessään saamalle vastaanotolle. Merkittävän poliittisen uran suomalaisen 
maaseutupuolueen agitaattorina ja organisoijana tehnyt Untola ei saanut kos-
kaan anteeksi sitä, että hän oli ihmisenä johdonmukainen, armottoman rehelli-
nen, väkivallattomuuden puolestapuhuja ja aina pienen ihmisen puolella. Se, että 
hänestä kehkeytyi elämänsä viimeisenä vuotena työväestön vallankumouksen 
pasifistinen tukija, antoi Untolan vihamiehille oivan tilaisuuden murhata kiusal-
linen kirjoittaja pois kuleksimasta. Sosialisti Untola ei koskaan ollut, mutta se ei 
murhaajia hidastanut. Riitti, että oli kirjoittanut valkoista valtaa – niin väkival-
taista kuin -vallatontakin – vastaan.  
 

Marko A. Hautalan urakka on ollut valtava. Ei siksi, että arkistot tulvisivat Un-
tola-aineistoa, vaan koska luotettavaa aineistoa on niin vähän. Monet muistelmat 
ovat ajalta vuosikymmeniä Untolan kuoleman jälkeen, eikä useimpien tueksi ole 
löytynyt riippumattomia dokumentteja. Monista Untolan elämän dramaattisista 
vaiheista ei ole ylipäätään säilynyt mitään dokumentteja, jos niitä on koskaan ol-
lutkaan. Esimerkiksi Untolan teloittajat – sivistyneistöön kuuluneita miehiä 
kaikki – eivät halunneet jättää teostaan mitään todisteita, heille oli vain tärkeää 
saada Untola hengiltä. Hautala on siis joutunut kokoamaan elämäkerran sekä 
edeltäjiään kohteliaasti oikoen että yrittämällä monessa tapauksessa valistu-
neen päättelyn avulla rakentaa jälkikäteen kuva, jota ei koskaan otettu. Hautala 
kirjoittaa ajoittain piinallisenkin yksityiskohtaisesti, mutta tyylillisesti varmasti 
ja kauniilla suomen kielellä. Kustantaja Warelia saa erityisen kiitoksen paitsi 
kulttuurityöstä sinänsä, myös siitä, että kustannustoimitus on tehty erittäin hy-
vin ja Marko Vesterbackan nimi on voitu painaa etusivuille ilman pelkoa jälki-
marinoista. 
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Hautala korostaa itse toistuvasti, ettei hänen jättimäistä (1180 sivua) teostaan 
tule pitää lopullisena sanana Algoth Untolan elämänvaiheista saati kirjailijan-
työstä, joka muutenkin on kirjassa sivuosassa. On vaikea kuvitella, että kukaan 
jaksaisi urakoida Hautalaa enemmän tunnetun aineiston parissa. Mutta aina on 
mahdollista, että jostain arkistojen tai ullakoiden kätköistä löytyy merkittäviä 
dokumentteja, jotka joko vahvistavat tai kumoavat Hautalan tekemiä johtopää-
töksiä. Näinhän tutkimus toimii humanistisissa tieteissä. Sattumalla on aina iso 
rooli siinä, mitä voidaan saada selville. Kuten Hautala elävästi kuvaa, Algoth Un-
tolan elämässä oli lukuisia vaiheita, joista ei tiedetä käytännössä yhtään mitään. 
Kohde itse lisäsi näitä tutkijan vaikeuksia eläen koko elämänsä varjoissa, neljän 
seinän sisällä ja persoonansa kätkien. Lukuisien poliittisten nimimerkkien lisäk-
si hänen kirjailijanimiensä laaja kirjo kertoo siitä, ettei Untola halunnut maail-
man olevan hänestä itsestään tietoinen. 
 

Hautala kertoo kaiken kerrottavissa olevan Untolan kirjailijanurasta, mutta on 
päätynyt jättämään sen ”vain yhdeksi” uraksi, kuten Untola asian itsekin käsitti. 
Oli sitten kyseessä Irmari Rantamala, Maiju Lassila ja joku harvinaisemmista 
pseudonyymeistä, kyse oli aina kirjoittelusta ja tekeleistä, joita köyhän piti hen-
kensä pitimiksi kyhätä. Untola tunsi kyllä arvonsa, mutta ei antanut kriitikoilleen 
sitä iloa, että olisi julkisesti kiukutellut haukuista ja ilkeilystä. Päin vastoin Un-
tola pyrki aina pitämään huolen siitä, ettei kustantaja jäisi hänen huonon tuot-
teensa takia tappiolle. Näin hän teki, vaikka tiesi tulleensa taloudellisesti riiste-
tyksi. Toisaalta hän oli luovana kirjoittajana kustantajan painajainen, koska suh-
tautui kustannustoimitukseen ja tyylillisiin korjailuihin jyrkän kielteisesti. Hä-
nen suhteensa kustantajien edustajiin olikin myrskyisä, eivätkä myöskään kirjai-
lijakollegat oikein tienneet, miten suhtautua. Eino Leino ja Juhani Aho vähätte-
livät varsinkin Rantamalaa, mutta nuori V. A. Koskenniemi näki Untolan kuoren 
läpi. 
 

Hautala ei kirjoita varsinaista kirjailija-analyysiä, mutta hän kuvaa varsin ha-
vainnollisesti sitä, miten jyrkästi aikalaisten näkemykset vaihtelivat sen mukaan, 
puhuttiinko Rantamalan Harhamasta vai Maiju Lassilan valtavan kansansuosion 
saaneista humoristisista kertomuksista. Useimmille aikalaisille Untolan henkilöl-
lisyys oli tuntematon, eivätkä kaikki suostuneet uskomaan edes salaisuuden pal-
jastuttua, että Rantamala ja Lassila olivat sama henkilö. Hautala tuntuu ajattele-
van, että joku muu joutaisi tekemään uudelleenarvioinnin Algoth Untolan koko 
tuotannosta, myös siitä, jota ei koskaan painettu lehtiin tai kirjoina. Minusta 
tämä on perusteltu ja järkevä ajatus, koska edes koottuja teoksia ei ole saatu jul-
kaistuksi 104 vuotta kirjailijan kuoleman jälkeen ja esimerkiksi Wikipedian ar-
tikkeli on perin heppoinen. 
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Vaikka Hautala antaa Untolan kirjailijantyön ilmentyä ilman suurempaa nume-
roa, hän on nähnyt todella suuren vaivan kootessaan yhteen tiedot Untolan toi-
minnasta poliittisena organisaattorina ja piikikkäänä kirjoittajana ennen vuoden 
1918 tapahtumia. Untola oli nimittäin vuosikausia Suomalaisen puolueen Kok-

kola-nimisen lehden aktiivinen pakinoitsija (mm. nimimerkillä Liisan Antti) ja 
myöhemmin puolueen vaalityötä Pohjanmaalla järjestänyt palkattu toimitsija. 
Virallisesti Untola oli opettaja, mutta hänen pestinsä olivat pääosin suhteellisen 
lyhyitä, vaikka hän pidettiin hyvänä opettajana. Untolan naissuhteet olivat vai-
keita ja kun niihin liittyi myös julkiseksi tulleita skandaaleja (puolalaisen kanssa 
naimisissa ollut täysin suomalainen Olga Jasinski heitti Untolan jalkoväliin hap-
poa jonkin perheriidan yhteydessä ja kilpailevien puolueiden lehdet pilkkasivat 
tämän takia Untolaa armoa tuntematta vuosikausia), Untola vetäytyi käytän-
nössä erakoksi, joka kirjoitti, kirjoitti ja kirjoitti. 
 

Vaikka valkoisen Suomen poliitikot ja kirjailijat tuomitsivat Untolan punakapi-
nan suurimpana yllyttäjänä, tämä ei pitänyt itseään missään vaiheessa edes so-
sialistina, vaan porvarina, jolla oli voimakas oikeudentunto. Vaikka Untolan jot-
kut sisällissodan aikaiset kirjoitukset vaikuttavat edelleen melko radikaaleilta, 
todellisuudessa hän varoitti toistuvasti väkivallasta ja varsinkin siviileihin koh-
distuvan mielivallan vaarallisuudesta. Untola ei edes saanut kaikkia tekstejään 
julki Työmies-lehdessä, koska häntä huomattavasti radikaalimmat punakaartilai-
set päättivät viime kädessä, mitä lehdessä sai kirjoittaa. Untola jäi näin kahden 
tulen väliin, mutta ei paennut ja tapettiin ”omat” pettäneenä luokan vaihtajana. 
Hautala on tehnyt arvokkaan kulttuurityön siteeraamalla laajasti Untolan lehti-
tekstejä pitkin elämäkertaa. Tätä kautta käy hyvin ilmi se, miten vahvan johdon-
mukainen ja selväpäinen ajattelija ja ideologi Untola koko elämänsä oli. Hän vas-
tusti varsinkin ruotsinkielisiä rikkaita, joita ei liikuttanut tavallisen rahvaan koh-
talo millään lailla. Useita vuosia Venäjällä toimineena ja kielen hallinneena Un-
tola ymmärsi myös Venäjän vallankumouksen taustoja paljon paremmin kuin 
useimmat suomalaiset. Valkoisten näkökulmasta Untola oli kuitenkin vain ”liika 
viisas”. 
 

Untolan päätös elää vaatimattomasti oli selkeästi maailmankatsomuksellinen. 
Hän ei katsonut kuuluvansa mihinkään ”sivistyneistöön” saati ”porvaristoon”, 
vaikka opettajana, toimittajana ja kirjailijana näin olisi muodollisesti ollut. Mo-
nien todistusten mukaan Untola jakoi vähästään niille, joilla oli vielä vähemmän. 
Hän ei ollut vähääkään sosiaalinen, mutta suhtautui lähtökohtaisesti myöntei-
sesti ja ystävällisesti kaikkiin, joiden kanssa oli pakko olla tekemisissä. Osa aika-
laisista tuomitsi Untolan elämäntavan ”omituiseksi” ja jotenkin todisteeksi ”huo-
noista tavoista”. Ani harva kustantamoidenkaan edustaja saavutti Untolaan luot-
tamuksellisia välejä, koska hän toimitti käsikirjoitukset ja viestit juoksupojan vä-
lityksellä eikä viihtynyt hetkeäkään ns. paremman väen piireissä. Tämä luulta-
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vasti sinetöi hänen kohtalonsa, koska keväällä 1918 ei puolestapuhujista ollut 
tungosta. Ne harvat, jotka yrittivät pelastaa Untolan teloittajien kynsistä, olivat 
liikkeellä liian myöhään ja liian hennoin voimin. 
 

Jälkipolvien arvioita Algoth Untolasta persoonana, yhteiskunnallisena toimijana 
ja kirjailija luonnehtii pääosin hämmennys. Hänen tuotteliaisuutensa synnytti 
välillä hätiköityjä tekstejä, joita kirjailija itse oli kuitenkin haluton korjaamaan, 
mieluummin hän teki jotain ihan uutta ja tarjosi sitten sitä. Lienee kuitenkin kiis-
tatonta, että kaunokirjailijana Untola oli 1900-luvun alun merkittävimpiä kirjai-
lijoita, jonka tuotantoa ei kunnolla vielä ymmärretä ja tunneta. Tietokirjoittajana 
eli pakinoiden ja poliittisten tekstien tuottajana Untola oli erittäin voimakas il-
maisussaan, ajoittain hyvin piikikäs ja armoton, mutta ei koskaan sydämetön. 
Mielikuva väkivaltaan lietsovasta punikista on tyypillinen valkoinen valhe, epä-
tosi ja vähienkin todisteiden valossa kestämätön. Untola vastusti väkivaltaa sen 
kaikissa muodoissa ja varsinkin hänen viimeisiään hetkiään voi kuvailla pikem-
minkin ”kristusmaisena” elävien ajattelemisena itsensä sijaan. Untolan vihamie-
het olivat niin armottomia, etteivät he sallineet edes jo valmiiksi kirjoitetun puo-
lustuspuheen lukemista. Se olisikin ollut yllättävä loppu teloitukselle, joka oli 
alusta loppuun mielivallan, ei oikeusistuimen päättämä. On tuskin liioiteltua aja-
tella, että hänen teloittajansa pelkäsivät Untolaa liikaa antaakseen hänen elää – 
ja kirjoittaa. 
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Maanantai 28. maaliskuuta 2022 
 

Pimppienkeli Pimppienkeli Pimppienkeli Pimppienkeli opastaaopastaaopastaaopastaa  

 
Vaikka en ikäni ja sukupuoleni takia kuulu tämän kirjan todennäköiseen kohde- 
ja lukijajoukkoon, ilmoittaudun silti kommentoimaan. Ennen muuta siksi, että 
Riina Tanskasen piirtämä ja kirjoittama Tympeät tytöt : Aikuistumisriittejä 
(Into 2021) on mielestäni erittäin onnistunut kirja. Se on onnistunut sekä visu-
aalisena pakettina että tekstillisenä analyysinä. Molempia luonnehtii älykäs iro-
nia, joka ei kuitenkaan valahda missään vaiheessa itsetarkoitukseksi tai tyylikei-
noksi. Kirjoittaja on nuorimman tyttäreni ikäinen, joten en sinänsä ole yllättynyt 
julkaisun kypsyydestä. Mutta on aina ilahduttavaa todistaa näin valmista ajatte-
lua. (Tanskasen työhön voi tutustua myös Instagramin kautta, hakusana ”tym-
peattytot”). 
 

”Koska meistä ketään ei ole tehty sokerista ja kanelista. Me ihmiset olemme ereh-

tyväistä lihaa, eikä meidän tarvitse teeskennellä mitään muuta.” Juuri näin, hyvin 
sanottu. Tympeät tytöt nostaa keskiöön naisen (tai tytön) ja on ehdottomasti ”fe-
ministinen”. Mutta itse sanoisin myös, ettei tämä kirja ole pelkästään feministi-
nen, vaan paljon enemmän. Se onnistuu puhuttelemaan uskoakseni jokaista, joka 
haluaa ymmärtää ihmisenä olemista, siis myös alistettuna ihmisenä olemista. 
Tanskanen ei ole tyytynyt raivaamaan miesoletettuja kirjan ulkopuolelle, vaan 
on piirtänyt naisen alistajista joukon stereotyyppejä, joista osa on naisia. Heitä 
ovat mm. TOLKUN IHMINEN (M), PATRIARKAATTI (M), YHTEISKUNTA (M), KA-
PITALISMI (M), TÄTI-IHMINEN (N), KOULULAITOS (N), TWITTER-KYYNIKKO 
(M), TEORIAPOIKA (M) ja HISTORIA (M).  
 

En ole modernien piirrostyylien tuntija, mutta silti minusta tuntuu, että Tanska-
sella on jotenkin omaperäinen kynänjälki. Se leijuu realismin ja fantasian välillä 
niin, että tyypit ovat tunnistettavia, vaikka ovatkin karikatyyrejä tai yleistyksiä. 
Vaikka tekstiä on paljon, se ei ainakaan minua vaivannut, koska tekstiä on paljon 
hyvin perustein. Tanskanen ei ole myöskään lähtenyt leikkimään typografialla, 
joten lineaariseen tarinan kulkuun tottunut on mielissään. Hetkittäiset siirtymät 
historiaan ja taiteeseen istuvat kokonaisuuteen hyvin. Myös värimaailma, joka 
pinkkisen kansikuvan perusteella ehti jo herättää hiukan epäilyjä, osoittautuu 
tasapainoiseksi ja myös vanhemman ihmisen estetiikkaan istuvaksi. Mielestäni 
naisten nenien piirtäminen kuin irrallisiksi tekoneniksi synnyttää hyvällä tavalla 
epärealistisen särön ”nättiin” kuvaustapaan. Kirjan naiset katsovat lukijaa sopi-
van etäältä. 
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Tympeitten tyttöjen tekstit ovat pääosin puhe-
kuplia, mutta kuplat toimivat pidempinäkin 
merkkijonoina. Eri hahmojen tekstit menevät 
arvatenkin ainakin osittain yli vanhemman ih-
misen havaintokyvyn, mutta siltä varalta Riina 
Tanskanen on luonut kirjansa kekseliäimmän 
hahmon, PIMPPIENKELIN. Pienin enkelinsiivin 
varustettu Pimppienkeli on luojansa sanoin ”te-
oksen protagonisti” eli tässä tapauksessa kaiken 
tietävä kertoja, joka asettaa reaalimaailmassa 
koheltavien ihmisten ja stereotyyppien toimet järjestykseen säännöllisesti tois-
tuvien välikommenttien avulla. Pimppienkeli puhuu suoraan lukijalle, koska kir-
jan toimijat eivät toki ottaisi todesta pinkissä hamosessa ilman pikkuhousuja vi-
listävää pikkutyttöä, vaikka hänen tietonsa ja ymmärryksensä on ylivertaista. 
 
Siinä missä stereotyypit laukovat roolinsa edellyttämiä latteuksia, Pimppienkeli 
latelee vasta-argumentit kumoavia kiteytyksiä tai lyhyitä saarnoja, kun on niiden 
paikka. Pimppienkelillä ei ole sinisilmäisiä harhakuvitelmia siitä, mitä on olla 
nainen ihmisen historian tässä tai aikaisemmassa vaiheessa. Kun esimerkiksi 
TEORIAPOIKA tulkitsee taiteiden historiaa miesten luonnollisena paremmuu-
tena, vastaus on tyly: ”Naiset ovat jääneet ilman huomiota ja arvostusta ennen 

kaikkea sukupuolensa takia. Lahjakkaita naistaiteilijoita on ollut aina, histori-

amme vain näkee heidän taiteensa vähempiarvoisena puuhasteluna. Sukupuoli 

myös teki kouluttautumisesta ja julkisiin keskusteluihin osallistumisesta naisille lä-

hes mahdotonta. Siksi monet julkaisivat kirjojaan miehisillä salanimillä.” 
 

Vaikka monet stereotyypit ovat perinteisiä, itseäni huvitti KAPITALISMI (huom! 
ei siis KAPITALISTI), jonka Tanskanen on piirtänyt pellavapäiseksi ja punapos-
kiseksi nuoreksi mieheksi, ei suinkaan lihavaksi teollisuusmilitaristiksi. Ulkoasu 
ei kuitenkaan peitä sitä, että KAPITALISMIN viesti naiselle on pysyvästi alistava, 
mistä asemasta vain runsas raha voi nostaa: ”On niin helpottavaa, kun ihmiset ko-

kevat olevansa itse syy epäonnistumiseensa sen sijaan, että he koettaisivat saada 

yhdessä muutosta näihin järjettömiin vaatimuksiini”. PATRIARKAATTI on omahy-
väinen nuori mies hänkin, mutta asenteissaan ikivanha: ”Minusta on mukavaa, 

kun naiset kilpailevat keskenään eivätkä haasta koko systeemiä. Näin valta pysyy 

miehillä, kuten kuuluu.” Tanskanen on oivaltanut, ettei pahiksia tarvitse piirtää 
pahiksiksi, ratkaisevaa on puhe, viesti. 
 

Kun kehun Tympeitä tyttöjä siitä, että kysymys on paljon enemmästä kuin vain 
feminismin ilosanomasta, viittasin siihen, ettei Tanskanen jättäydy pinta-ilmiöi-
den houkutukseen, vaan pureutuu naisen alistamisen rakenteellisiin aiheuttajiin. 
Monet näennäisen vähäiset ilmiöt vastustavat muutosta, jota kutsutaan hienosti 
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naisten emansipaatioksi. Olen varma siitä, että moni tätä kirjaa lukeva mies (ne 
tylymmät miehet eivät kai kirjaan tartu) ajattelee, että kyllä se Tanskanen nyt 
kuitenkin liioittelee. Onhan esimerkiksi Suomessa tapahtunut valtava muutos ja 
eivät suinkaan kaikki miehet suhtaudu naisiin alistavasti. Tässä unohtuu se, ettei 
riitä, että jotkut asiat korjaantuvat ja jotkut miehet suhtautuvat naisiin tasa-ar-
voisesti. Ongelma on rakenteellinen. Se ei korjaannu ilman syviin rakenteisiin 
puuttuvia muutoksia lainsäädännössä ja asenteissa.  
 

Riina Tanskanen on selkeästi naisten yhteisen rintaman asialla. Hän luottaa 
joukkovoimaan, ei pelkkään mystiseen ”girl poweriin”. Mitään ei saada aikaan, 
jos naiset eivät pidä yhtä ja lopeta keskinäistä taisteluaan, jota osa miehistä tu-
kee ja yllyttää. Tehtävä on tietysti haastava, eikä sitä pelkästään sarjakuvakir-
joilla hoideta. Mutta kyllä sitä hoidetaan myös tekemällä oivaltavia sarjakuvakir-
joja. Arvelen, että Tympeiden tyttöjen aidonoloinen itseironia puree hyvin Tans-
kasen oman ikäluokan naisiin, joiden kokemuksiin jo kuuluu aimo annos skandi-
naavisesti laimennettua patriarkaattia. He tietävät, että tyttöjen ja naisten asema 
Suomessa on paljon parempi kuin valtaosalla maailman muista tytöistä ja nai-
sista. Mutta he tietävät ja ymmärtävät myös, ettei tästä seuraa, ettei naista alista-
via rakenteita ja käytäntöjä muka enää olisi. 
 

Kauniiksi lopuksi haluan siteerata Tanskasen kirjan päättävän ”Kirjeen Vähätte-
lijöille”, koska se tavallaan selittää, miksi Tympeät Tytöt ei päästä miesoletettuja 
edes osaksi porukkaa.  
 

”Voi kuule! Me ollaan juuri niin takakireitä akkoja, että sun vähättelysi saa meidät 

raivon partaalle. Mutta vaikka sä kuinka usuttaisit, me ei hyökätä toistemme 

kimppuun. Me haluaan vaan rakastaa, potkia hiljaisuudella hyväksytyt lasikatot 

säpäleiksi ja kasvattaa toisiamme täyteen mittaan. / Me ei olla enää sokeita jouk-

kovoimalle eikä suostuta sopeutumaan rakenteisiin, joiden ei edes kuuluisi olla ole-

massa. Eikä sun tarvitse kiinnostua tyttömäisistä mielipiteistämme. Me kyllä selvi-

tään ilman sua. / Eikä sun tarvitse pitää tätä taistelua tärkeänä. Mutta arvaas 

mitä beibi, sun itsekkäät pikku ajatuksesi eivät vesitä meidän voimaamme. / Tämä 

taistelu on tärkeä, ja me käydään se kaikkien puolesta. Jokaisen syrjityn, väheksy-

tyn, halveksitun, nöyryytetyn, vaiennetun, häpäistyn, pilkatun, rikotun. Kaikkien 

niiden, joita sä et halua nähdä. / Rakkain haista vittu -terveisin, Tympeät Tytöt.” 
 
Syyskuu 2022: Riina Tanskaselle on juuri myönnetty Valtion tiedonjulkistamispalkinto. Olen 
siitä kovin ilahtunut, sillä vaikka olin pitänyt palkintoa mahdollisena, en uskaltanut ajatella sitä 
mitenkään itsestään selvänä. Voin kuvitella, kuinka vanhoillisissa setäpiireissä kiukuttaa. Sekin 
on kiva juttu, kun eivät voi tapahtuneelle yhtään mitään. 
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Perjantai 1. huhtikuuta 2022 
 

SotarikollisiaSotarikollisiaSotarikollisiaSotarikollisia  

 
En usko olevani hiukkaakaan vähemmän kauhistunut Venäjän hyökkäyksestä 
Ukrainaan kuin kuka tahansa tavallinen suomalainen. Vihaan syvästi sotaa, kaik-
kia sotia. Synnyin onnekkaasti muutaman vuoden toisen maailmanpalon päätty-
misen jälkeen, mutta olen joutunut kahlaamaan sotien hirvittävää historiaa yrit-
tääkseni ymmärtää, miten sodan kaltainen äärimmäinen rikos ja onnettomuus 
voi olla niin tavallinen yritys ratkaista tämä tai tuo ongelma. Olen suorittanut 11 
kuukauden pituisen asevelvollisuuden armeijassa, jossa oletusarvon mukaisesti 
vihollinen tulee aina idästä. Minusta armeija teki lopullisesti pasifistin, vaikka 
olin aika pitkällä sillä suunnalla jo sinne mennessäni. Olen joutunut miettimään 
myös kysymystä ”oikeutetusta väkivallasta”. Vaikka sitä on vaikea kokonaan 
kiistää, olen päätynyt ajattelemaan, että edes oikeutettuna väkivalta ani harvoin 
on hyvä ratkaisu. Minusta olisi ollut esimerkiksi inhimillisesti parempi ratkaisu 
välttää talvisota aluevaihtoihin suostumalla. 
 

Militaristiset oikeistolaiset (aivan oikein luettu, kaikki oikeistolaiset eivät ole mi-
litaristeja ja onpa heidän joukossaan myös periaatteellisia pasifisteja) ovat yrit-
täneet kovasti vetää yhtäläisyysmerkkejä Neuvostoliiton ja Putinin Venäjän vä-
lille. Vaikka yritys on lapsellinen ja heikosti perusteltu, sillä on oma taustansa 
siinä kylmässä sodassa, jonka hohkassa olen koko elämäni elänyt. NATO perus-
tettiin 14.4.1949 sotilaalliseksi uhkaksi Neuvostoliitolle ja sen liittolaisille. Neu-
vostoliitto vastasi perustamalla Varsovan liiton 14.5.1955. Vaikka Neuvostoliitto 
ja Varsovan liitto katosivat maailmasta vuonna 1991, NATO ei ole ilmaissut vä-
häistäkään aikomusta lakkauttaa itseään tarpeettomana. Syy tähän on osoittau-
tunut sittemmin ilmeiseksi. Yhdysvallat tarvitsee – ja käyttää – NATOa edelleen 
työkalunaan suurvaltataistelussa maailman hegemoniasta. 
 

Vuonna 1991 hiukan lämmennyt suurvaltojen pysyvä vastakkainasettelu johtuu 
pääosin siitä, että Yhdysvallat ei jäänyt maailman ainoaksi ydinasevallaksi. Neu-
vostoliitto ehti ennen hajoamistaan rakentaa asejärjestelmän, joka estää Yhdys-
valtoja ratkaisemasta hegemoniaan liittyviä pääkysymyksiä sodalla. Kun maa-
ilma on muutaman kerran ollut hyvin lähellä ydinsodan katastrofia, nykyiset 
suurvaltajohtajat ovat oppineet ja hyväksyneet, että ydinaseet ovat pelote, eivät 
käytännöllinen ase. Vähäisempää sotimista ydinaseet eivät ole estäneet, sillä 
niissä ei ole ollut kysymys yleisestä hegemoniasta vaan taloudellisista asemista 
ja voitoista. Kun joskus aikaisemmin selitettiin sodat rutiininomaisesti kiistoilla 
uskonnosta tai alueiden hallinnasta, myöntävät nykyään jokseenkin kaikki, että 
sota on vain tapa tuhota taloudellisia kilpailijoita ja parantaa omaa asemaa. 
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Venäjän presidentti Vladimir Putin on onnistunut hankkiutumaan koko ns. län-
tisen median ykkösinhokiksi, jonka rinnalla Saddam Husseinin tai Muammar 
Gaddafin kaltaiset pikkudiktaattorit ovat muuttuneet pyhäkoulupojiksi. Sota-
propaganda on aina yltiöpäistä, liioittelevaa ja vain ohuesti kiinni tosiasioissa. 
Putinin asemointi sotarikollisena on samaan aikaan totta ja julkean tekopyhää. 
Tosiasioiden ja uhrien lukumäärien valossa Putinia paljon suurempia sotarikolli-
sia ovat olleet mm. Yhdysvaltain presidentti George W. Bush ja Ison-Britannian 
pääministeri Tony Blair, joiden militaristinen linja Irakissa aiheutti virallisesti 
ainakin 90000 siviilin kuoleman, todellisuudessa uhrien määrä on voinut olla 
paljon suurempi. Pelkästään Basran kaupungin alueelle Bush ja Blair syytivät 
300 000 kiloa uraaniammuksia, joiden säteily aiheuttaa edelleen syöpäkuolemia. 
Belgradin 11-viikkoisen pommituksen takana 1999 olivat kaikki NATOn jäsen-
valtiot, mutta asiasta päätti viime kädessä presidentti Bill Clinton, jonka asevoi-
mat halusivat tukikohdan Kosovoon. 
 

Sekä Irakin sotaa että Belgradin pommituksia kritisoitiin ankarasti. Mutta ku-
kaan ei ole oikeasti kuvitellut, että vastuulliset olisi saatettu oikeuden eteen vas-
taamaan sotarikoksistaan. Kun Yhdysvallat on maailman mahtavin suurvalta, 
sen rikokset jätetään systemaattisesti tutkimatta ja tuomitsematta. Oikeuteen ja 
vankilaan joutuu paljon suuremmalla todennäköisyydellä näistä rikoksista ker-
tova journalisti. Ironista tai ei, Yhdysvaltain tiedustelun rikoksia paljastunut Ed-
ward Snowden joutui pakenemaan Moskovaan, koska yksikään ”vapaa” länsi-
maa ei uskaltanut antaa hänelle poliittista turvapaikkaa. Nyt Snowden on va-
paalla jalalla vain Putinin armosta. Julian Assangen julma kohtelu Isossa-Bri-
tanniassa näyttää, miten Snowdenin olisi käynyt ilman Putinia. 
 

Tekopyhyys ja kaksoisstandardit ovat aina kuuluneet sodan ja sotapropagandan 
välineisiin. Oli diktaattori kuinka hirmuinen tahansa, hän on turvassa, kunhan 
kuuluu ”meidän” puolellemme. Siirtomaavaltojen historian luvuttoman monet 
brutaalit orjapiiskurit ovat saaneet osakseen patsaita, joita vasta 2010-luvulla 
on ruvetta kritisoimaan ja jopa kaatamaan. ”Hyvis” ja ”pahis” ovat propaganda-
termejä, joilla pyritään muokkaamaan yleistä mielialaa tukemaan vallanpitäjien 
ratkaisuja. Kun tällä hetkellä kuulostelee median näkemystä, jopa Stalin voisi 
olla kateellinen siitä yksimielisyydestä, jolla jako hyviin ja pahoihin on toteutettu 
niin lännessä kuin Venäjällä. Vain militaristista asennetta arvostetaan, rauhante-
kijät eivät saa edes puheenvuoroa rintaman kummallakaan puolella. Toisaalta 
mitään sotarikoksia ei voi olla ilman militarismia. 
 

Ei ole yllättävää, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on nyt länti-
sen median suuri sankari. Hän on ammattinäyttelijä, joka syntyi venäjänkieli-
seen perheeseen ja aloitti ukrainan kielen opiskelun vasta vuonna 2017. Zelens-
kyi on myös kohtuullisen hyvin menestynyt yrittäjä, jonka henkilökohtainen 
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kannatus ehti ennen sodan alkua painua noin 25 % tienoille, koska hänen kor-
ruptionvastainen kampanjansa on ollut monille pettymys ja koska myös Zelens-
kyi on sotkeutunut veroparatiisikeinotteluiden kaltaisiin nolouksiin. Mutta mil-
lään muulla ei nyt ole väliä kuin sillä, että Zelenskyi johtaa sotatoimia tarmok-
kaasti, vaatii menestyksekkäästi aseita ja muuta tukea ulkomailta ja ennen kaik-
kea esiintyy julkisuudessa vakuuttavasti. Nuoren Zelenskyin rinnalla iäkäs Putin 
vaikuttaa vain tylsältä ja pakkomielteisen häijyltä. Kukaan ei kysy, mitä Zelens-
kyi teki tai jätti tekemättä estääkseen Putinin hyökkäyksen ja maansa joutumi-
sen sotatoimien kohteeksi. 
 

Olen itse todennut, että todella valtiomiesmäisen teon Zelenskyi olisi tehnyt, jos 
hän olisi ilmoittanut Putinille, että Ukraina ei ryhdy taistelemaan venäläisiä 
joukkoja vastaan, mutta sen sijaan koko maa ryhtyy aktiiviseen väkivallatto-
maan vastarintaan miehittäjää vastaan. Jos Zelenskyi olisi tehnyt toivomallani 
tavalla, hän olisi pelastanut maansa tuholta, mutta menettänyt samalla Yhdys-
valtain tuen. Voittivatko Neuvostoliiton panssarivaunut jotain Prahassa 1968? 
Samoin olisi voinut käydä Ukrainassa 2022. Mutta ei käynyt, sota voitti. Aivan 
kuten Petro Porošenko sitoutui loputtomaan sisällissotaan Itä-Ukrainassa to-
teuttaakseen Yhdysvaltain ehdot taloudelliselle ja sotilaalliselle tuelle, myös Ze-
lenskyi joutui – näin uskon – panemaan kovan kovaa vastaan sodalla, jota kum-
pikaan ei voi voittaa. En usko, että Zelenskyi on henkilökohtaisesti mikään mili-
taristi. Mutta Joe Biden valitettavasti on, kuten demokraattipresidentit ovat jos-
tain syystä yleensä olleet. 
 

Minulle jokainen sotaan ryhtyvä päättäjä on sotarikollinen. Se ei riipu sodan lop-
putuloksesta, jonka mukaan voittaja on sankari, hävinnyt on rikollinen. Sodasta 
ja rauhasta päättävät eivät koskaan itse joudu ottamaan todellista riskiä. Ei Ze-
lenskyikään siellä pommitusten keskellä ole videoitaan kuvannut. Sotarikolliset 
eivät koskaan ole itse vaarassa, paitsi jos sattuvat häviämään rikollisen sotansa. 
Mutta viattomat, niin sotilaat kuin siviilitkin, he maksavat sotarikollisten päätös-
ten kustannukset, joista hirvittävin on lukemattomien ihmisten elämän trauma-
tisoituminen. Kuolema sodassa ei ole pahinta, pahinta on jäädä henkiin ja tajuta, 
että sota oli täysin tarpeeton, merkityksetön. Että sota sodittiin vain jonkun so-
tarikollisen ja hänen neuvonantajiensa ja tukijoidensa etujen takia. Että sodan 
maksavat aina ne, jotka siitä eniten kärsivät. Todelliset sankarit eivät salli sotien 
syttyvän, vaikka öljy- ja aseteollisuuden lobbarit kuinka ruikuttaisivat. Todelliset 
johtajat suojelevat kansaansa viimeiseen asti sodan kauhuilta ja tuholta. 
 

Lisäys 5.4.2022: Olet ihmetellyt syvästi sitä näennäisesti rikkumatonta yksimie-
lisyyttä, jolla suomalainen media tulkitsee Ukrainan tapahtumia. Oma tulkintani 
on, että hyökkäys nähdään ainutkertaisena hetkenä, jolloin Suomi saadaan kie-
pautettua Natoon. Siksi toimittajat on paimennettu tiukasti ruotuun, eikä min-
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käänlainen Yhdysvaltain toimien kritiikki ole sallittua. Mehän pääsemme Natoon 
vain Yhdysvaltain luvalla. Ehkä tämä keinotekoinen yksimielisyys purkautuu 
vasta sitten, kun Suomi on hyväksytty Naton täysjäseneksi. Siihen en usko, että 
toimittajat oikeasti näin yhtä mieltä olisivat. Ilmeisesti ainoa Nato-hakemusta 
jarruttava tekijä on Suomen demarien pelko siitä, että Ruotsin demarit eivät sit-
ten kuitenkaan Natoon lähde. Turkin kaltaiset maat yrittävät varmasti tinkiä it-
selleen jotain etuja, mutta tuskinpa ne uskaltavat uhmata Yhdysvaltain tahtoa. 
Mitä tulee talvisotaan ja sen rinnastamiseen Ukrainan sotaan, näkemykseni on 
tyly ja lyhyt: Eljas Erkko ei ollut sinnikäs neuvottelija, vaan jääräpäinen anti-
kommunisti ja ulkopoliittinen diletantti, joka tapatti turhaan kymmeniätuhansia 
ja pienensi Suomen pinta-alaa roimasti. 
 
 
Lauantai 9. huhtikuuta 2022 
 

KaKaKaKapitalismin vaarallisimmat porukatpitalismin vaarallisimmat porukatpitalismin vaarallisimmat porukatpitalismin vaarallisimmat porukat 

 
Tavallaan ajatus listata 50 maailman vaarallisinta yhtiötä on älytön, sillä eivät 
öljy-yhtiöt, roskaravinnon tyrkyttäjät ja IT-jättiläiset sentään aivan samaa vaa-
raa kuluttajalle tai tavalliselle kansalaiselle synnytä. Täytyy kuitenkin myöntää, 
että Juha-Pekka Raeste ja Hannu Sokala ovat onnistuneet kirjassaan Maail-

man 50 vaarallisinta yhtiötä (Nemo/Otava 2021) rakentamaan tietopaketin, 
jonka lukeminen sekä viihdyttää, raivostuttaa että ällistyttää. Joidenkin kirjaan 
päässeiden toimijoiden vaarallisuus on kyllä määritelmäkysymys, enkä par-
haalla tahdollanikaan ymmärrä, miksi Norjan kansallinen öljyrahasto on mu-
kana todellisten pahisten ja ryöväreitten joukossa. Mutta sovitaan, että kirjoitta-
jat ovat tällä ja eräillä muilla hämmennystä herättävillä valinnoillaan halunneet 
korostaa, ettei vaarallisuus ole sama asia kuin harkittu rikollisuus tai rikollinen 
piittaamattomuus. 
 

Kirjoittajat eivät millään muotoa vaikene siitä, että heidän kirjansa vaaralliset 
yhtiöt ovat kaikki kapitalistisen talousjärjestelmän tuotteita. Kirjasta etsii silti 
turhaan lukua, joka analysoisi edes alustavasti sitä mekanismia, joka tuottaa ym-
päristölleen vaarallisia toimijoita ainakin näennäisesti siitä riippumatta, täh-
tääkö kukaan näiden toimijoiden päättäjistä tietoisesti vaaran tuottamiseen. Täl-
laisessa kirjassa ei tarvitsisi olla edes mitään marxilaista kapitalismianalyysiä, 
mutta kun suuryhtiöiden ja niiden vallan keskittymistä ei selitetä edes porvaril-
lisen yhteiskuntateorian näkökulmasta, jätetään asiaa harrastamattomat kyllä 
aika tavalla heitteille. En halua uskoa, että tämä on ollut tekijöiden tarkoituskin. 
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Sen sijaan haluan ajatella, että kapitalismianalyysi on jätetty pois, jotta siihen 
tarttuisi useampi ihminen. Voi olla toimivakin ratkaisu. 
 

Se on silti ristiriidassa kahden kirjan päättävän yhteenvetoluvun kanssa. Niissä 
nimittäin esitetään rohkeita ennusteita – tai pelotteluja – maailman tulevaisuu-
desta. Tällaista ei mielestäni ole järkevää tehdä, jollei asiaa kytketä mitenkään 
kysymykseen kapitalismin säilymisestä, muuttumisesta tai korvautumisesta. 
Erityisesti suhteessa Kiinaan, jossa valta on tällä hetkellä Kiinan kommunistisen 
puolueen tiukassa otteessa, tuntuu oudolta jättää pohtimatta se mahdollisuus, 
että Kiinan tie voi merkitä ”läntisen” kapitalismin päätepistettä ja korvautumista 
valtiojohtoisella markkinataloudella, jollainen tuntuu olevan kiinalaisten vallan-
pitäjien ideaali. Kun toisaalta tiedetään, miten täydellisesti pankkijärjestelmä 
nilkuttaa katastrofista toiseen vain valtioiden rajattoman tuen ansiosta, pitäisi 
mielestäni vakavasti kysyä, onko mitään järkeä analysoida suuryhtiöitä irrallaan 
kysymyksestä kapitalismin tulevaisuudesta. 
 

Raeste ja Sokala on keränneet lukijan iloksi (tai masennukseksi) mittavan mää-
rän esittelyjä, jotka valaisevat joidenkin kaikille tuttujen megaluokan toimijoi-
den lisäksi kymmenien vähemmän tunnettujen kapitalististen vallankäyttäjien 
ahneutta, piittaamattomuutta ja usein myös yksiselitteisiä rikoksia, joista tosin 
yleensä selviää murto-osalla siitä rahasta, jota näillä rikoksilla on ansaittu. Se jo 
yksinään selittää, miksi samat rikokset toistuvat uudestaan ja uudestaan. Ne 
toistuvat, koska rikos kannattaa melkein aina suurelle toimijalle ja koska ran-
gaistukset eivät kohdistu yksilöihin, vaan pankkitileille. Vaikka olen itse sitä 
mieltä, etteivät kapitalistiset toimijat yksilöinä ole keskimääräistä mädempiä, 
täytyy välillä ihmetellä sitä häpeämättömyyttä, jolla pankkien ja suuryritysten 
rysän päältä kiinni jääneet pomot ”pyytävät anteeksi” vain jatkaakseen saman 
tien samoja rötöksiä. Voi liioittelematta sanoa, että näillä miehillä (melkein 
kaikki ovat miehiä) ei ole minkäänlaista häpyä. 
 

Raeste ja Sokala ovat nähneet vaivaa kerätäkseen konnagalleriaansa hyvin eri-
tyyppisten yhtiöitten kirjon. Silti on selvää, että heidän tulkintansa mukana me-
galuokan IT-jätit ovat vaarallisempia kuin ryvettyneet pankit, öljy-yhtiöt ja ase-
kauppiaat. Pahimpien ryhmään on mahtunut vain yksi ”ulkopuolinen” eli sau-
dien öljy-yhtiö Aramco. Hieman yllättäen vanhemmat IT-toimijat eli Microsoft ja 
Apple eivät myöskään ole valikoituneet aivan kärkipäähän, vaikka toki TOP 
15:ssa ovat. Googlen & Co kärkisijoitukset heijastanevat sitä ajatusta, että vaaral-
lisuutta ei mitata tässä päivässä aiheutettujen ikävyyksien määrällä vaan enem-
män sillä, keiden käsiin big data näyttää keskittyvän. Raeste ja Sokala ovat selke-
ästi sitä mieltä, että tulevaisuus on niiden, jotka pystyvät monopolisoimaan 
verkkokäytöstä kertyvän datan tehokkaimmin. Lännessä kolmikko Google, Ama-
zon ja Facebook pitää valtaa, idässä kiinalainen Tencent & Co. 
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Näkemys on varmasti perusteltu, vaikka ei kiistaton. Kukaan ei tiedä, kasvaako 
persoonadatan arvo ”ikuisesti”, vai saavutetaanko ehkä jo piankin jonkinlainen 
kyllästymispiste, jonka jälkeen lisädata ei enää paranna mainosten osuvuutta ja 
verkon käyttäjien orjuutusastetta. Itse pidän tätäkin vaihtoehtoa mahdollisena. 
Vaikka hallitusten toimet ovat olleet todella ponnettomia ja suorastaan halutto-
mia, on toki mahdollista, että suurimpien toimijoiden vallan rajoittamiseen käy-
dään tosimielellä. Yhdysvalloissa on pitkä monopolisoitumisen vastainen pe-
rinne, joka saattaa johtaa suurimpien IT-toimijoiden osittaiseen purkamiseen ja 
toimintojen hajauttamiseen. Tällainen puuttuminen on kapitalismin periaattei-
den vastaista, mutta ei silti mahdotonta. Toisaalta voi olla, että se hetki, jolloin 
suuripien yritysten toimintaan olisi vielä voitu puuttua, on jo mennyt ohi. 
 

Raeste ja Sokala kiinnittävät runsaasti huomiota Kiinaan ja sen rooliin suurim-
pien toimijoiden maailmassa. Huomio on perusteltua, onhan Kiinan nousu Yh-
dysvaltain haastajaksi tapahtunut tavattoman lyhyessä ajassa, periaatteessa täy-
sin väkivallattomasti (ei koske Kiinan sisäisiä ongelmia) ja suhteellisen huomaa-
mattomasti. Vaikka kirjoittajat tuntuvat varoittavan lukijaa Kiinan vaarasta, ei 
ole vaikea huomata, että Kiina herättää myös kiinnostusta ja uteliaisuutta osin 
länsimaalaisille täysin uusien tapojensa takia. Kiina ei ole myöskään peitellyt 
pyrkimystään maailman ykkösvallaksi. Eräs tämän tavoitteen keskeinen ele-
mentti on tekoälyn ja siihen liittyvien teknisten ratkaisujen hyödyntäminen. 
Kiina ei aio valloittaa maailmaa tykeillä ja ohjuksilla, vaan kietomalla kaikki 
kauppaa käyvät ja internetiä käyttävät yhteisöt osaksi kiinalaista maailmaa. 
 

Raeste ja Sokala heittävät kirjassaan peliin erilaisia kapitalismin nykyvaihetta 
ehkä kuvaavia ilmaisuja. Minusta ne eivät ole olennaisia sen havainnon rinnalla, 
että kapitalismin suurin valtti eli dynaaminen innovointi on jäänyt sivuosaan, 
kun vallan ja vaurauden keskittyminen yhä harvempien käsiin on ottanut pää-
roolin. Pyrkimys monopoliin on aina ollut erottamaton osa kapitalismin sisäistä 
toimintalogiikkaa, mutta olemme selvästikin todistamassa vaihetta, jossa talou-
dellinen valta on kasautumassa globaalisti muutamiin käsiin ja samalla tuo valta 
on irtautumasta poliittisen vallan teoreettisestakin valvonnasta – paitsi Kiinassa. 
Malli on yhteinen kaikille jäteille: pieni startup-yritys keksii jotain uutta, ottaa 
taloudellisen riskin vain tullakseen jätin ostamaksi, pahimmassa tapauksessa 
pois markkinoilta. Kilpailua voi esiintyä enää vain jättien kesken, 
 

Kapitalismin vaarallisuudella on monet kasvot, joista Raeste ja Sokala jättävät 
aika monet vähälle käsittelylle. Järjestäytynyt rikollisuus on yksi, maatalouden 
tehotuotanto toinen esimerkki. En itsekään halua vähätellä IT-jättien synnyttä-
miä vaaroja, mutta minusta pitäisi ymmärtää myös niiden riippuvuus häiriöttö-
mästä toimintaympäristöstä. Jos ja kun maailma syöksyy ympäristömuutosten 
takia satojen miljoonien ihmisten pakkopakolaisuuteen, mainostajien into 
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saattaa kummasti romahtaa ja somedatan arvo kadota taivaan tuiverrukseen. 
Kapitalismilla ei ole keinoja estää itsetuhoista kehitystään, vastuu sen kurissa pi-
tämisestä on vallankäyttäjillä. Isoin kysymys kuuluukin, löytyykö sokean raha-
jahdin tilalle edes sen verran yhteisvastuullisuutta, että näköpiirissä oleva itse-
tuho kyetään välttämään ilman suunnattomia inhimillisiä kustannuksia. Juuri 
nyt ei vahvaan optimismiin ole perusteita.  
 
 
Torstai 21. huhtikuuta 2022 
 

VenVenVenVenäjän epäonnistumisten historiaaäjän epäonnistumisten historiaaäjän epäonnistumisten historiaaäjän epäonnistumisten historiaa  

 
Venäjä kiinnostaa angloamerikkalaisia tutkijoita. Monen tasoisia tutkimuksia 
julkaistaan paljon ja myös suomennetaan ahkerasti. Orlando Figes on 1959 syn-
tynyt historian professori Birbeck Collegessa Lontoossa. Figes on erikoistunut 
Venäjän historiaan. Hänen kirjansa Revolutionary Russia 1891-1991 ei ole aivan 
tuore tapaus, sillä alkuteos ilmestyi jo 2014. Suomennos Vallankumouksen Ve-

näjä 1891-1991 (Siltala 2021) lieneekin julkaistu ensi sijassa ”selittämään” eli 
taustoittamaan Putinin hallinnon ajattelua siitä huolimatta, ettei Figesin teksti 
muodollisesti ulotu nykyiseen Venäjään. Suomennoksen on ehkä hiukan yllät-
täen tehnyt SKDL:n sosialistina ja rauhanaktivistina paremmin tunnettu Kalevi 
Suomela. Käännös on sujuva ja asiantunteva, vaikka hetkittäin jotkin sanavalin-
nat (”sloogani”) ja omaperäiset isot alkukirjaimet (”Neuvostojärjestelmä”, ”Neu-
vostovalta”) pistävätkin silmään. 
 

Orlando Figes tuntee aiheensa perusteellisesti, vaikka käyttääkin sanoja ”kom-
munismi” ja ”sosialismi” samalla epätarkkuudella kuin käytännössä kaikki ang-
loamerikkalaiset (ja muunmaalaiset) antikommunistiset kirjoittajat. Figesin pe-
rusasenne kuvaamiinsa toimijoihin on järjestään hyvin kriittinen, mutta hän on-
nistuu kuitenkin pääosin välttämään sen avoimen vihan ja halveksunnan, joka 
tekee monista alan teoksista tympeitä lukukokemuksia. Kirjan näkökulma on 
kuitenkin yksiselitteisesti rajattu vallankumouksen epäonnistumisiin. Figes kyllä 
oikoo joitakin vakiintuneita väärinkäsityksiä, kuten ns. Ukrainan nälänhädän tul-
kinnan tietoisena kansanmurhana (Figesin mukaan nälkä oli piittaamattomuu-
den seurausta, mutta sitä ei mitenkään suunniteltu ukrainalaisten tuhoksi vaan 
esimerkiksi Kazakstanissa jälki oli aivan samanlaista). Mutta mitään myönteistä 
vallankumouksen muuttamasta Neuvostoliitosta Figes ei ole löytänyt tai halun-
nut lisätä tarinaansa. 
 

Figes kuuluu myös siihen historioitsijoiden ryhmään, jolle on tärkeää korostaa 
Leninin roolia Neuvostoliiton komentotalouden ja sortojärjestelmän suunnitte-
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lijana. Figes ei sinänsä vähättele Stalinin roolia, mutta hän muistuttaa toistu-
vasti siitä, että Stalin oli ideologisesti leninisti ja että vallankumouksen väkival-
taisuuden perinne on seurausta Leninin armottomista näkemyksistä. Sen Figes 
joutuu kuitenkin myöntämään, että Lenin teki kaikkensa, jottei Stalin nousisi 
neuvostovaltion johtoon. Johtavan porukan sisäistä valtataistelua Figes olisi voi-
nut ehkä valaista enemmänkin, sillä hän analysoi mielenkiintoisella tavalla eroja 
ideologisissa yksityiskohdissa, joiden valinnoilla kuitenkin oli tavallisten ihmis-
ten elämään suuri vaikutus. Rivien välissä Figes tuntuu ajattelevan, että vallan-
kumouksen kohtalo olisi voinut olla toinen, jos Stalinin vahvimmat vastustajat 
olisivat onnistuneet estämään tämän nousun yksinvaltiaaksi. 
 

Figesin kirjan perusajatus siitä, että Venäjän vallankumous alkoi jo ennen vuotta 
1917, on kirjassa hyvin perusteltu. Ylipäätään ajatus siitä, että suuret yhteiskun-
nalliset muutokset alkaisivat jonain tiettynä hetkenä, on heikolla pohjalla. Venä-
jän kokoisen valtavan kokonaisuuden kohdalla on erityisen vaikeaa puhua edes 
samanaikaisista tapahtumista. Myös Figes korostaa monta kertaa sitä, kuinka vä-
hän ja hitaasti jotkut dramaattiset käänteet Pietarissa tai Moskovassa vaikuttivat 
kaukaisissa maaseutukylissä yhtään mihinkään. Vaikka lokakuun vallankumous 
oli Figesin tulkinnan mukaan sinänsä vääjäämätön, oli bolševikkien voitto kilpai-
levista muutosta ajavista voimista silti tavallaan sattumaa. Toisinkin olisivat ta-
pahtumat voineet mennä. Figes ei sinänsä etene mihinkään spekulaatioihin tai 
vaihtoehtoisten historioiden pohdintaan, mutta hänen muuten aika tavanomai-
nen kuvauksensa vallan päätymisestä bolševikeille muistuttaa silti siitä, miten 
pienestä isotkin muutokset voivat olla kiinni. 
 

Figes on lähtökohdiltaan selkeästi antikommunisti, mutta hän ei anna sen suu-
remmin vaikuttaa itse tarinaan, joka keskittyy pitkälle Stalinin hallintokauteen. 
Myöhemmät neuvostojohtajat hän ohittaa melko vähällä, vaikka sekä Nikita 
Hruštšov että Mihail Gorbatšov saavat suhteellisina muutosjohtajina enemmän 
tilaa. Kuten todettu, Putinin aikaan kirja ei ulotu, eikä edes Boris Jeltsinin 
kautta käsitellä, koska Figesin tulkinnan mukaan Venäjän vallankumous päättyi 
vuonna 1991. Ratkaisua voi jossain määrin harmitella, koska mikään ei koskaan 
pääty täsmällisenä vuotena ja koska tälläkin hetkellä käydään kiistelyä mm. siitä, 
pyrkiikö Putin uuteen Stalinin Neuvostoliittoon vai onko hänen todellinen ta-
voitteensa palauttaa eloon tsaarien Venäjä. On totta, että jähmettyneen neuvos-
tososialismin parasta ennen -päiväys oli taatusti vanhentunut 1991, mutta mil-
joonien kansalaisten ajatuksissa säilyi kaipuu Neuvostoliiton suhteellisen vakiin-
tuneisiin oloihin. 
 

Figes on maltillinen kirjoittaja, eikä hänen tyyliinsä kuulu pyrkimys liata kohde-
henkilöitään, joilla ei tietenkään ole enää mitään mahdollisuutta puolustautua. 
Hetkittäin silti myös Figes syyllistyy ylimieliseen leimaamiseen ilman lähdeviit-
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teitä tai muita todisteita. Neuvostoliiton sotasankari Georgi Žukovia hän muis-
telee näin lennokkaasti: ”Venäläiset rehvastelivat valloittamissaan maissa. Žu-
kov esimerkiksi täytti kotinsa Saksan neuvostovyöhykkeeltä varastamillaan tau-
luilla ja muilla aarteilla.” (s. 278) Ehkä näin tapahtui, mutta kun Figes ei esitä mi-
tään näyttöä, hän saa väitteensä kuulostamaan lähinnä ilkeämieliseltä juorulta. 
Onneksi tällaisia kohtia on kirjassa vähän, pääosin Figes jättää henkilökohtaiset 
tuntemukset taka-alalle ja keskittyy tapahtumien kuvaamiseen. Tässä kohdassa 
lienee syytä todeta, ettei Figes näytä tehneen uutta tutkimusta, vaan hänen kir-
jansa on yhteenvetoa ja tulkintaa. Se ei vähennä tekstin mielenkiintoisuutta, 
vaikka päälinjat tuntisikin. 
 

Figes ei juuri käsittele Suomea, lähinnä olemme Leninille tilapäisen piilopaikan 
tarjonnut naapuri, jota Venäjä – myös vallankumouksellinen – piti luontaisena 
etupiirinään. Ehkä tämänkin takia suomentaja Kalevi Suomela on halunnut kir-
jaan jälkikirjoituksen, jossa hän Figesin työn esittelyn ohessa luennoi SKDL:n 
ideologisesta taustasta esittäen itselleni uuden väitteen, jonka mukaan ”suoma-
lainen kommunismi” edusti todellisuudessa aina ”kautskylaisittain ymmärrettyä 
sosialismia”. Tällä Suomela haluaa nähdäkseni korostaa, että ”Aarne Saarisen 
johtama aleniuslainen enemmistö” kuuluu historiallisesti ”hyvien” joukkoon, 
kun taas ”Moskovalle uskollinen vähemmistö” edustaa sitä Figesin käsittelemää 
epäonnistumisten historiaa. En osaa arvioida, kuinka innostuneita edes ns. 
enemmistökommunistit ovat nimeämisestään Karl Kautskyn aateveljiin. En 
myöskään tiedä, onko Suomelan näkemyksestä syntynyt minkäänlaista keskus-
telua Vasemmistoliiton piirissä. Luultavasti ei. 
 

Venäjän vallankumouksen vaikutus 1900-luvun maailmanhistoriaan on ollut 
valtava. Vaikka Figes kuvaa vain epäonnistumisia, todellisuudessa Neuvostoliitto 
toimi ajoittain globaalina esimerkkinä ja innostajana monille ihmisille ja koko-
naisille valtioille, jotka rimpuilivat irti kapitalistisen siirtomaavallan lonkeroista. 
Vaikka on perusteltua todeta Neuvostoliiton perustuneen suuressa määrin val-
heeseen ja väkivaltaiseen komentotalouteen, kumpikaan niistä ei ollut vallanku-
mouksen tavoite tai edes vääjäämätön seuraus, kuten oikeistolainen ajattelu sit-
keästi väittää. Kommunistinen puolue muutti vanhoillisen maatalousmaan van-
hoilliseksi teollisuusvaltioksi ja ydinaseen omistavaksi avaruusteknologian yk-
köseksi, mutta inhimillinen hinta oli hirvittävä. On myös hyvin epäselvää, edis-
tikö Neuvostoliiton syntyminen historiallisesti katsoen kapitalismin loppua ja 
kommunistien ennustamaa ja odottamaa siirtymää kommunistiseen yhteiskun-
taan vailla pakkoa ja vallankäyttöä. Emme tiedä sitä vielä. 
 

Orlando Figes lienee kirjoittanut kirjansa – kuten myös sen pohjana toimineen 
pääteoksensa A People's Tragedy – The Russian Revolution 1891-1924 (1996), 
jota ei jostain syystä ole koskaan suomennettu – sillä tavoitteella, että Venäjän 
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vallankumouksen historiasta voi ja täytyy oppia jotain. Lukijalle jää kuitenkin 
suurimmaksi osaksi epäselväksi, mitä pitäisi oppia paitsi ettei kansalle pidä va-
lehdella eikä sitä saa sortaa hyvänkään tavoitteen nimissä. Figesin käsitteistössä 
ei ole sanaa ”kapitalismi”, mikä ehkä selittää sen, ettei häntä ole kiinnostanut 
vuoden 1991 jälkeinen Venäjä. Olisi kuitenkin kiinnostavaa lukea, millaisena Fi-
ges näkee kapitalistisen Venäjän mahdollisuudet. Vallankumous ei tuottanut oi-
keusvaltiota, mikä ei haittaa kapitalistia, mutta sitäkin enemmän tavallista kan-
salaista. Jos Putin pyrkii takaisin tsaarin Venäjälle, joutuuko hän sillä tiellä hyl-
käämään myös jumalattoman kapitalismin ja lännessä niin arvostetut yksilönva-
paudet? Vallankumoushan sekin olisi, mutta kenen tai minkä hyväksi? 
 
 
Perjantai 29. huhtikuuta 2022 
 

LLLLopetin Hesarin lukemisenopetin Hesarin lukemisenopetin Hesarin lukemisenopetin Hesarin lukemisen  

 
Ratkaisuuni ei vaikuttanut mikään yksittäinen juttu, mieli vaan kypsyi kevään 
mittaan. Mikään hetken mielijohde ei taustalla myöskään ole. Olen lukenut johta-
vaa porvarillista sanomalehteä koko aikuisikäni enemmän tai vähemmän tyyty-
mättömänä ja pääosin velvollisuudentunnosta, en mielihalusta. Olen arvellut, 
että vaikka kuinka riepoo, on syytä tietää, miten vastassa oleva median mahtavin 
edustaja toimii. Nuorempana luin lehteä ”luonnollisena” asiana, koska se oli ai-
noa perheeseen tullut sanomalehti. Tiesin kyllä, että selkeämmin oikeistolaiset 
ihmiset pitivät Hesaria liian maltillisena ja suostuivat lukemaan vain Uutta Suo-
mea. Mutta kun nuorta itseäni kiinnostivat enemmän lehden sarjakuvat kuin po-
liittiset uutiset, helppoahan se oli. Koulun ja armeijavuoden jälkeen suhtautumi-
nen muuttui. Lehden luokkapoliittinen asemoituminen hahmottui uudella ta-
valla, kun aloin ymmärtää, mitä se hesarilainen ”riippumattomuus” tarkoitti to-
dellisuudessa eli lähinnä riippumattomuutta Kokoomus-puolueesta. 
 

Edellä kirjoitettua ei pidä lukea niin, että tuomitsisin Helsingin Sanomat kai-
kessa ja kaikesta. Isolla lehdellä on mahdollisuus tarjota myös korkeatasoista 
journalismia, jonka osuus tosin on 2000-luvulla ja varsinkin Aatos Erkon kuole-
man jälkeen jatkuvasti pienentynyt korkeintaan keskimittaisen klikkijournalis-
min tieltä. Vaikka lehdellä on ollut ajoittain omia taloudellisia ongelmia, pääosin 
se on ollut taloudellisesti liikkumavarainen ja kykenevä hankkimaan informaa-
tiota, josta pienemmät lehdet ovat voineet vain unelmoida. Vaikka asia on kiis-
tanalainen ja arvioinnin yksityiskohdat riippuvat paljon arvioijan omista ar-
voista, Helsingin Sanomat on uskaltanut kulkea vastoin ”yleistä” (jos nyt sellaista 
voi ilman Hesaria olla) ilmapiiriä. Koin itse, että Aatos Erkon lehdessä esimer-
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kiksi uskonnoilla oli keskimääräistä vähäisempi rooli, mikä erityisesti Uuteen 
Suomeen verrattuna korostui rationaalisena maallisuutena. Myös esimerkiksi 
uskonnollisten piirien lellimään Israeliin Erkon lehti uskalsi suhtautua myös 
kriittisesti. 
 

Omat antipatiani liittyvät vähemmässä määrin lehden kulttuuritoimituksen yli-
mielisyyteen, enemmän historiallisesti pitkäjänteiseen ulkopoliittiseen antikom-
munistiseen Yhdysvaltain ihailuun. Kumpikaan ei ole sama asia kuin lehti koko-
naisuudessaan, mutta henkilökohtaisten harrastusten takia juuri nämä ovat är-
syttäneet vuosikymmenten mittaan eniten (kilpaurheilun saaman kohtuuttoman 
suuren roolin osalta HS ei ole poikkeuksellinen suomalainen sanomalehti, vaan 
yhtä onneton kuin muutkin). Oman arvioni mukaan molempien ilmiöiden taus-
talla on toisaalta voimakkaasti yhteen perheeseen keskittynyt omistus ja toi-
saalta selkeän hegemonia-aseman tuottama moraalinen rappeutuminen. Toimi-
tuksen yksilöistä riippumatta Helsingin Sanomat oli Aatos Erkon kuolemaan asti 
yhden Erkon näkemysten tulkki, jonka alfauroksen roolia mikään muu media ei 
kyennyt haastamaan (Hesarin pysyvä inho Yleisradion uutistoimitustyötä koh-
taan on uskoakseni enemmän taloudellista kuin aatteellista perua). 
 

Tarkoitukseni ei ole tässä lyhkäisessä avautumisessa esittää syvällistä ja viiltä-
vää analyysiä sanomalaisen arroganssin eri puolista, mutta on se silti syytä lau-
sua ääneen. Hesarin lukeminen on aina ollut raskasta, koska toimitusten henki-
löistä riippumatta (ja ehkä myös rekrytointiperiaatteiden seurauksena) suhde 
ulkopuoliseen maailmaan on aina ollut ja on edelleen vähättelevä, itsetietoinen 
ja aitoon itselle nauramiseen kyvytön. Kai se toimituksessakin on tiedetty, että 
ulkopuolisten mielestä hesarilaiset ovat naurettavuuteen asti ylimielisiä besser-
wissereitä, jotka ovat aina oikeassa, vaikka toisin todistettaisiin. Osa tästä asen-
teesta lienee ammatillista ja ehkä muutakin kateutta, mutta toisaalta asenne on 
niin laajasti omaksuttu, ettei sitä ihan harhanakaan voi pitää. Eikä nyt puhuta 
joidenkin tunnettujen toimittajien julkisesta kuvasta (Kari Suomalainen, 
Seppo Heikinheimo, Jukka Kajava, Aarno Laitinen tai Mattiesko Hytönen), 
vaan oletuksesta, joka koskee kaikkia lehden kollektiivisessa toimituksessa. 
 

Hesarin subjektiivisesti valikoiva kulttuuripoliittinen vallankäyttö on helppo 
kiistää, koska kaikissa tilanteissa lehti voi esitellä vain pienen osan julkisesta 
tarjonnasta. Ei ole mitään yleispätevää mittaria, jolla todistaa yksittäisen kult-
tuurituotoksen jääneen Hesarin toimittajien henkilökohtaisen kaunan takia huo-
miotta tai saaneen julkaisun levikin tuhoavan tylyn kritiikin (joka voi olla myös 
lehden ulkopuolelta tilattu). Mutta erityisesti sen jälkeen, kun lehden monipuoli-
nen kulttuuritoimitus on ajettu käytännössä alas, alkaa olla objektiivisestikin 
selvää, ettei lehteä kiinnosta entiseen malliin esitellä suomalaista kulttuuria il-
miönä sinänsä. Alentuva suhtautuminen pääkaupungin ulkopuoliseen kulttuu-
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riin (sitä ei lehden näkökulmasta ole) on pikku hiljaa valunut koskettamaan liki 
kaikkea kulttuuria. Palstatilaa on vähän ja harvoin, eikä minkäänlaisesta kulttuu-
rin tukemisesta kaksin käsin ja monin äänin voi enää puhua. 
 

Helsingin Sanomat on perinnöllisesti nuorsuomalainen ja porvarillisen liberalis-
min äänenkannattaja. Lehden omistajat eli Erkot eivät halunneet profiloitua suo-
malaisen julkean oikeistolaisuuden tukijoiksi, vaan lehden aatteelliset juuret 
ovat yhdysvaltalaisen sosiaalisen omantunnon tunnistavan porvarillisuuden 
puolella. Erkot pitivät lehtensä tiukasti äärioikeiston ulkopuolella ja hetkittäin 
suorastaan sen vastustajana. Vielä jyrkemmin lehti on silti aina suhtautunut aat-
teellisiin perivihollisiinsa eli kommunisteihin. Antikommunismia voi pitää ns. 
porvarillisen liberalismin normaalina oletusarvona, mutta Helsingin Sanomien 
kohdalla se oli myös pääomistajien henkilökohtainen näkemys, joka kumpusi 
yhtä paljon sisällissodan asetelmista kuin voimakkaasta samastumisesta yhdys-
valtalaiseen ajattelutapaan. Toistaiseksi on tutkimatta (ja sellaiseksi voi jäädä-
kin) lehden suorastaan pakkomielteinen ”antitaistolaisuus”, joka näyttää olevan 
lehden omistajille ja tekijöille ajankohtainen asia myös 2020-luvulla.  
 

Erkot olivat aina kiinnostuneita ulkopolitiikasta ja jo ennen Aatos Erkon aika-
kautta lehti otti pysyväksi tehtäväkseen kammeta Suomi niin kauas Neuvostolii-
tosta/Venäjästä kuin mahdollista. Tätä on lehti toteuttanut systemaattisesti 
koko minun aikuisikäni ja pakko on myöntää, että varsin menestyksekkäästi. EU-
jäsenyys ja euroon liittyminen olivat kuitenkin vain askelmia kohden varsinaista 
tavoitetta eli Suomen liittämistä Naton täysjäseneksi. Se on ollut lehden julki lau-
suttu tavoite aina (virallisesti viimeistään 2004), mutta kun Venäjän osittain yl-
lättävä hyökkäys Ukrainaan avasi oikotien pitkään vallinneesta pattitilanteesta, 
lehden omistajat eivät ole jahkailleet, vaan lehden koko koneisto valjastettiin 
täysipainoisesti viemään Suomi Natoon ns. viimeisen naulan myötä. 
 

Sitä ei voi moittia, että yksityisomistuksessa oleva sanomalehti ottaa ajaakseen 
tällaisen poliittisen tavoitteen. Toisaalta minua lehden lukijana voi tuskin moit-
tia siitä, että lehden tuorein panostus sotapsykoosin, pelottelun ja Nato-vedä-
tyksen rintamalla osoittautui lopuilta henkisesti sietämättömäksi. En halua lu-
kea ja tukea lehteä, joka oman näkemykseni mukaan on tuhoamassa Suomen it-
senäisyyden ja muuttamassa maamme Yhdysvaltain sotilaalliseksi vasallivalti-
oksi. Lehti on osoittanut, että se piittaa enemmän Yhdysvaltain aseteollisuuden 
ja turvallisuuspolitiikan kuin Suomen eduista. Se on osoittanut, että ideologinen 
riippuvuus Yhdysvalloista on lehden omistajille tärkeämpää kuin pitkän tähtäi-
men Suomen itsenäisyyden takaava turvallisuuspolitiikka. Lopettamalla lehden 
lukemisen ilmaisen olevani tyystin eri mieltä. En minä koskaan lukenut myös-
kään Uutta Suomea. 
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Ratkaisulleni voi helposti naureskella. Eihän kukaan voi piitata siitä, luenko vai 
enkö jotain lehteä. Ratkaisuni ei olekaan mielenosoitus, edes pienimuotoinen. En 
kuvittele ratkaisuni vaikuttavan mihinkään muuhun kuin henkilökohtaiseen hy-
vinvointiini. Sen uskon paranevan, kun päivittäiset militaristisen ulkopoliittisen 
propagandakeiton ainekset jäävät näkemättä, nielemättä ja ajattelematta. Hel-
singin Sanomat ei ole enää kulttuurilehti, joten sen seuraamatta jättämällä ei 
menetä mitään. Etniseltä taustaltani osittain venäläisenä voin myös jättää hel-
pottuneena kokematta sen karkean, rasistisen ryssävihan, jota ”liberaali” lehti 
on verkon lukijapalautteessa sallinut jo vuosikausien ajan. Uskon yleisen henki-
sen hyvinvointini paranevan, kun en enää altistu edes vähäisessä määrin Helsin-
gin Sanomien omistajien tilaamalle yhteiskunnalliselle tihutyölle. Tiedän, etten 
ole ainoa näin toimiva ja tunteva. 
 
Syyskuu 2022: En ole katunut ratkaisuani kertaakaan. Olen tuntenut oloni henkisesti kevyem-
mäksi ja mieleni paremmaksi. Muutaman kerran olen lukenut yksittäisen, minulle vinkatun jour-
nalistisen artikkelin, mutta muuten Helsingin Sanomat on minulle nykyään yhtä merkityksetön 
toimija kuin vaikkapa Ilta-Sanomat, saman konsernin vielä avoimemmin klikkijournalismiin ja 
oikeistolaiseen agendaan jumittunut julkaisu. – Ja vielä toinen asia: muiden verkkolehtien ta-
paan myös Helsingin Sanomia oli täysin mahdoton lukea ilman AdBlockeria. Hesari on aina 
pannut bisneksen journalismin edelle. En tunne mitään muuta itseään laatujournalismin edus-
tajana pitävää lehteä, joka myy etusivunsa mainostajille – usein myös eettisistä näkökulmista 
piittaamatta.  
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Lauantai 7. toukokuuta 2022 
 

MMMMishka sotii ja kirjoittaaishka sotii ja kirjoittaaishka sotii ja kirjoittaaishka sotii ja kirjoittaa  

 
Myönnän tarttuneeni Lasse Laaksosen kirjaan Kynän ja miekan kenraali Wal-

lenius (Docendo 2021) suhteellisen vähin odotuksin, lähinnä yleisestä kiinnos-
tuksesta Suomen poliittisen historiaan. Sen puitteissa Kurt Martti Wallenius on 
enemmän eksentrinen sivupersoona kuin varsinainen ykkösketjujen toimija. Hä-
nen persoonaansa liittyy kuitenkin niin paljon anti- ja sympatioita, että uteliai-
suus voittaa. Takakansitekstin mukaan kirja on ”tavanomaisesta elämäkerrasta 
poikkeava kuvaus värikkäästä persoonasta, antisankarista, täysin kenraalikun-
nasta erottuvasta esteetikosta, taiteilijasta, seikkailijasta ja kirjailijasta”. Listaa 
voisi jatkaa myös määritteillä kuten ”pinttynyt antikommunisti, presidentti 
Ståhlbergin kyydityksessä ja Mäntsälän kapinassa maineensa menettänyt ääri-
oikeiston apulainen, Mannerheimin inhoama jääkäri ja narsistinen jääräpää”, 
mutta kustantaja haluaa myydä kirjaa, joten valintaa on haluttu tehdä. 
 

Minusta Laaksosen kirja ei poikkea mitenkään ratkaisevalla tavalla niistä elämä-
kerroista, joita meillä on tehty sotilasuraa kyntäneistä miehistä. Siviilielämä on 
sivuroolissa, mutta ei kokonaan ohitettu. Kirjassa on paljon Walleniuksen omien 
tekstien siteerauksia, joiden ansiosta pääsemme tutustumaan hänen puheta-
paansa kohtuullisen laveasti. Laaksonen lienee myös koonnut kansien väliin jok-
seenkin kaiken, millä voi olla suurempaa yleisöä ajatellen merkitystä. Hakemis-
tot ovat kunnossa ja kirjallisuusluettelo sisältää ilahduttavasti myös Walleniuk-
sen bibliografian. Laaksonen kirjoittaa ”modernin” keveästi pakottamatta lukijaa 
juuttumaan loputtomiin ja pitkiin alaviitteisiin.  
 

Valitettavasti, vaikka ei yllättäen Docendon ollessa kustantajana ja julkaisijana, 
on pakko nurista oikoluvun tasosta (tai sen puuttumisesta). Tavanomaisia pie-
niä kirjoitusvirheitä on jäänyt turhan paljon, samoin joitakin helposti tarkistetta-
vissa olleiden nimien virheitä (po. Anton Lindforss, ei ”Lindfors”, Garibaldi, ei 
”Garribaldi”, leipätekstissä oikein Craucher, hakemistossa ”Crauhcer”). Puut-
teellisesta kustannustoimituksesta kertovat myös jotkut toistot ja saman sitaatin 
valikoituminen kahdelle eri sivulla (s. 201 ja 202). Näitä vakavampi ongelma on 
Laaksosen todella sekava tapa nimetä tekstissä henkilöitään. Wallenius esiintyy 
paitsi koko nimellään, myös muodoissa ”Mishka” (perusteltua), ”Martti”, ”Walle” 
sekä kaikilla virkatitteleillään. En keksinyt mitään perustetta sille, että Laakso-
nen puhuu tuon tuostakin tuttavallisesti ”Martista”. Se on yksinkertaisesti tyyli-
rikko, koska mistään ei käy ilmi, että Wallenius olisi ollut Laaksosen läheinen ys-
tävä. Yhtä tyylitöntä on käyttää upseereista asiatekstissä lempinimiä kuten 
”Mala” tai ”Sota-Kalle”. 
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Kirjan luettavuutta haittaa melkoisesti Laaksosen yritys ratkaista keskeisten 
henkilöiden nimen toistumisen ongelma käyttämällä heidän senhetkisiä virka-
nimiään. Sen voi vielä jotenkin päätellä, että ”ylipäällikkö” viittaa tuolloiseen 
presidentti Relanderiin. Mutta kun toimijoina ovat ”yleisesikunnan päällikkö”, 
”sotaväen päällikkö”, ”jääkärimajuri” tai ”kenraalimajuri”, joutuu lukija nosta-
maan kätensä ja hidastamaan lukutahtia, jotta osaa mielessään kääntää koodit 
nimiksi (Wallenius, Aarne Sihvo tai Karl Fredrik Wilkama, Wallenius, Walle-
nius). Ratkaisu on yksiselitteisesti epäonnistunut. Kysymys ei ole Laaksosen asi-
antuntemuksesta vaan lukijan motivaation väärinarvioinnista. Hänelle itselleen 
tällainen koodikieli todennäköisesti avautuu helposti, mutta tavallisella lukijalla 
ei moista valmiutta voi olla. Laaksonen kuljettaa pitkin kirjaa niin suurta henki-
löjoukkoa, että heistä olisi myös voinut koota tiiviin esittelyliitteen, jossa kaikki 
W-kenraalit (Walden, Wallenius, Wilkama ja Willamo) ja lukuisat muut, usein ta-
rinassa vain piipahtavat hahmot olisi voinut tarkistaa kaikessa rauhassa.  
 

Laaksonen on jo tullut tunnetuksi suomalaisten upseereiden juopottelun suora-
sanaisena raportoijana (Viina, hermot ja rangaistukset, Docendo 2017). Walle-
nius-elämäkerta jatkaa aiheen parissa, koska useimmat kirjan päähenkilöistä oli-
vat halullisia ryypiskelijöitä. Mannerheimin juomatavat Laaksonen tosin jättää 
käsittelemättä, mutta Walleniuksen sädekehää hän heikentää viittaamalla toistu-
vasti ongelmiin, joihin juopottelu myös korkea-arvoiset upseerit toistuvasti joh-
datti. Tämä on mielenkiintoista, koska Laaksosen yleinen suhtautuminen Walle-
niukseen on myönteinen, jopa lievästi ihaileva. Tämä ei onneksi ole tarkoittanut, 
että Laaksonen olisi yrittänyt piilottaa ikäviä tapahtumia. Niiden perusteella 
Wallenius oli varmasti karismaattinen, mutta myös erittäin vaikea ihminen, jota 
joko inhottiin tai ihailtiin. 
 

Walleniuksen sisäistä levottomuutta ja ristiriitaisuutta Laaksonen kuvaa onnis-
tuneesti. Ihminen voi selvästikin olla narsistinen mainetekoja ja julkista kunniaa 
himoava karrieristi ja samaan aikaan myös yksinkertaista elämää ja luonnonlä-
heisyyttä kaipaava mystikko. Vaikka Wallenius piti yleensä päällimmäisenä 
karskia naamaria, hän näyttää olleen varsin herkkätunteinen. Avioliitto Anni Jo-
ensuun kanssa kesti 61 vuotta vaimon kuolemaan asti ja pariskunta sai kolme 
tytärtä. Wallenius sai julkaistuksi 9 kirjaa ja monta muuta jäi joko pöytälaatik-
koon tai sensuurin jalkoihin, kuten suurteos Petsamosta (lukija miettii, miksi 
Wallenius ei ilmeisesti edes yrittänyt julkaista kirjaansa Ruotsissa, kun valvonta-
komissio kielsi julkaisun Suomessa). Hänen kirjailijakuvansa on yhtä ristiriitai-
nen kuin yleiskuvansakin, mutta mitä ilmeisimmin Wallenius antoi suomalai-
seen eräkirjallisuuteen merkittävän panoksen. 
 

Täysin ulkopuolelta katsottuna Kurt Martti Walleniuksen elämä oli yksittäisistä 
loiston hetkistä huolimatta pitkä ketju eriasteisia epäonnistumisia. Laaksonen ei 
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ole ryhtynyt rakentamaan kokonaisarviota saati erittelemään tapahtuneen mah-
dollisia syitä. Se näyttää kuitenkin elämänkronikan pohjalta selvältä, että Walle-
nius oli itse uransa suurin kompastuskivi. Ei voi kiistää sitä, että Wallenius oli 
monessa tilanteessa myös epäonninen ja joutui – kuten Mannerheimin tapauk-
sessa – kohtuuttoman väärin kohdelluksi ihan pärstäkertoimensa takia. Mutta 
toisaalta on niinkin, että ns. pärstäkerroin syntyy pääosin ihmisen omien tekojen 
perusteella. Walleniuksella oli lahjoja niin sotilaaksi kuin kirjailijaksi, hänessä oli 
karismaa koota vankkoja tukijoita ja ihailijoita, mutta hänessä oli myös jotain 
sellaista, joka nosti monilla ihmisillä karvat pystyyn niin, ettei edes keskustelu-
yhteyttä syntynyt. 
 

Itseäni jäi mietityttämään, mikä sai humanistisesti suuntautuneen opiskeli-
januoren yhtäkkiä haluamaan Saksaan jääkäriksi, vaikka se tarkoitti vuosikau-
sien eroa tulevasta puolisosta ja kaikesta siitä selkeästä, mitä jääminen Suomeen 
esimerkiksi tutkijan uralle olisi merkinnyt. Laaksonen ei tätä äkillistä muutosta 
ole pystynyt avaamaan, oletettavasti sitä selittäviä dokumentteja ei ole säilynyt. 
Ulkopuolisen arvion mukaan muutos oli kuitenkin varsin äkillinen ja dramaatti-
nen. Nuoren maisterin päässä jokin naksahti kerralla uuteen asentoon. Sen 
myötä muuttui paitsi Walleniuksen oma elämä, pieneltä osin myös Suomen tasa-
vallan historia. Ilman jääkärikoulutusta Wallenius ei ehkä olisi tullut sotkeutu-
neeksi sen paremmin Lapuan liikkeeseen, Mäntsälän kapinaan kuin Ståhlbergin 
kyyditykseenkään. 
 

Laaksosen kirjan perusteella lukijalle syntyy helposti kuva ihmisestä, joka meni 
jossain vaiheessa sisältä rikki ja keskittyi tavoittelemaan ”mahdottomia” sen si-
jaan, että olisi tyytynyt mahdolliseen. On ilmeistä, että vähemmällä itsepäisyy-
dellä ja epädiplomaattisella käytöksellä Walleniuksella olisi voinut olla ”nor-
maali” upseerin ura, joka olisi päätynyt kunniakkaasti kenraalina. Mutta lapsena 
tytön vaatteisiin puettu poika ei halunnut tyytyä vähempään kuin olla parempi – 
tai kovempi – kuin kukaan muu. Walleniuksessa oli ehdottomuutta, joka voi aut-
taa kiven läpi, mutta myös myrkyttää elämän. Laaksonen viittaa useammin kuin 
kerran siihen, että Walleniuksen elämässä oli jonkinlainen kuoleman odotus. On 
kuin hän olisi valmistautunut myös häviämään uhkapelinsä. Toisia sellainen 
kiehtoo, toisia pelottaa. 
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Keskiviikko 11. toukokuuta 2022 
 

VaVaVaValehtelevien pettureiden kyydissälehtelevien pettureiden kyydissälehtelevien pettureiden kyydissälehtelevien pettureiden kyydissä 

 
Pentti Sainio ei ole pasifisti, kaikkea muuta, enkä tiedä hänen suhtautumistaan 
Natoon. Mutta hän pitää maavoimia sotilaallisen suorituskyvyn ytimenä ja suh-
tautuu ilmavoimiin nihkeästi, koska niiden ylläpito tulee suorituskykyyn nähden 
kovin kalliiksi. Kun Suomen armeija on 1990-luvun alusta lähtien marssinut il-
mavoimien tahtiin, Sainio on erikoistunut toimittajana ruotimaan sitä merkil-
listä ilmiötä, että vastoin perustuslain selkeää linjaa Suomessa poliittinen valta 
on kaikissa sotilaallisissa kysymyksissä siirtynyt poliitikoilta sotilaille. Kansa-

kunta kenraalien käsissä (Penmedia/Rosebud 2021) on tuorein näyte siitä, mi-
ten sotilaat ovat – toki poliitikkojen vahvalla tuella – vallanneet itselleen lainvas-
taista valtaa, jonka avulla sekä romutetaan Suomen itsenäisyys liittoutumalla 
Yhdysvaltain johtaman sotilasliiton kanssa että Suomen talous maksamalla yh-
dysvaltalaisille asevalmistajille kymmeniä miljardeja euroja aseista, joilla emme 
tee mitään, mutta joista saattaa olla Yhdysvaltain armeijalle hyötyä, jos se päät-
tää hyökätä Venäjälle. 
 

Otsikon viestiä on syytä tarkentaa. Kun haukun – ei siis Sainio – suomalaisia ken-
raaleja isänmaansa myyjiksi ja pettäjiksi, en tarkoita, etteikö heillä olisi rakasta 
isänmaata. Sen nimi ei kuitenkaan ole Suomi, vaan The United States of America 
eli Amerikan Yhdysvallat. Olen kahden vaiheilla, nimeänkö myös poliittiset päät-
täjät Suomen pettäjiksi. Empimiseni johtuu siitä, että luultavasti jotkut kansan-
edustajat ovat vilpittömästi uskoneet kenraalien jatkuvan valehtelun, koska ei-
vät voi kuvitellakaan, että suomalainen upseeri valehtelee häikäilemättä suoma-
laiselle kansanedustajalle. Mutta siitä olen varma, että monet kansanedustajat 
ovat vaihtaneet isänmaataan täysin harkitusti ja tietoisina siitä, että he antavat 
kenraaleille avoimen valtakirjan, jonka tuottaman laskun maksavat aivan muut 
kuin hyväpalkkaiset kansanedustajat. Maksajia ovat mm. sairaanhoitajat, joiden 
surkeaa palkkaa ei missään olosuhteissa saada parannettua, vaikka täsmälleen 
samaan aikaan asemiljardit vain vilahtavat päättäjien punakynän ohi. 
 

Siinähän ei ole mitään ihmeellistä tai uutta, että suomalainen oikeisto on valmis 
myymään isänmaan, kun Yhdysvallat niin vaatii. Se on tehnyt koko Suomen itse-
näisyyden ajan parhaansa totellakseen läntisiä suurvaltoja. Demareittenkin 
transatlanttisen rakkaussuhteen tiedämme hyvin, eikä siksi ole yllättävää, että 
monet johtavat demarit on ollut innolla vauhdittamassa asehankintoja Yhdysval-
loista (syntisten lista tuonnempana). Mutta kyllähän se sydäntä särkee, että sa-
massa rintamassa on nykyään myös Vasemmistoliitto, jonka ulkopoliittinen oi-
keistolaistuminen on ollut jatkuvaa ja tulee saamaan kruununsa, kun vasemmis-
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tolle Nato ei ole hallituksessa pysymiselle mikään kynnyskysymys. Tälle petok-
selle ei enää löydy sanoja, joita haluaisin julkisessa tekstissä käyttää. 
 

En salaa sitä, että toisin kuin Pentti Sainio, inhoan sotilaiden maailmaa sydämen 
kyllyydestä. Isäni oli armeijasta erotessaan eversti. Jos hän ei olisi kyllästynyt 
odottelemaan ylennystä, hänestä olisi tullut jonkin sortin kenraali. Mutta soti-
laissakin on eroja. Osalle se on rauhan aikana näköalatonta, mutta pohjimmil-
taan vilpitöntä työtä, jotta Suomea ei tuhottaisi sodassa. Inhoni varsinainen 
kohde ovat sydämettömät vallankäyttäjät, jotka eivät epäröi uhrata miljoonien 
tavallisten sotilaitten henkeä tai – kuten nyt Suomen tapauksessa – vaivalla ra-
kennettua rauhanomaista hyvinvointivaltiota. Tällaisia sotilaita on jokaisen 
maan armeijan johto liian täynnä. Miehiä, jotka tapattavat muita voidakseen to-
distaa olevansa päteviä alfauroksia. Rauhattomia sosiopaatteja, joille sota mer-
kitsee ihanaa aikaa vapaana arjen tylsyydestä ja rajoituksista. 
 

En tiedä, kuinka moni Suomen asehankinnoista päättäneistä kenraaleista ja 
eversteistä täyttää edellä mainitut kelpoisuusehdot. Mutta käytännön häikäile-
mättömyys viittaa vahvasti siihen, että monilla ehdot täyttyvät kepeästi, eikä jul-
kisuuden vihjailu korruptoituneista kenraaleista muuta marssin tahtia. Pyöröovi 
asevalmistajien ja kenraalikunnan välillä pyörii aina, kun tarvetta ilmenee, puo-
lin tai toisin. Eräs syy tähän on upseerien täysin perustelemattoman alhainen 
eläkeikä. 1962 tai ennen sitä syntynyt kenraali pääsee nauttimaan hyvästä eläk-
keestä 55-vuotiaana! Miksi? Ei se istuminen toimistossa ja upseerikerholla vaadi 
kropalta tai aivoilta mitään poikkeuksellisen nopeasti vanhentavaa toimintaa. 
Kysymys on tietysti retorinen. Tarkoitus on tarjota ylemmille upseereille mah-
dollisuus siirtyä ajoissa liike-elämän palvelukseen ja toista eläkettä kasvatta-
maan. Minusta sotilaitten alhainen eläkeikä on rakenteellista korruptiota puh-
taimmillaan. Eikä se takaa mitään lojaaliutta yhteiskunnalle, joka tällaiset edut 
on tarjonnut. Ilmavoimien komentajana toiminut Jarmo Lindberg oli innolla 
siirtymässä toisen valtion asekauppiaan konsultiksi heti, kun oli ensimmäisellä 
pallilla saanut ohjattua tuolle samaiselle asekauppiaalle mehukkaan ansainta-
mahdollisuuden. Jos moinen ei ole karkeaa korruptiota, mikä on? 
 

Pentti Sainio on paneutunut papereihin, myös niihin, jotka on parhaan mukaan 
pimitetty siviileiltä ja erityisesti kansanedustajilta, vaikka näiden enemmistö 
näyttää hyväksyvän vaikka minkälaisia sotilaiden esityksiä. Sainio kuvaa, kuinka 
häikäilemättömästi kriittiset dokumentit on sujutettu osaksi ”jo päätettyjä” asi-
oita, vaikka niitä ei ole muodollisesti hyväksytetty missään demokraattisissa eli-
missä. Tilanne näyttää historiallisesti samalta kuin keväällä 1918, jolloin Suo-
men edustaja Saksassa Edvard Hjelt käytännössä itse päätti kutsua Saksan ar-
meijan pelastamaan Suomen valkoinen armeija tappiolta. Identtinen tilanne ei 
tietenkään ole. Nyt hjeltejä on monta, eikä Suomi ole minkäänlaisessa sodassa. 
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Saksan tilalla on Yhdysvallat. Mutta epädemokraattinen päätöksenteko kansa-
kunnan kohtaloista ei ole muuttunut miksikään. Miksi olisi, kun sen paremmin 
eduskunta kuin kansalaisetkaan eivät sellaista vaadi? 
 

Pentti Sainio on nähnyt suuren vaivan osoittaakseen konkreettisesti, ettei tämä 
suuri vedätys Suomen armeijassa kohti Pentagonin alajaostoksi muuttumista ole 
ollut mikään vahinko tai nimettömien virkamiesten juoni. Kyseessä on viimeis-
tään Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen käynnistetty korkeimman tason operaa-
tio, jonka toimijoista näyttää äkkiseltään vain Tarja Halonen saavan suhteelli-
sen puhtaat paperit (tuoreitten tietojen mukaan myös pitkään tuolin reunalla 
kiikkunut Erkki Tuomioja on kääntynyt julkisesti Natoon liittymisen kannatta-
jaksi). Tuossa edellä tuli mainittua vain noloimmin itsensä julkisuudessa tuhran-
nut Jarmo Lindberg, joten on oikeinmukaista listata kaikki muutkin, joiden Sai-
nio todistaa olleen tietoisesti juonessa mukana. Perustelut lukekaa Sainion kir-
jasta, tässä vain suurimpien syyllisten listaa (epäsuorempaa apuaan ovat tarjon-
neet kymmenet muutkin, mm. kaikki puolustusministerit, jotka eivät siihen vir-
kaan olisi muuten päässeetkään): 
 

A. Siviilikonnat – Esko Aho, Martti Ahtisaari, Heikki Haavisto, Carl Haglund, Pauli 
Järvenpää, Antti Kaikkonen, Jyrki Katainen, Paavo Lipponen, Jussi Niinistö, Sauli 
Niinistö, Petteri Orpo, Elisabeth Rehn, Antti Rinne, Juha Sipilä, Timo Soini, Ale-
xander Stubb, Matti Vanhanen, Iiro Viinanen 
B. Sotilaskonnat – Gustav Hägglund, Pasi Jokinen, Jukka Juusti, Kim Jäämeri, Ju-
hani Kaskeala, Juha-Pekka Keränen, Timo Kivinen, Jarmo Lindberg, Heikki Niku-
nen, Aimo Pajunen, Lauri Puranen, Arto Räty, Pekka Toveri  
C. Vaarasta varoittaneita sotilaita – Jan Hanska, Petteri Kajanmaa, Ahti Lappi, 
Pertti Tervonen 
D. Vastaan konkreettisesti hangoitelleita kansanedustajia – Markus Mustajärvi ja 
Johannes Yrttiaho (molemmat saivat varoituksen Li Anderssonilta ja Paavo Ar-
hinmäeltä). 
 

Legion of Merit -kunniamerkin ”kiitoksena poikkeuksellisen ansiokkaasti Yhdys-
valtain armeijan hyväksi tehdystä työstä” ovat saaneet Jarmo Lindberg (Lock-
heed Martin), Juhani Kaskeala (Boeing), Gustav Hägglund sekä – viran puolesta – 
sotilasasiamiehinä Washingtonissa toimineet Sakari Honkamaa ja Jan Laukka. 
Sainio muistuttaa, että käytännössä kaikki Suomen korkeat upseerit on koulu-
tettu ja indoktrinoitu Yhdysvalloissa. 
 

Sanna Marinin hallitus on poliittisessa vastuussa koko vedätyksen viemisestä 
loppuun, mutta sen jäsenet kuuluvat kuitenkin ns. Ukrainan sodan säikyttämään 
kakkosketjuun, joten antaa nyt olla – kun Sainiokin antaa – puolustusministeri 
Kaikkosta lukuun ottamatta. Demarit ja Keskusta ovat joka tapauksessa luopu-
neet pysyvästi Paasikiven linjasta, jolle Vihreät ei saanut itseään koskaan edes 
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kammetuksi. Eivät tosin varmasti yrittäneetkään. Myös pitkään vasemmiston 
rauhanlinjaa ja Nato-vastaista peruslinjaa edustanut Vasemmistoliitto on anta-
nut periksi ja tulee maksamaan siitä seuraavissa vaaleissa roiman kannatuksen 
laskun muodossa. 
 

Kun Suomen ratkaisuja tulevina aikoina arvioidaan, on syytä muistaa, ettei mi-
tään ajopuuta koskaan ollut, vaan tiukasti poliittisesti ja sotilaallisesti kurissa pi-
detty ohjus, jolla oli selkeä tavoite: Naton täysjäsenyys ja Suomen armeijan alis-
taminen Yhdysvaltain armeijan apulaiseksi heti, kun Neuvostoliitto katosi maail-
masta. Loogistahan olisi ollut, että saman tien olisi lakkautettu tarpeettomana 
kaikille jäsenmailleen kovin kallis Nato. No, sinisillä silmillä voi räpytellä ja ih-
metellä, mutta tietenkään Nato ei ole koskaan ollut pelkästään Neuvostoliiton 
vastapaino. Nato on pohjimmiltaan Yhdysvaltain maailmanpoliittinen väline, 
jolla ronkitaan voimaan Washingtonissa ja Pentagonissa päätetyt ratkaisut, hy-
vällä tai sitten sotilaallisella voimalla. 
 

On vaikea tietää, ovatko suomalaiset militaristit ja Nato-intoilijat asialla pelkäs-
tään vanhasta Neuvostoliiton pelosta, vaikka ovatko he todellakin myös sokais-
tuneet Yhdysvaltain vilpillisistä lupauksista. Sekä sotilas- että siviilipuolella on 
suuria Yhdysvaltain ihailijoita, joille Suomen pettäminen ei näytä olevan isokaan 
juttu. Mutta vaikea on uskoa, että sotilaiden ja kansalaisten suuri enemmistö ha-
luaisi aidosti luopua Suomen itsenäisyydestä vain siksi, että se parantaa Yhdys-
valtain sotilaallista iskukykyä. Siksi on pakko olettaa – Pentti Sainio ei näin oleta, 
vaan minä –, että huolellisesti valmisteltu ja häikäilemättömästi toteutettu vedä-
tys on saanut enemmistön uskomaan aikuisten satuja, sotilaiden jämerästi lau-
sumia valheita ja asekauppiaiden hunajaisia lupauksia.  
 

Lopputulos joka tapauksessa on, että lähipäivinä Marinin hallitus ilmoittaa ”Suo-
men” päättäneen hakea sotilasliitto Naton täysjäsenyyttä, asia ilmoitetaan edus-
kunnalle, joka merkitsee päätöksen tiedokseen, mutta ei äänestä asiasta. Suo-
men tasavallan lyhyen historian dramaattisin ratkaisu tulee olemaan salassa val-
misteltu ilmoitusasia, kuten kaikki edeltäneet askeleetkin. Näillä näkymillä hätä-
suunnitelma muuttaa Ruotsiin ei voi sekään toteutua, koska myös Ruotsin dema-
rit ovat pettäneet pitkän periaatelinjauksensa ja liittyvät Suomen kanssa tasa-
tahtiin (todellisuudessa Ruotsi on ollut täysin sidoksissa Yhdysvaltoihin lyhyttä 
Vietnamin sotaan liittynyttä erimielisyyttä lukuun ottamatta). Paasikiveläiselle 
reservin upseerille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin ilmoittaa sotilasarvostaan luo-
pumisesta ja siirtymisestä totaalikieltäytyjäksi. Yritän kuvitella pilkallisen nau-
run pääesikunnassa. Toivottavasti nauravat sentään vielä suomeksi. 
 

PS. 14.5.2022 Kuulin juuri ikävän uutisen: Pentti Sainio on menehtynyt vaka-
vaan sairauteen 23.4.2022. Tämä kirja jäi siten hänen suppean, mutta ärhäkän ja 
rohkean tuotantonsa viimeiseksi. Kiitämme ja otamme osaa omaisten suruun. 



 
Varaventtiilin kuusioavain 127 

 

Keskiviikko 25. toukokuuta 2022 
 

SkaSkaSkaSkandinaavitkin Kongonndinaavitkin Kongonndinaavitkin Kongonndinaavitkin Kongon    kimpussa kimpussa kimpussa kimpussa  

 
Jukka Aaltonen ja Seppo Sivonen ovat julkaisseet kolonialismin historiaa va-
lottavan populaarin kirjan Kongon Akseli : Suomalaiset ja skandinaavit kolo-

nialismin rakentajina (Into 2022). Kirjoittavat kuljettavat rinnakkain yleistä 
kertomusta Kongon alueen alistamisesta ja ryöstämisestä sekä suomalaisen ko-
nemestari Akseli Leppäsen taivalta masinistina Kongo-joella vuosina 1913-
1931. Tavoitteena on epäilemättä ollut saada konkretiaa väitteille siitä, että 
myös suomalaiset ja muut skandinaavit osallistuivat Afrikan kolonisointiin ja 
sen yhteydessä tehtyihin ihmisoikeusrikoksiin. Ratkaisu on voinut olla myös pa-
kon sanelema, koska Leppäsen tai yhdenkään muun suomalaisen urasta Kon-
gosta ei olisi mielekästä kirjaa sellaisenaan saanut aikaiseksi.  
 

En itse pidä kirjassa tehtyä ratkaisua erityisen onnistuneena. Pääosa kirjan ylei-
sestä historiasta sijoittuu ajallisesti 1800-luvun loppuun ja 1900-luvun alkuun 
eli Belgian kuningas Leopold II:n yksityisomaisuutena kohteleman Kongon va-
paavaltion aikaan. Akseli Leppäsen tarina on ajallisesti paljon myöhäisempi, 
vaikka toki edelleen tutun siirtomaaherruuden brutaaliuden aikaa. Kun kirja ei 
muutenkaan etene korostuneen kronologisesti, vaaditaan lukijalta sekä tausta-
tietoja että kärsivällisyyttä. Vaikka yleisellä ja erityisellä on kiistatta yhteys, se ei 
hahmotu suurempina linjoina vaan arjen rasismin ja väkivallan kuvauksina. 
 

Tältä osin lukukokemusta ei myöskään paranna kirjoittajien jotenkin päättämä-
tön suhtautuminen Akseli Leppäseen ja muihin nimeltä mainittuihin vierastyö-
läisiin. Vaikka kirja ymmärrettävästi toteaa ja tuomitsee yksiselitteisesti Kon-
goon lähtijöiden nykynäkökulmasta sietämättömät asenteet ja käytännöt, Aalto-
nen ja Sivonen haluavat myös koko ajan korostaa, että kyse oli oman aikansa 
”normaalista”, ei mistään poikkeuksellisen moraalittomista ihmisistä. Akseli 
Leppäsen kohdalla nostetaan toistuvasti esiin se, kuinka tämä uskovainen mies 
torjui päättäväisesti (ja melkein aina menestyksellä) paitsi viinan houkutukset, 
myös paikallisten naisten seksuaalisen riistämisen. Leppäsen tarinan kerrontaan 
liitetty preesensin käyttö ei tuntunut luontevalta, vaan jonkinlaiselta kirjallista 
laatua etsivältä tempulta. 
 

Kongon Akseli ei edellä olevasta kritiikistä huolimatta ole turha saati huono tie-
tokirja. Myytti reiluista ja rehdeistä skandinaaveista, joilla ei ole koskaan ollut 
mitään tekemistä kolonialismin kaltaisen kammottavan historian ilmiön kanssa, 
joutaakin kaatopaikalle. Se on sekä tosiasioita vääristelevä että kolonialismin ra-
kenteellisuutta hämärtävä myytti, minkä Aaltonen ja Sivonen moneen kertaan 
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osoittavat. Voi huoletta arvioida, että jos Skandinavian maille ja sitten vuoden 
1918 jälkeen myös Suomelle olisi tarjoutunut mahdollisuus hankkia Afrikasta 
omat siirtomaat, aivan varmasti niin olisi tehty. Mahdollisuutta ei kuitenkaan 
syntynyt, koska Keski-Euroopan maat, myös kooltaan vähäiset Portugali ja Bel-
gia, olivat ehtineet apajalle ensin, eivätkä missään nimessä aikoneet päästää ot-
teestaan. 
 

Tästä syystä – ja uskoakseni vain tästä syystä – skandinaaveille jäi rooliksi toi-
mia kolonialistien tarvitsemien ammattimiesten tuottajina. Omia siirtomaita ha-
vitelleille kunkuille ja poliitikoille jäi käteen suhteellisen heikko valttikortti, 
mutta silläkin peliin haluttiin osallistua. Leopold II:n brutaali hirmuvalta ei olisi 
ollut mahdollinen ilman lojaaleja apulaisia, jotka teknisinä palkkasotureina hoi-
tivat roolit, joihin Belgiasta ei löytynyt osaavia toimijoita (hallintomiehiksi bel-
gialaisia kyllä riitti). Siksi ei ole liioittelua todeta, ettei kolonialismin pahuus esi-
merkiksi juuri Kongossa olisi mitenkään voinut toteutua siinä mittakaavassa, 
jossa se toteutui, ilman näitä lisävoimia Skandinaviasta. 
 

Kongoon lähtijöiden näkökulma oli luonnollisesti toinen. Useimmat olivat liik-
keellä henkilökohtaisen talouden kohentamisen tarkoituksessa, eivät mitenkään 
Leopold II:n väitettyjen ”sivistyspyrkimysten” saati todellisen taloudellisen ah-
neuden palvelemiseksi. Se oli korkeintaan sivutuote. Eettinen vastuu ei siitä ko-
konaan katoa, mutta kohtuullistaa sitä. Kongoon lähteneistä skandinaaveista 
vain harvat olivat synnynnäisiä sadisteja ja muuten väkivaltaisia miehiä, mutta 
useimmista kasvoi sellaisia kolonialismin edellyttämän alistusjärjestelmän työn-
tekijöinä. Myös Jumalaan uskova Akseli Leppänen antoi virtahevon selkänahasta 
valmistetun chicotten eli ”sikotin” pakottaa kongolaiset raatamaan eurooppalais-
ten siirtomaaisäntien hyväksi ilman tunnontuskia. Kolonialismi muutti viatto-
mankin tunteettomaksi kolonialistiksi.  
 

Aaltonen ja Sivonen antavat tapauskertomusten ja pöyristyttävien valokuvien 
todistaa, mihinkään laajempiin analyyseihin he eivät ole ryhtyneet. Itse pidän 
tätä tietokirjassa selvänä puutteena, kuten sitäkin, ettei nimeltä mainittuja toi-
mijoita vilisevässä kirjassa ole henkilöhakemistoa. Kirjoittajat eivät vahingossa-
kaan yhdistä kolonialismia ja kapitalismia, vaan jättävät jälkimmäisen jonkin-
laiseksi näkymättömäksi taustavoimaksi. Todellisuudessa kuitenkin juuri kapi-
talistinen omistus- ja pakkotyöjärjestelmä paitsi tuhosi afrikkalaisten perintei-
sen elämäntavan ja kulttuurin, myös tuotti kaikki ne rakenteet, joiden varassa 
sekä Leopold II:n että vähemmän yksityisten siirtomaavaltioitten alistus- ja riis-
topolitiikka olivat. Mitään kumiterroria ei olisi syntynyt, jos kapitalismi ei olisi 
tarjonnut Leopold II:lle muuntaa kongolaisten orjatyö taloudelliseksi lisäarvoksi 
ja edelleen henkilökohtaiseksi omistukseksi. 



 
Varaventtiilin kuusioavain 129 

 

Kaikki skandinaavit eivät olleet pelkkiä laivoja kuljettavia masinisteja, vaan jot-
kut osallistuivat merkittävälläkin panoksella Kongon luonnonrikkauksen etsimi-
seen, löytämiseen ja ryöstämiseen. Heitä ei juuri enää muisteta, koska tuo 
muisto on lopultakin muuttunut likaiseksi ja vastenmieliseksi. Mutta omana ai-
kanaan nämä miehet saivat kyllä paistatella eliitin juhlaillallisilla, missä Afrikan 
orjuuttajat onnittelivat toinen toistaan niistä valtavista rikkauksista, joita Kon-
gosta ja muualta oli onnistuttu siirtämään Eurooppaan. Kongon Akseli muistut-
taa ansiokkaasti siitä, etteivät Afrikan ja Kongon tapahtumat 1900-luvun alussa 
olleet suinkaan mikään vaiettu salaisuus, vaan myös suomalaisten lehtien sään-
nöllistä ”eksoottista” aineistoa, jossa lähinnä vain jotkut uskonnolliset lehdet 
kauhistelivat afrikkalaisten huonoa kohtelua. Yleisesti ottaen siitä tiedettiin, se 
hyväksyttiin ja unohdettiin. 
 

Pysyvä kysymys tietenkin on, missä määrin kolonialistinen järjestelmä on edel-
leen voimassa, vaikka ei välttämättä näkyvillä. Tähän eivät Aaltonen ja Sivonen 
suoraan vastaa, mutta vähintään rivien välistä voi lukea, etteivät he pidä ongel-
maa vielä ratkaistuna. Itse olisin valmis paljon jyrkempäänkin arvioon, koska 
maailmankauppa pohjautuu edelleen entisten siirtomaiden suuryhtiöiden hege-
moniaan. Aitoa vapaakauppaa, joka sallisi reilun kilpailun, ei ole, koska varak-
kaimmat valtiot eivät sitä siedä. Heidän sanastossaan ”vapaakauppa” tarkoittaa 
kauppaa, joka hyödyttää varakkaimpia, ei köyhimpiä. Leopold II on haudassa, 
mutta hänen symboloimansa kapitalistinen ahneus ja kyltymätön riiston maksi-
mointi eivät ole kadonneet minnekään. Afrikan valtiot ovat näennäisesti itsenäi-
siä, mutta niin vaan siellä sun täällä ovat ”rauhaa turvaamassa” entisten siirto-
maaisäntien armeijat. Pohjoismailla ei edelleenkään ole omia siirtomaita, mutta 
kuten ennenkin, annamme täyden tukemme järjestelmälle, joka pitää Afrikan 
kaltaiset alueet köyhinä järjestelyllä, jolla rikkaudet siirtyvät siirtomaaisännille, 
luonnontuhot ja ongelmat jäävät afrikkalaisille. 
 
 
Lauantai 28. toukokuuta 2022 
 

Onko tehokkuus hyve?Onko tehokkuus hyve?Onko tehokkuus hyve?Onko tehokkuus hyve?  

 
Kun totean, että Leo Straniuksen kirja Tehokkuuden taika : Näin voit elää 

enemmän (Into 2022) ei loppujen lopuksi ole kaiken siihen talvella kohdistu-
neen kauhistelun mittainen, tarkoitukseni ei ole vähätellä tai mitätöidä kirjassa 
esiintyviä ajatuksia ja vinkkejä. Mutta ei se nyt mitenkään ole niin ”vaarallinen” 
tai omituinen, kuin millaiseksi se monissa reaktioissa kuvattiin. Siinä, että joku 
tekee kyykkyjä hampaita pestessään tai nousee sängystä 4:45, ei ole mitään 



 
Varaventtiilin kuusioavain 130 

 

outoa. Jos Straniuksen kirjan vissin konsulttimaisuuden onnistuu häivyttämään 
mielestä (minulle se tuotti kyllä vaikeuksia, myönnän avoimesti), voi keskittyä 
pohtimaan asioita, joita Stranius näyttää pitävän tavoittelun vaivan arvoisina. 
Sillä Tehokkuuden taika on ehdottomasti kiinnostavampi elämänfilosofialtaan 
kuin konkreettisissa neuvoissaan, joista monet ovat tällaisen vanhemman kont-
rollifriikin näkökulmasta itsestäänselvyyksiä. 
 

Seuraavat ajatukset siitä, mitä Stranius on ehkä tarkoittanut, ovat kokonaan mi-
nun vastuullani, eikä niistä pidä syyttää kirjan kirjoittajaa, joka on työnsä tehnyt 
nähdäkseni omaksumassaan ajanhallintaneuvojan roolissa. Termi on huono ja 
Stranius kritisoi sitä itsekin; ei aikaa voi hallita, kaikki voimat kannattaa keskit-
tää oman itsensä ajatteluun, asenteisiin, tapoihin ja tottumuksiin. Stranius ei juu-
rikaan aseta omia ihanteitaan paholaisen asianajajan ruodittavaksi, mikä on lin-
jassa konsulttimaisuuden kanssa. (Oman näkemykseni mukaan palkallinen kon-
sultti myy paitsi mahdollisesti hyviksi osoittautuvia toimintaohjeita, myös opti-
mismia ja asioiden sujumista haittaavan kritiikin vaimentamista. Ainakin kaikki 
työurallani kirjastossa kohtaamani konsultit olivat tässä suhteessa epäuskotta-
via joka ikinen.) Vähän enemmän ristiriitaa ja särmää olisi voinut olla kokonai-
suudelle eduksi. 
 

Aloitan tehokkuuden käsitteestä, koska se toistuu Straniuksen evankeliumissa 
eri näkökulmista kohdattuna. Joidenkin kriitikoiden mielestä kirja heijastaa ka-
pitalistisen pakkoyhteiskunnan pakonomaista tehokkuuden tavoittelua, jonka 
tuloksena ihminen väsyy ja kuolee ennenaikaisesti. Minusta tämä on täysin 
väärä tulkinta. Ei Straniuksesta saa kapitalistisen tehokkuusajattelun edistäjää 
muuten kuin ymmärtämällä hänet tahallaan väärin. Toivottavasti olen oikeam-
massa, kun tulkitse tehokkuuden tarkoittavan Straniukselle samaa kuin rajalli-
sen inhimillisen resurssin käyttöä niin, että siitä koituu mahdollisimman paljon 
hyötyä mahdollisimman monelle ihmiselle, ei pelkästään tehokkaalle toimijalle 
itselleen. Tässä mielessä voi ehkä kiteyttää, että Straniuksen eetos on käyttää 
hyvin ja vastuullisesti se mahdollisuus, jonka yksilö on (sattumalta) saanut. 
 

Stranius välttelee varsin huolellisesti leimautumista minkään tiettyjen ideolo-
gioitten tai löysempien ajatusrakennelmien tukijaksi saati aktiiviseksi ajajaksi. 
Tämäkin lisää kirjan konsulttimaisuutta, koska näin toimien samaa ohjetta voi-
vat hyödyntää jostain taistelun kohteena olevasta yhteiskunnallisesta asiasta 
kiistelevät osapuolet. Ei voi silti sanoa, että Stranius jakelisi nappisuosituksia 
yhtä hyvin suuryrityksen johtajalle kuin kroppaansa myyvälle perustason duu-
narille. Tulkintani mukaan Tehokkuuden taika ei ole tarkoitettu vain ”omille”, 
vaan kenelle tahansa, joka haluaa tehostaa työkykyään. Tässä ei ole mitään epä-
eettistä, vaikka voin myös ymmärtää, jos joku Straniuksen käytännön poliittisten 
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liikkeiden tasolla tunteva kokee hänen ottavan etäisyyttä ainakin aiemmin edus-
tamiinsa ideologisiin valintoihin. 
 

Useimmat Straniuksen vinkit (termi ei ole minulla arvottavassa käytössä, vaan 
se on arkinen yleistermi hyväksi arvioidulle neuvolle tai ohjeelle) ovat siis ideo-
logisesti neutraaleja, mutta kyllä hän silti selkeästi haluaa tukea enemmän sellai-
sia arvoja kuten ihmisten sosiaalinen kanssakäyminen ja hyvinvointi kuin mak-
simaalisen tulon tavoittelu kaikki mahdollinen teho ihmisestä nyhdettynä. It-
seäni vaivaa Straniuksen maailmassa ehkä eniten se, ettei se tunnu sisältävän ol-
lenkaan taiteen, seksuaalisuuden tai vammaisuuden kaltaisia vaikeasti hallitta-
via ulottuvuuksia. On ymmärrettävää, ettei ”ajanhallinta” tarvitse luetteloa ihmi-
sen elämään tavallisesti kuuluvista asioista. Mutta oudoksun itse sitä, ettei Stra-
nius edes kursorisesti pohdi sitä, miten esimerkiksi mainitsemani kolme asiaa 
”häiritsevät” vääjäämättä sitä järjestystä ja järjestelyä, jonka rakentamisesta 
kirja muodostuu. 
 

On tietenkin mahdollista ja sinänsä sallittua, että Stranius on yksinkertaisesti ra-
jannut kirjansa kattaman alueen toteutuneella tavalla ja jättänyt isojakin asioita 
käsittelynsä ulkopuolelle perusteellisen harkinnan tuloksena. Olisin silti odotta-
nut hänen tällöin edes mainitsevan, että tätä ja tuota ihmisen toiminnan aluetta 
ei kirjassa käsitellä. Sillä on mielestäni niin, että vain jotkut ihmisistä elävät juuri 
sellaista elämää, johon Straniuksen vinkit osuvat. Moni meistä elää niin erilai-
sessa todellisuudessa, että samat vinkit kuulostavat vitseiltä tai älyttömyyksiltä. 
Kaikki ihmiset eivät käy kokouksissa, vaan heidän työnsä on esimerkiksi yhtä ja 
samaa liukuhihnalla puurtamista, johon ei ole sallittua puuttua minkäänlaisessa 
järkeistämisen tarkoituksessa, koska tuo aika kuuluu työnantajalle, ei työn teki-
jälle. Stranius myöntää puhuvansa etupäässä etuoikeutetuille, ”siistiä sisätyötä 
tekeville ylemmän keskiluokan” ihmisille, joilla lähtökohtaisesti voi olla moti-
vaatio ”tehostaa” työtään. Liukuhihnan äärelle tai kaupan kassalle jumittuneen 
motivaatio voi suuntautua ihan toisaalle. 
 

Edellä oleva kritiikki on sikäli paradoksaalista, että kuulun itse Straniuksen ta-
voin kaiken organisoijiin. Eromme on lähinnä siinä, että Straniuksella korostuu 
heikon luonteen kurissa pitämisen tavoite, kun itse olen pakotettu esimerkiksi 
käyttämään almanakkaa ja jatkuvasti päivitettäviä tehtävälistoja surkean muis-
tini takia. Stranius on myös edelleen nuori, sporttinen ja kokonaisvaltaisesti 
täynnä energiaa, kun itse joudun kamppailemaan päivittäin fyysisen rapistumi-
sen, laiskuuden ja kipujen kanssa. Kadehdin Straniuksen kuntoa, mutta en silti 
vaihtaisi osia hänen kanssaan, koska vaikka ymmärrän, minusta Stranius on vie-
nyt eetoksensa pidemmälle kuin mihin itse olen valmis. Toisin kuin ilmeisesti 
Stranius, pidän äärimmäisen tärkeänä säilyttää jokaisena elämän päivänä yllä-
tyksen ja elämysten mahdollisuuden, niin kontrollifriikki kuin olenkin. Ajatus 
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siitä, että hereillä olon tunnit olisivat tarkkaan suunniteltuja viikkoja eteenpäin, 
on minusta ahdistava, vaikka ehdottomasti haluan, että jokainen sopimani ja lu-
paamani asia on minulla tarkasti paperille kirjattuna (muuten en pystyisi lu-
pauksiani lunastamaan). 
 

Vieroksun myös jossain määrin Straniuksen ilmeistä riippuvuutta (voi olla liian 
vahva termi tässä) tietotekniikasta. Tai ehkä on reilumpaa todeta, että Stranius 
sallii itsensä olla monessa asiassa niin riippuvainen modernista tekniikasta, että 
pasmat voisivat mennä sekaisin, jos kännykkä ja muut laitteet kerättäisiin yhtäk-
kiä pois. Minulle myös ajatus äänikirjojen kuunteleminen lukemisen sijasta on 
käsittämätön, niin eri asioita ne mielestäni ovat. Nämä voivat olla sukupolviky-
symyksiä (Stranius on syntynyt 1974, pari vuotta ennen kuin oma esikoiseni 
syntyi), mutta ehkä jostain muustakin on kysymys. Stranius ei anna itsestään ol-
lenkaan omnipotentin hullun vaikutelmaa, mutta hetkittäin tätä kirjaa lukiessani 
tuli silti tunne, että ehkä vähän vähempikin määrä pointteja voisi riittää. Ja ehkä 
niitä perheen sisäisiä asioita voi pohtia joskus muulloinkin kuin aikataulutetun 
viikkopalaverin aikana. (Toki näin tapahtuu varmasti myös Straniuksen per-
heessä.) 
 

Kaikesta edellä sanotusta huolimatta Straniuksen kirja sisältää merkittävän pal-
jon hyödyllistä arjen analyysiä ja sen pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä. Vinkit voi-
vat panna liikkeelle vanhat rutiinit rikkovia prosesseja, joista on myönteisiä seu-
rauksia. Suurin osa Straniuksen vinkeistä on ehdottomasti järkeviä ja ansaitse-
vat ajattelevan ihmisen huomiota. Myös ne, jotka äkkiseltään tuntuvat vähän 
lapsekkaan hyväntahtoisilta ja itseoppineiden konsulttien ”viisaudelta”, jonka 
useimmat tietävät jo ennestään, vaikka eivät ole älynneet sitä tuotteistaa. Pidän 
itse kovasti siitä, että Stranius uskaltaa häpeämättä edistää ”hyviä asioita”, joille 
aikamme markkinaliberalismi (ja -listi) pilkallisesti nauraa. Mutta jäin kyllä 
miettimään, miten elämän vääjäämättömät yllätykset sekoittavat Leo Straniuk-
sen tarkkaan suunniteltua elämänkulkua. Vai sekoittavatko? Onko musiikkia, 
joka saa Straniuksen unohtamaan ajoitetun kokouksen tai voisiko seksuaalivietti 
raunioittaa ajoissa aloitetun kokouksen, johon osallistuu aivojen mielihyväkes-
kuksen valloittava toinen ihminen? Koneitahan emme ole, joten tehokkuuden 
hyveelle taitaa löytyä itse kultakin selvät rajat. Se ”elää enemmän” voi tarkoittaa 
varsin erilaisia asioita. 
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Torstai 2. kesäkuuta 2022 
 

TTTTappion hetkellä katsotaan appion hetkellä katsotaan appion hetkellä katsotaan appion hetkellä katsotaan     
eteenpäineteenpäineteenpäineteenpäin  

 
Tapahtunutta tosiasiaa ei kannata kiistää. Porvarillinen Suomi sai läpi monikym-
menvuotisen Nato-projektinsa. Pettymystä ei vähennä, että näin kävi puoliva-
hingossa Vladimir Putinin onnettoman sotaretken takia. (Jostain syystä Putinia 
ei ole kiitetty vetoavusta, vaan kaikki kunnia on otettu itselle.) Porvaripuolueet 
ovat aina olleet potentiaalisia Suomen itsenäisyyden myyjiä (saksalainen kunin-
gas 1918, Saksan miehitykset 1918 ja 1941-1944), mutta demarien ja vasurien 
enemmistön petos kirpaisee. Historiallisesti on toki niin, että demareitten kaiho 
transatlanttiseen alistumiseen on pikemminkin sääntö kuin poikkeus, vaikka yk-
silöille myös rauhanliike on ollut ja on edelleen tärkeä. Mutta Vasemmistoliitosta 
en olisi uskonut, että näinkin selkeä enemmistö kääntyy arvostamaan hallitusjä-
senyyttä periaatteellista rauhanpolitiikkaa vahvemmin. Pahimman takinkääntä-
jän tittelin saa silti Sauli ”Sanansasyöjä” Niinistö, jonka mairealla hymyllä 
kuorrutettu kansanäänestyksen vaatimuksesta luopuminen lienee ainakin so-
tienjälkeisen Suomen poliittisen historian näyttävin lupauksen pettäminen. 
 

Kertaan lyhyesti syyt siihen, miksi itse olen pitänyt Natoon liittymistä vaaralli-
sena hankkeena jo 1970-luvun alusta alkaen. Selkeänä ykkösenä on se, että luo-
pumalla sotilaallisesta riippumattomuudesta Suomi on samalla luopunut arvok-
kaimmasta diplomaattisesta välineestä, joka sillä on koskaan ollut ja luultavim-
min tulee olemaan. Mahdollisuus toimia suurvaltakiistojen sovittelijana ja komp-
romissiratkaisuiden etsijänä on menetetty, todennäköisesti pysyvästi. Toisena 
suurena vahinkona on alistuminen ja sitoutuminen jatkuvaan asevarusteluun, 
joka vie tärkeitä hyvinvointiin tarvittavia miljardeja Yhdysvaltain ja Israelin ase-
valmistajille. Tämä lisää yhteiskunnan yleistä militarisoitumista. Kolmanneksi 
on mainittava Venäjän valtavien taloudellisten markkinoiden menettäminen, ne-
kin luultavasti suurelta osalta pysyvästi, koska Venäjä tulee korvaamaan pienen-
Suomen kaupan joidenkin Aasian maiden kanssa. Neljäntenä henkilökohtaisena 
inhokkina on riski joutua ottamaan Suomen maaperälle sekä Naton tukikohtia 
että ydinaseita. Vääjäämättä niin ei käy, mutta koska Pietari ja Murmansk eivät 
katoa minnekään, riski on koko ajan olemassa. Viidentenä, ja pahimpana, on 
kasvanut riski joutua globaalin selkkauksen aikana täydellisesti tuhotuksi. Mi-
kään tai kukaan ei voi luvata, että niin ei käy. Venäjän rajavihollisena olemme 
juuri niitä alueita, joiden tuhoamiseen molemmat suurvallat tähtäävät, jottei 
vastapuoli saa Suomea aluettamme tukikohdakseen. 
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Tämän tekstin tarkoituksena ei kuitenkaan ole analysoida Nato-jäsenyyden syn-
nyttämiä uhkia, vaan pohtia, miten asiaan voi suhtautua henkilökohtaisesti ja 
miten tällaisen takaiskun hetkellä on katsottava eteenpäin. Sillä maailma ei py-
sähdy vähääkään sinä hetkenä, kun Suomen Nato-jäsenyys on ratifioitu ja siitä 
tulee sitova sotilaallinen liittoutumissopimus. Osa niistä ihmisistä, jotka ovat Uk-
rainan sodan aiheuttaman järkytyksen takia kääntyneet Nato-jäsenyyden kan-
nattajiksi, tulee pahimman järkytyksen haihduttua ihmettelemään, että miten 
tässä nyt näin kävi, minähän olen aina vastustanut sotilaallista liittoutumista ja 
kannattanut Suomen itsenäistä puolustusta. Näillä ihmisillä, joita on paljon, on 
edessään henkinen prosessi, jonka vaikeutta en osaa edes arvioida. Puhun vain 
meidän heti pahasti pettyneiden äänellä. 
 

Tiedän kyllä, mitä aion henkilökohtaisesti tehdä, kun Nato-jäsenyys on sinetöity. 
Lähetän pääesikuntaan kirjeen, jossa ilmoitan luopuvani reservin luutnantin ar-
vostani ja ryhtyväni totaalikieltäytyjäksi. Tarkoitukseni on myös ollut polttaa 
symbolisesti sotilaspassini, mutta ainakin tällä hetkellä se on fyysisesti kadok-
sissa, joten tämä teatraalinen ele jää virtuaaliseksi. Katson kuitenkin vapautu-
neeni kesällä 1968 antamastani juhlallisesta vakuutuksesta puolustaa Suomen 
tasavaltaa ja sen perustuslakia ja kansalaisia. Omatuntoni ei salli osallisuutta mi-
litaristiseen organisaatioon, jonka esikunta ja päätösvalta sijaitsevat Suomen ul-
kopuolella. Oman tulkintani mukaan Nato-jäsenyyden myötä Suomi menettää 
valtiollisen itsenäisyytensä ja sen armeijasta tulee vieraan vallan väline. (Sivu-
mennen sanoen olisin ehkä reagoinut samoin, jos Suomi olisi päättänyt liittyä 
vuonna 1968 Varsovan liittoon.) 
 

Jotkut tutut, joille olen aikomuksistani kertonut, ovat pitäneet niitä liioiteltuina, 
pateettisina ja ainakin merkityksettöminä eleinä. Objektiivisesti katsoen asia tie-
tenkin on juuri näin. Yksilön näkemyksellä ei ole tässä kuviossa mitään merki-
tystä. Sitä ei ole kysytty ja vaikka olisi, sitä ei olisi kuunneltu eikä siitä piitattu. 
Kun valtiojohto ei uskaltanut antaa asiaa kansanäänestykseen (vastoin Sauli Nii-
nistön toistuvaa lupausta), se samalla myös viestitti, että vastuu on yksin päättä-
jillä. Itse en aio osallistua hengenvaarallisen ratkaisun legitimointiin edes pie-
neltä osalta. Siksi tällainen mielenosoituksellinen irrottautuminen on itselleni 
tärkeää. Niillä, jotka eivät ole koskaan armeijaan menneet ja siellä mitään luvan-
neet, ei tätä ongelmaa tietenkään ole. 
 

Vaikka pääesikunnassa kirjeeni menee oletettavasti suoraan silppuriin, pidän 
tärkeänä korostaa jälkipolville, etteivät kaikki suurten ikäluokkien ihmiset ole 
halunneet Suomen luopuvan sotilaallisesta itsenäisyydestään. Emme ole Arndt 
Pekurisen veroisia rauhantyön sankareita, mutta vain pitämällä tiukasti kiinni 
pasifistisesta asenteesta voimme säilyttää itsekunnioituksemme ja edellytykset 
Pekurisen työn jatkamiselle. Sillä juuri siitä Nato-jäsenyyden vastustamisessa on 
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kysymys, työstä rauhan puolesta sotaa vastaan. Tiedän, että monet takkinsa Uk-
rainan sodan takia kääntäneet eivät tehneet sitä militaristisen innostuksen val-
lassa. Mutta valitettavasti motiiveja ei mitata, kun gallupeja tulkitaan ”kansan 
yksimieliseksi tueksi” sotahakuiselle politiikalle. Tällä hetkellä typeränsokea mi-
litarismi hallitsee Suomea, mutta ei se ikuinen tila ole. Tuuli tulee vielä käänty-
mään ja siihen täytyy valmistautua. Seuraava tilaisuus on Naton ja sodan vastai-
nen mielenosoitus armeijan lippupäivänä 4.6.2022. Klo 14 kokoonnutaan To-
koinrantaan ja sieltä mennään Rautatientorille.  
 

Tiedän, ettei Nato-vastaisen rintanapin pitäminen takissa sydämen kohdalla 
kanna kovinkaan pitkälle. Mutta jostain on aloitettava, jotta pystymme minimoi-
maan eliitin lyhytnäköisen ratkaisun haitat Suomessa eläville. En itse usko, että 
Turkin iltalypsy tuottaa lottopottia sen paremmin sulttaanille itselleen kuin Suo-
men Nato-kriittisillekään. Mutta sen puolesta täytyy tapella näköjään nyt heti, 
ettei Suomi myy Pohjolaan paenneiden kurdien ihmisoikeuksia Recep Tayyip 
Erdoğanin kyseenalaiseen suosioon pääsemiseksi. Turkin ilmaisemia ehtoja on 
vastustettava jyrkästi, suhtautui Nato-jäsenyyteen muuten miten tahansa. Val-
tiojohtoon ei tässä asiassa voi luottaa, se tekee mitä tahansa päästäkseen Naton 
”turvaan”. Toinen välitön toimintakohde on sopimus, jolla Suomi jäsenyyteen 
ryhtyy. Vastoin eliitin näkemystä siihen täytyy ehdottomasti saada ehto, joiden 
mukaan Suomi ei ota maaperälleen Naton ydinaseita eikä tukikohtia – näinhän 
on Norja aikoinaan päättänyt ja tällaisen ehdon on myös Ruotsi asettanut liitty-
miselleen. Tällä ehdolla on uskoakseni suomalaisten selkeä tuki, mutta koska 
valtiojohto (kuten poliittista eliittiä nykyään tavataan kutsua) ei kansalaisten nä-
kemyksiä aio kysyä ja kuunnella, on asiasta rankutettava päivästä toiseen. Eli jos 
mennään, niin ei ainakaan ehdoitta kuin oikeudeton ja alistettu orja. 
 

Pidemmän tähtäimen toimista tärkein on jatkuva rauhan puolesta puhuminen ja 
toimiminen. Rauha ei ole ”tärkeämpää” kuin ilmastonmuutoksen ja luontokadon 
torjuminen, mutta se on yhtä tärkeää. Millään muilla ihmisen ratkaisuilla ei ole 
merkitystä, jos suistumme suurvaltojen kiistelyn takia maailmanlaajuiseen ja 
ydinaseita käyttävään sotaan. Sellaisessa sodassa ei ole voittajia, vaan pelkäs-
tään häviäjiä. Luonto voi siitä selvitä, ihminen ei. ”Turvallista” ydinasetta ei ole, 
se on aina uhka sekä kohteelle että käyttäjälleen. Hyvin rajoitettukin ydinaseilla 
käytävä sota raunioittaisi todennäköisesti maailmantalouden (kun nyt Ukrainan 
sotakin näyttää aiheuttavan laajalti energian ja ruoan hintojen nousun) ja syn-
nyttäisi pakolaisaaltoja, jollaisia ei ole aikaisemmin nähty. Tästä näkökulmasta 
sodanvastainen toiminta on kaiken muun toiminnan perusta ja mahdollistaja. 
 

Mikään järjestö ei ole myöskään ikuinen. Nato on perustettu Yhdysvaltain väli-
neeksi sodassa Neuvostoliittoa ja nyttemmin Venäjää ja Kiinaa vastaan. Yhdys-
valtain hegemonia näyttää tällä hetkellä voittamattomalta, mutta kuten historia 
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osaa kertoa (sen se kertoo vakuuttavasti), mikään hegemonia ei ole pysyvä. Oma 
veikkaukseni on, että Aasia ottaa Kiinan johdolla Yhdysvaltain aseman viimeis-
tään 2030-luvulla. Näin voi käydä siitä riippumatta, hajoaako Yhdysvallat sisäi-
siin ristiriitoihinsa vai ei. Vaikka Kiina on kapitalistinen valtio, sen kärsivällisyys 
kansainvälisessä politiikassa on aivan toista luokkaa kuin Euroopalla ja Yhdys-
valloilla. Jos Kiina vetää mukaansa muut ei-läntiset suurvallat (Intia, Nigeria, 
Etelä-Afrikka, Korea, Brasilia jne.), Natosta voi nopeastikin tulla vanhentunut, to-
muinen ja pahalta maistuva jäänne. Sehän olisi pitänyt lakkauttaa jo Neuvostolii-
ton myötä. Ikuinen Nato ei ole, joten ehkä Suomikin taas joskus palaa itsenäisten 
kansakuntien joukkoon. Maailma voi kyllä olla silloin aika toisenlainen muuten-
kin.  
 

 
Maanantai 13. kesäkuuta 2022 
 

DipDipDipDiplomatia, pakotteet, sotalomatia, pakotteet, sotalomatia, pakotteet, sotalomatia, pakotteet, sota  

 
Seuraavat ajatukset sai liikkeelle lehdessä Le Monde Diplomatique, tuttavallisem-
min Diplo ja numero 2/2022, ollut artikkeli Ukrainan konflikti pakotteiden ja 

sodan välimaastossa (teksti Helène Richard ja Anne-Cécile Robert, suomen-
nos Kirsi Kinnunen). Hyvä esimerkki journalismista, jollaista kotoinen media ei 
tuota, sellaista, joka korvaa propagandan ajattelemaan pakottavalla analyysillä. 
Suosittelen lukemaan itse jutun, sillä en aio sitä tässä tarkemmin esitellä, vaan 
enemmänkin sen esiin nostamia kysymyksiä ihmisten välisten konfliktien rat-
kaisemisen keinoista ja niiden toimivuudesta. Perinteisestihän ajatellaan, että ai-
nakin kansainvälisessä politiikassa annetaan ensin mahdollisuus diplomatialle 
eli keskustelun kautta kompromissiin pääsemisestä. Jos diplomatia ei toimi, 
käynnistetään väkivaltaiset toimet tai vähintäänkin niillä uhkaaminen. Pakotteet 
eivät ole historiallisesti uusi ilmiö, mutta niiden logiikkaan ja toimivuuteen on 
kiinnitetty yllättävän vähän huomiota siihen nähden, miten suosittu väline ne 
nykyään ovat perinteisten kolonialististen ja imperialististen valtioitten penaa-
lissa. 
 

Nykypäivän ihmisille tutuimpia pakotteita ovat Yhdysvaltain Venäjää (ja aikai-
semmin Neuvostoliittoa) vastaan kohdistamat toimet. Mutta myös kauppasaar-
rot ovat pakotteita, ja Kuuba on saanut kärsiä sellaisesta jo 60 vuotta. Vielä pi-
dempään kauppasaarron kohteena on ollut Pohjois-Korea, joka on ollut Yhdys-
valtain kohteena Korean sodasta eli vuodesta 1950 lähtien. Vuonna 1997 Yhdys-
valtain taloudellisten pakotteiden kohteena oli puolet maailman väestöstä. Ve-
näjä/Neuvostoliitto on joskus ollut otsikoissa, kun se on kohdistanut lähinnä 
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öljyn ja kaasun toimituksiin uhkauksia. Kiina suhtautuu tunnetusti hyvin herk-
kähipiäisesti maihin, jotka ovat väleissä Taiwanin kanssa tai arvostelevat Kiinan 
ihmisoikeustilannetta. Arabimaat ovat joskus vaikeuttaneet öljytoimituksia Isra-
eliin. Käytännössä pakotteet ovatkin keino, jota käyttävät vain kaikkein vahvim-
mat suurvallat. Ne kohdistavat pakotteita itseään pienempiin maihin, koska ne 
voivat niin tehdä. Systemaattinen osa ulkopolitiikkaa pakotteet ovat vain Yhdys-
valloille. 
 

Todellisuudessa on varsin vähän näyttöä siitä, että pakotteilla olisi tarkoitettua 
vaikutusta tai myönteistä vaikutusta ylipäätään. Esimerkiksi Kuuban kauppa-
saarto on kyllä kurjistanut tehokkaasti kuubalaisten elämää, mutta sen varsinai-
nen tarkoitus – Kuuban hallinnon vaihtaminen Yhdysvalloille mieluisaksi – ei ole 
onnistunut. Pohjois-Koreakin jatkaa omalla tiellään – ja kansa kärsii pakotteista. 
Libyassa kuitenkin saatiin Muammar Gaddafi myöntämään ja lopettamaan 
matkustajalentokoneiden pommit ja Etelä-Afrikan apartheidhallinnon murtumi-
sen tärkeä osa oli kansainvälinen kaupallinen painostus. Käytännössä on kuiten-
kin niin, että vaikka propagandassa usein ylistetään pakotteita ja yllytetään nii-
den käyttöön, todellisuuden tasolla poliittisia tuloksia näyttää ani harvoin tule-
van, mutta järjestään seurauksena on tavallisten kansalaisten kärsimys. Tämä 
pakottaa pohtimaan, ovatko taloudelliset ja muut ei-sotilaalliset pakotteet lop-
pujen lopuksi moraalisesti ollenkaan parempi keino kuin valtiollinen väkivalta. 
 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti pakotteiden vaatimukset aivan uudelle ta-
solle, sekä propagandistisista syistä että eräänlaisena korvikesotana maille, 
jotka eivät todellisuudessa haluaisi missään tapauksessa joutua sotilaalliseen 
konfliktiin Venäjän kanssa. Vaikka pakotteita on EU:n ja Yhdysvaltain tasolla pi-
detty yllä jo vuodesta 2014 lähtien (Krimin miehitys), erityisesti vaatimukset 
energiakauppojen tekemisen lopettamisesta Venäjän ovat aktivoineet myös sel-
laisia ryhmiä, joiden varsinainen tavoite on ilmastonmuutokseen vaikuttaminen 
fossiilisten polttoaineiden yleisen käytön kautta. Logiikka tässä on, että samalla 
kun Venäjän hanat suljetaan, siirrytään ylipäätään muihin energialähteisiin. 
Tämä voi olla sinisilmäinen kuvitelma, sillä ainakin Yhdysvalloille kyse on oman, 
kalliin särötystekniikalla valmistetun kaasun markkinoinnista, ei suinkaan mis-
tään ”vihreästä siirtymästä”. 
 

Sota Ukrainassa on kuitenkin tuonut esiin sen ikävän tosiasian, että pakotteet ja 
sotiminen eivät loppujen lopuksi eroa toisistaan kovinkaan paljon. Sodassa välit-
tömiä kuolonuhreja ja muuta kamaluutta on tietysti enemmän, mutta jos pakot-
teet synnyttävät ongelmia väestöjen ruokkimisessa, pitkällä tähtäimellä hinta 
voi olla pahempikin kuin lyhytkestoisella sodalla. Ukrainassahan on sodittu jo 
kahdeksan vuotta, mutta vasta nyt sodalla ja pakotteilla näyttää olevan radikaali 
vaikutus globaalin elintarviketuotantoon ja ruoan hintaan, myös ns. vauraam-
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missa maissa. Tämä näyttää tulleen jonkinasteisena yllätyksenä ainakin suoma-
laisille, koska tähänastiset sodat maailmalla eivät ole heijastuneet mm. lannoit-
teiden tuontiin Venäjältä. 
 

Pakotteiden ongelmallisuus ei ole näennäisesti vaikuttanut innokkuuteen käyt-
tää niitä. Varsinkin propagandistisissa uutisissa, joita media on sodan ansiosta 
tavanomaistakin enemmän pullollaan, on syntynyt selkeä tarve ”todistaa” kovilla 
pakotteilla poliittinen ja ideologinen linja suhteessa Ukrainaan ja suhteessa Ve-
näjään. Hiukan yksinkertaistaen kaikki Venäjää vihaavat rakastavat pakotteita 
siitä riippumatta, mikä niiden vaikutus on. Ne tarjoavat teknisesti ottaen sivulli-
sina pysytteleville maille jonkinlaista yhteisen rintaman uskottavuutta. Saman-
lainen vaikutus lienee Ukrainaan toimitetuilla aselähetyksillä, joiden todellinen 
vaikutus selvinnee vasta joskus vuosien kuluttua. Sekin on nimittäin mahdol-
lista, että aseapu Ukrainan armeijalle osoittautuu loppujen lopuksi sotaa merkit-
tävästi pidentäväksi ja inhimillisiä kärsimyksiä lisääväksi toimeksi. Yhtä lailla ar-
vio pakotteiden vaikutuksista selviää – jos sitä ylipäätään halutaan koskaan sel-
vittää – niin myöhään, ettei sillä ole vaikutusta ajankohtaiseen pakotepolitiik-
kaan. 
 

Rauhanomaiselle ihmiselle lienee selvää, että diplomatia on aina ensisijainen ja 
suositeltavin tapa suhtautua konflikteihin. Siksi onkin yllättävää, kuinka moni 
täysijärkiseltä vaikuttava suomalainenkin on vaatinut kovaan ääneen (ainakin 
somessa) luopumista ns. kasvojen säilyttämisen perinteestä, koska ”Putin on rai-
vohullu koira, johon tehoaa vain kova kovaa vastaan”. Näille ihmisille ei diplo-
matian maailma liene ollenkaan tuttu tai ainakin sitä jotenkin väheksytään, 
koska tuossa maailmassa lopputulos ratkaisee, eivät tyylipisteet tavoissa, joilla 
hyvään eli rauhanomaiseen ratkaisuun päädytään. Diplomatian näkökulmasta 
vaatimus, ettei sen tai tuon diktaattorin kanssa pidä neuvotella, on järjetön. Juuri 
diktaattoreiden ja öykkäreiden kanssa niitä neuvotteluja eniten tarvitaan. Jos 
joku järjetön ja tuhoisa sota kyetään välttämään sillä, että öykkäri A saa säilyttää 
kasvonsa, miten kukaan voi sitä pitää huonona asiana? Ei yhden öykkärin nolaa-
minen estä uusien syntymistä. ”Voiton” hinta voi olla paljon kompromissia suu-
rempi. ”Vain voitto kelpaa” voi tarkoittaa painajaista niille, joiden puolesta sitä 
voittoa muka tavoitellaan. 
 

Yhdysvaltain rooli maailman johtavana pakotteiden ja sotien soveltajana kum-
munnee kahdesta aivan erilaisesta lähteestä. Toinen perustuu ymmärrettävästi 
maan rooliin maailman vahvimpana taloudellisena ja sotilaallisena mahtina, joka 
syntyi toisen maailmansodan tuloksena. Kun on globaalin leikkikentän ylivoi-
maisesti isoin poika, kynnys käyttäytyä öykkärimäisesti laskee helposti hyvin 
alas. Toinen syy, jonka arvelen olevan Yhdysvaltain ulkopoliittisen linjan takana 
(tuo linja on ollut hyvin vakaa riippumatta siitä, kuka tai mikä puolue on vallas-
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sa), on kulttuurinen innostus rankaisu- ja kostotoimiin Villin Lännen hengessä. 
Kuuban saartoa on mahdoton perustella rationaalisesti, se on puhtaasti kostoa 
siitä, että Fidel Castro kansallisti mafian hallitsemat kasinot ja esti jenkkikapita-
listeja tekemästä bisnestä Kuubassa. Samaa ajattelua edustavat toistuvat valtiol-
liset salamurhat, joita Yhdysvallat kohdistaa vastustajikseen kokemiinsa ulko-
maalaisiin valtiojohtajiin ja virkamiehiin. Yhdysvallat on silti kärkkäästi arvos-
tellut mm. Venäjää täsmälleen samasta eli poliittisten vastustajien salamurhista. 
Yksikään salamurha ei ole maailmaa paremmaksi tehnyt. 
 

Kun pahin Ukrainan synnyttämä sotahuuma on ehkä ohi, kannattaa pysähtyä 
pohtimaan, miksi ainakin näyttää siltä, ettei kumpikaan osapuoli näytä olevan 
kiinnostunut lopettamaan sotaa, vaan sekä pakotteita että ammuksia syydetään 
tiuhaan tahtiin. Joitakin diplomaattisia toimia on ehkä ollut, mutta mikään ei 
näytä johtaneen tuloksiin. Tästä ei kuitenkaan pidä tehdä sitä väärää johtopää-
töstä, että diplomatia on voimaton. Voi se sitäkin olla, kun sodan osapuolet usko-
vat molemmat kykenevänsä vastapuolen nujertamiseen. Mutta aina tulee hetki, 
jolloin ainakin toisella alkaa tehdä mieli neuvottelupöydän ääreen. Oli se kuka 
tahansa, neuvottelunhalua pitää kansainvälisen yhteisön aina tukea. Ihmiset, 
jotka haluavat kieltää rauhanomaisen ratkaisun Putinin kanssa, käyvät viha- ja 
kostosotaa toisten hengellä, eivät omallaan. Siksi heitä ei pidä kuunnella ollen-
kaan. Diplomatia on harvoin saanut ansaitsemaansa kiitosta, vaikka se on aina 
parempi tapa kuin pakotteet tai sotiminen. Mikään määrä kansainvälistä tees-
kentelyä ei ole liikaa, kun tuloksena on sodan päättäminen ja rauhan tarjoami-
nen kärsiville ihmisille. 
 
 
Tiistai 21. kesäkuuta 2022 
 

TTTTuoksujen kesä ja muita uoksujen kesä ja muita uoksujen kesä ja muita uoksujen kesä ja muita     
luontohavaintojaluontohavaintojaluontohavaintojaluontohavaintoja  

 
Unohdamme helposti sen merkittävän roolin, joka hajuaistillamme on ympäröi-
vän todellisuuden hahmottamisessa. Tajusin vastikään itse, kuinka vahvasti ke-
vään ja kesän havainnointi nojautuu ja rytmittyy tuoksuvasti kukkivien kasvien 
mukaan. Lintujen paluumuutto on kansanviisauksia myöten ollut aina tärkeä 
mittari, mutta kaltaiselleni laiskurille, joka ei todellakaan nouse aamuneljältä eh-
tiäkseen Porkkalaan seuraamaan lintujen kevätmuuttoa, tuoksut ovat paljon hel-
pompi tapa arvioida, miten pitkällä vuodenkierto jo on. Varsinaiset kukkaset ei-
vät tässä näyttele pääroolia, sillä vuokot ja muut varhaiset nousijat hahmotetaan 
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silmillä, ei nenällä. Mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun hämyisestä pyörätien 
vieruisesta metsiköstä leviää tuomen makeanlumoava tuoksu, ainakin oma 
tuoksukelloni käynnistyy vääjäämättä. 
 

Tuomen kaltaisia rytmittäjiä ovat kesäkuiset syreenit, ruusupuskat ja heinä-
kuussa ainakin kaupunkialueilla sulojaan levittävät jasmikkeet. Oma nenäni 
odottaa myös valkoapilan peittämiä kenttiä, joiden vieno tuoksu voi vaatia naa-
man viemistä kukintojen tasolle, mutta palkinto onkin sitten mitä täydellisin. 
Valkoapilan kohtalona on tosin useimmiten aisteiltaan tylsän moottoroidun ruo-
honleikkaaja-armeijan armoton hyökkäys, joka tuhoaa sekä visuaalisen että 
tuoksullisen täydellisyyden pian sen ilmaannuttua. Mikä ihmeen pakko siellä 
puutarhaosastossa on kiirehtiä tuhoamaan nuo pölyttäjillekin arvokkaat apila-
kentät? Ne eivät aiheuta kenellekään mitään vahinkoa, eivät edes kasva erityisen 
korkeiksi ja tarjoa punkeille väijymispaikkoja. 
 

Monet kasvikunnan tuottamat ihanat tuoksut vahvistuvat öiseen aikaan ja sa-
teen jälkeen. Olen joskus ihmetellyt, miksei voitaisi yhtä hyvin järjestää tuoksu-
retkiä kuin linturetkiäkin. Tai ehkä jossain järjestetäänkin, toivon kovasti. Sillä 
varsinkin kaupunkioloissa näitä luonnollisia tuoksuja uhkaavat monet luonnot-
tomien kilpailijoiden ylivoimaisuus. Aivan kuten ihmisen tuottama melu ja valo-
saaste saastuttavat aistimuksiamme, myös kukkaistuoksut nujertavat dieselin, 
kuuman asfaltin ja paistinrasvojen käry ovat pienimuotoinen ympäristörikos. 
Siksi jokainen kaupunkiympäristöön onnekkaasti jäänyt kaistale luontoa on tär-
keä, vaikka vain sen tuoksujen ja äänimaailman takia. 
 

Suomen Luonnon tuoreessa kesänumerossa 5/2022 on valtavasti mielenkiin-
toista luettavaa, kuten tuossa lehdessä yleensäkin. Katriina Kontusen laajassa 
artikkelissa Viimeinen pesäpuu esitellään varsin kattavasti liito-oravien eli liitu-
reiden ainutlaatuista elämää. Tämä viehättävä eläinhän on muuttunut symbo-
liksi maailmalle, jota grynderiarvoilla pelaava ihminen kiivasta tahtia tuhoaa. 
Kontusen artikkeli osoittaa, että liiturimme on yllättävän hyvin sopeutuva eläin, 
joka ei ”vaadi” maaseutua pärjätäkseen, mutta rajansa kaikella. Oikein pysäh-
dyin huomioon, jonka mukaan liiturin kannalta kohtuullisen kokoinen kaupun-
kipuisto voi olla parempi asuinalue kuin maaseutu, jonka metsät on hävitetty 
muuttamalla ne muutaman orvon puuyksilön avohakkuuaukeiksi. Sellaisessa 
maisemassa ei mikään eläin kykene sopeutumaan, mutta juuri sellaisen maaseu-
dun suomalainen elinkeinoelämä tarjoaa kiihtyvässä määrin. 
 

Samassa lehdessä on myös Anna Tuomisen mainio juttu Arvokkaat apilat, joka 
paitsi valaisee apilakasvien tärkeää roolia ihmisen harjoittaman viljelyn apulai-
sena, esittelee häkellyttävän monta apilalajia, joista monista en ollut tätä ennen 
kuullutkaan. Tässä yhteydessä Tuominen esittelee myös käsitteen ”muinaistulo-
kas”, jolla viitataan siihen, että vaikka useimmat apilat ovat jo pitkään kuuluneet 
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vakiintuneeseen lajistoomme, ne ovat melkein kaikki ihmisen tietoisen toimin-
nan levittämiä. Jostain syystä 1600-luku on valittu rajaksi, jonka jälkeen lajis-
toon ilmaantuneet ovat ”uustulokkaita”. Minusta tällainen määrittely on sekä 
keinotekoista että mielivaltaista. Minulle myös valkoapila on täysin ”riittävän al-
kuperäinen”. 
 

Tässä yhteydessä haluan myös kehua Suomen Luonnon kahta vakiopalstaa, ni-
mittäin Havaintokirjaa ja perinteistä Kysy luonnosta. Lehden lukijoitten lähettä-
mistä kuvista löytyy joka numeroon uskomattoman hienoja, hauskoja ja ”vain” 
mielenkiintoisia valokuvia luontomme monipuolisesta maailmasta. Suomen 
Luonnon asiantuntijoiden kyky vastata miltei mihin tahansa lukijoitten esittä-
mään kysymykseen jaksaa hämmästyttää vuodesta toiseen. Salaisuus on tieten-
kin siinä, että vastaajia on paljon, eihän kukaan yksin kaikkea tietoa hallitse. Toi-
saalta on aina yhtä jännittävää havaita, kuinka paljon on asioita, joihin edes par-
hailla asiantuntijoilla ei ole selitystä tai jotka ovat uusia havaintoja asiantunti-
joillekin. Luonto jaksaa yllättää. 
 

Lehden päättää hienosti kasvitieteilijä Johannes Enrothin kolumni Levän ylis-

tys. Enroth pystyy lyhyessä tekstissään horjuttamaan ihmiskeskeistä harha-
maamme toteamalla, että biologisesti yksisoluinen levä on paljon onnistuneempi 
kuin norsu tai ihminen, joiden pari miljoonaa olemassaolon vuotta kalpenevat 
levän miljardin vuoden rinnalla: ”Yksisoluinen levä on elinympäristössään huip-

puunsa viritetty menestyjä, joka on ainakin ulkoisesti muuttumattomana ollut ole-

massa ikuisuudet. Se on rakenteellisesti huiman paljon norsua tai ihmistä yksin-

kertaisempi, mutta ei yhtään alkeellisempi. Se pystyy tekemään kaiken, mitä sen 

tarvitsee tehdä. Se ei verota ympäristöään raskaasti eikä tuhoa sitä millään ta-

valla. Sitä paitsi se tuottaa happea.” (s. 80). 
 

Kuten Enroth toteaa, levä on omalla tavallaan kehittyneempi kuin norsu tai ih-
minen, jotka ovat isokokoisia, mutta toisenvaraisia eliöitä eli loisia. Nämä loiset 
eivät pärjää, elleivät ne pysty haalimaan ympäristöstään lähes kohtuuttoman 
paljon tilaa ja ravintoa. Mitä ”ylempiarvoista” moisessa muka on? Enroth ei teks-
tissään ota kantaa keskusteluun ”vieraslajeista”, mutta itse tulkitsen hänen teks-
tinsä sisältävän viestin myös siihen suuntaan. Intomme määritellä eliölajeja nii-
den ”hyödyllisyyden” tai ”vierauden” perusteella on puhdasta ihmiskeskeisyyttä 
ja siinä mielessä ei-biologista. On perusteltua määritellä jättiputki ihmiselle vaa-
ralliseksi, koska sitä se kiistatta on, kun siihen kajoamme. Mutta käsite ”vieras-
laji” on ongelmallinen, koska se on ajallisesti mielivaltainen ja biologisesti keino-
tekoinen rakennelma. Biologisesti tarkastellen sen, miten yksittäinen laji sopeu-
tuu ja leviää tai ei sopeudu ja ei leviä, pitäisi kai olla arvovapaasti tutkittavissa 
oleva asia. Eliölajien jaottelu vieraisiin ja ei-vieraisiin ei ole mielestäni biologiaa 
vaan ihmisen arvomaailman heijastusta. 
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En tohdi väittää, että Johannes Enroth on tässä asiassa samaa mieltä kanssani. 
Tulkitsen kuitenkin hänen tekstiään siten, ettei ole mielekästä – ainakaan biolo-
giassa – arvottaa eliölajeja sen perusteella, miten ihminen yhtenä eliölajina nii-
hin suhtautuu. Esimerkiksi biodiversiteetti ei ole määriteltävissä mielekkäästi 
ihmisen tarpeiden perusteella. On puututtava ihmisen ongelmia tuottavaan elä-
mäntapaan, ei ”rangaistava” eliölajia sillä perusteella, että se pärjää evolutiivi-
sesti paremmin kuin jokin toinen, ihmisen subjektiivisen näkemyksen mukaan 
”arvokkaampi” tai ”alkuperäisempi” eliölaji. Minulle luonnonsuojelussakin esiin-
tyvä vieraslajifundamentalismi on ihmiskeskeisen ajattelun tuottama harha. 
Tehokkain tapa ratkaista näitä ongelmia on jättää luonto rauhaan, lopettaa sen 
prosesseihin puuttuminen eli yleinen sählääminen. Jos ihminen tarjoaa eliölajille 
nopean leviämisen keinon, on täysin luonnollista, että tuo laji käyttää tilaisuu-
den hyväksi, oli se sitten komealupiini, espanjansiruetana tai covid-19-virus. 
Haittaa ihmiselle voi esiintyä, mutta vieraita ne ovat vain inhimillisen harhan nä-
kökulmasta. 
 

  
 

Kuvassa on jonkin pajun kukintoa hyvin läheltä katsottuna. Salix-suvun jäseniä on Suomessa 
20 eri lajia. Niitä pidetään usein ”rikkakasveina”, koska ne kasvavat sitkeästi eli ovat sopeutu-
neet erinomaisesti. Toisaalta ihminen hyödyntää pajuja sekä energiana että lääkkeen tuotta-

jana, soittimien ja kaikenlaisten esineiden raaka-aineena. Terijoen salava on sekin paju.  
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Maanantai 27. kesäkuuta 2022 
 

MMMMiksi niin moni rakastaa vihata iksi niin moni rakastaa vihata iksi niin moni rakastaa vihata iksi niin moni rakastaa vihata     
vallassa olevia miehiävallassa olevia miehiävallassa olevia miehiävallassa olevia miehiä  

 
Otsikko vaikuttaa retoriselta: onhan helppoa löytää perusteluita vihantunteille, 
joita meillä kaikilla on niitä kohtaan, jotka käyttävää valtaa mielestämme tai uni-
versaalisti väärin. Joku voi olla vihainen silkkaa kateuttaan eli haluaisi itse 
päästä vallankäyttäjäksi. Nykyhetken yksinvaltias on aina sellaiseksi haluavien 
kannalta vihaa herättävä este. Mutta luultavasti kateutta yleisempi syy on voi-
mattomuuden tunne. Kun ei tuolle diktaattorille muuta mahda, voi sentään vi-
hata ja halveksia. Paitsi ettei vihan kohde normaalisti ole tavoitettavissa ja lou-
kattavissa. Vallankäyttäjillä ei ole mitään pakkoa tutustua mielenilmauksiin so-
messa tai lehtien palstoilla. Joskus toki diktaattorin kriitikko saa sen verran jul-
kisuutta, että hipiästään herkkä diktaattori hermostuu. Muistamme varmaan 
kaikki oikeusjutun, jonka Turkin Recep Tayyip Erdoğan nosti saksalaista koo-
mikkoa Jan Böhmermannia vastaan vuonna 2016 tämän luettua televisiossa 
tarkoituksellisen karkeasti Erdoğania pilkanneen runon. Saksalainen oikeuslai-
tos tulkitsi runon esittämisen mahtuvan sananvapauden piiriin. Ehkä päätöstä 
helpotti tieto siitä, että Erdoğan oli tultuaan presidentiksi ehtinyt nostaa kah-
dessa vuodessa omia kansalaisiaan vastaan 1845 oikeusjuttua väitetyn presi-
dentin pilkan takia. 
 

Erdoğan näyttäytyy reaktioittensa kautta lähinnä naurettavana, mutta vain Tur-
kin rajojen ulkopuolella, koska niiden sisäpuolella rangaistus voi olla ankara. 
Suomalaisten Vladimir Putinin inhoajien on turvallista harrastaa hyvinkin ru-
maa vihapuhetta, koska Putinin mahdollisesti kostava käsi ei ulotu tänne. Erityi-
sen turvallista se on, kun vihansa ilmaisee reilun anonyymisti eli ns. puskista. 
Voimme varmaankin olettaa, että Erdoğanin ja Putinin lisäksi vihaa tulvii kaik-
kien muidenkin vallassa olevien yksinvaltiaitten niskaan maasta, uskonnosta ja 
kansallisuudesta riippumatta. Naisjohtajia ehkä vihataan hitusen vähemmän, 
mutta se johtunee enemmänkin naisjohtajien pienestä lukumäärästä. Suurin osa 
maailman diktatorisesti käyttäytyvistä johtajista on mulkkuja myös anatomi-
sesti. Margaret Thatcher ei ole ainakaan toistaiseksi tainnut löytää vihan koh-
teena vakavaa kilpailijaa, joskin vastikään kuollut Madeleine Albright saattoi 
päästä aika lähelle ainakin serbien ja irakilaisten mielissä: 1996 hän määritteli 
puoli miljoonaa kuollutta irakilaislasta hintansa arvoiseksi uhriksi ja 2012 hän 
huusi Prahassa tšekkiläiselle filmiryhmälle ”Disgusting Serbs, get out!” (Albright 
oli itse syntyjään tšekki). 
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Vihattaviin vallassa oleviin miehiin palataksemme on muistettava, että lähes 
aina niihin miehiin, joita näkyvimmin ja vimmaisimmin vihataan, kohdistuu 
myös täsmälleen päinvastaisia tunteita, suurta ihailua, jopa suoranaista juma-
lointia. Osa siitä voi olla turvallisuushakuista teeskentelyä, mutta tuskin kaikki. 
Yhden halveksima hirviö voi tosiaan olla toisen ylistämä sankari ja hyvän ruu-
miillistuma. Tämäkin pakottaa ainakin hetken pohtimaan vihan syntymekanis-
meja ja perusteluja. Itseäni on aina mietityttänyt erityisesti määreen ”hirviö” liit-
täminen milloin mihinkin ihmiseen, joka on syyllistynyt ”suuren yleisön” (tai 
klikkimedian) mielestä erityisen vastenmielisiin rikoksiin kuten lasten seksuaa-
liseen riistoon tai surmaamiseen. Samaa termiä käytetään hämmentävästi myös 
täysin viattomien eläinten yhteydessä vain siksi, että jotkin lajit ovat kokonsa ja 
ulkonäkönsä – ehkä myös luontaisen käyttäytymisensä takia – ihmisen näkökul-
masta ”hirvittäviä”. Minusta koko sanan voisi jättää fantasiamaailman puolelle. 
 

On sinänsä ymmärrettävää, että varsinkin voimattomana kauheita asioita si-
vusta seuraava etsii turhautumiselleen purkautumisväylää, ja diktaattori, jonka 
rankaiseva käsi on riittävän kaukana, on tällöin mitä sopivin kohde. Ainakin ti-
lanteissa, joissa vihan kohde ei koskaan tule tietämään vihapuheesta, se on kai-
kin puolin harmitonta paineiden purkamista, jonka jälkeen olo on ehkä hiukan 
parempi. Varmuutta tästä ei kuitenkaan ole, sillä monen ihmisen kohdalla viha 
on pysyvä tunnetila, vaikka aikaa kuluu ja kohdekin voi vaihtua. Vaikuttaa siltä, 
että monelle viha on enemmän kuin hetkellistä mielen kuohuntaa, ja juuri tällai-
nen kestoviha on mielestäni yhteiskunnallisesti mielenkiintoinen ja – myönnet-
täköön se suoraan –, varsin pelottava ilmiö. Kun ihminen rakastaa vihata, onko 
edes vähäistä toivoa siitä, että viha joskus laantuu? 
 

Vihaa rakastava ei todennäköisesti tule koskaan pohtineeksi sitä, että hänen vi-
hansa kohde on joka tapauksessa elävä ihminen, jolla on omat tuntemuksensa. 
Vihaaja oikeuttanee toimintansa sillä, että vihan kohde on tehnyt paljon pahem-
pia rikoksia – siis todella paljon pahempia, sillä eihän haukku haavaa tee, kuten 
väitetään. Ainakin Erdoğanin kohdalla on ilmiselvää, että hän pitää itseensä koh-
distuvaa vihapuhetta paitsi poliittisesti, myös henkilökohtaisesti motivoitu-
neena ja siksi erityisen loukkaavana. Erdoğanin ulkoinen olemus kielii myös hei-
kosta itsetunnosta, jota täytyy pönkittää jatkuvasti ulkoisin keinoin. Mutta pitäi-
sikö meidän siis piitata myös Erdoğanin tai Putinin mahdollisesta mielipahasta? 
Eivätkö he ole omin toimin menneet sen rajan yli, jolloin tällaisesta ei enää tar-
vitse välittää? 
 

Itse olen pohtinut paljon sitä mahdollisuutta, että ainakin joillakin vihan koh-
teilla niskaan satava loka ja inho pikemminkin vahvistaa kuin heikentää heitä. 
Esimerkiksi Putin ei näytä – toisin kuin Erdoğan – piittaavan vähääkään siitä, 
miten rumasti hänestä puhutaan ns. lännen mediassa tai somessa. Voi tietysti 
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olla, että hän vain näyttelee tyyntä ja on todellisuudessa todella loukkaantunut. 
Mutta entä jos hän ihan oikeasti saa itsevarmuutta ja energiaa siitä, että ”vää-
rässä olevat” ihmiset syytävät vihaa hänen päälleen? Jos vihan kohde suhtautuu 
herjaajiinsa samanlaisella halveksunnalla ja inholla, eikö silloin julkinen viha-
puhe ole käytännössä yllyttämistä uusiin pahuuden töihin? Jos näin käy, eikö sil-
loin toteudu se jo Jeesuksen aikanaan kritisoima ilmiö, jonka mukaan viha syn-
nyttää vihaa? 
 

Mahdolliselle lukijalle lienee tässä vaiheessa selvää, etten pidä diktaattoreihin-
kaan kohdistuvaa vihapuhetta hyvänä asiana. Solvaaminen ja inho eivät ylipää-
tään ole toimivia keinoja saada asioita ohjattua haluttuun suuntaan. Usein sol-
vauksen kohde reagoi uhmakkaasti ja lopputulos on huonompi kuin se olisi ollut, 
jos solvaaja olisi malttanut pitää turpansa kiinni. Tätä eivät varmastikaan alle-
kirjoita kestovihaajat, joille esimerkiksi Ukrainan sodan kaltainen tragedia tuot-
taa tilaisuuksia, joita ei aina ole tarjolla. Mutta on pakko kysyä ääneen, paranta-
vatko Putiniin kohdistetut julkiset solvaukset rauhan saavuttamisen todennäköi-
syyttä? Voi ollaanko jo yhtä kyynisiä kuin Madeleine Albright ja ajatellaan, että 
Venäjä tuhoaa Ukrainan joka tapauksessa, joten otetaan ilo irti mahdollisuudesta 
käyttää Putinista nimityksiä, joita ei silmästä silmään kohdattaessa luultavasti 
kenellekään osoitettaisi ja joista länsimielisinkin media joutuu luopumaan, jos 
diplomatia voittaa? 
 

Itse arvelen oivaltaneeni, että viha ei koskaan kanna pitkälle eikä sen voimalla 
saavuteta hyvän voittoja. Vaikka vastassa olisi median yksimielisesti pahaksi ju-
listama ihminen tai valtio, vihalle ei kannata antaa valtaa. Kuten edellä speku-
loin, se voi pahimmillaan antaa pahalle lisävoimia ja kestävyyttä, mutta ainakin 
se rapauttaa vihapuhetta syytävän omaa mieltä, harkintaa ja arviointikykyä. Vi-
haa rakastavat tuskin tätä myöntävät, mutta ainakin ulkopuolinen havaitsee 
kyllä sen henkisen jumin, johon viha yleensä ihmisen saattaa. Omin voimin siitä 
ei välttämättä enää lähdetä liikkeelle, vaan kuolema korjaa aikanaan vihaan jo 
hukkuneen hiilisäkin. Vihaava ihminen ei pysty olemaan onnellinen, ei edes sillä 
mahdollisella hetkellä, jona vihan kohde häviää, kuolee tai menettää ainakin val-
tansa. Kun tarpeeksi paljon vihaa, mikään ei enää sitä tunnetta helpota. 
 

Puhun edellä myös itsestäni. Pakotan jatkuvasti itseäni muistamaan, että pahim-
piinkin tekoihin syyllistyneet roistot ovat myös ihmisiä (tosin ainakin osa heistä 
myös psykopaatteja, kyvyttömiä käsittämään pahoja tekojaan). Inhoan monia 
asioita, mutta yritän olla vihaamatta ihmistä. Vastustan kuolemantuomiota, sa-
moin kaikkia kostoon perustuvia rangaistuksia. Valtiollinen kosto on aina 
merkki sivistyksen rappiosta. Sillä roistonkin tuntema tuska ja ahdistus ovat 
väärin, kukaan ei ole niitä ansainnut, ei vaikka olisi niitä muille aiheuttanut. En 
ymmärrä ihmistä, joka rakastaa vihata. En kykene asettumaan siihen 
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tuntemukseen, enkä ennen kaikkea halua. Muuttuminen vihaamista rakastavaksi 
tuntuisi kauhealta epäonnistumiselta. Vaikka jonkun Putinin tai Erdoğanin kä-
den jälki kuinka ällöttää, hekin pelkäävät, tuntevat kipua ja ahdistusta kuten me 
kaikki ihmiset. En tunne vihaa, pikemminkin jonkinlaista sääliä. Täytyy olla hir-
veätä olla joka päivä Putin tai Erdoğan ja tuntea maailmasta tunkevan vihan 
paino. Uskon, että he myös itse tietävät käyttäytyvänsä erittäin huonosti, vaikka 
eivät voi sitä koskaan myöntää. 
 
 
Perjantai 1. heinäkuuta 2022 
 

VähVähVähVähän Boris Siroän Boris Siroän Boris Siroän Boris Sirobistakinbistakinbistakinbistakin  

 
Runsaasti kuvitettu kirja Tutkimaton Boris Sirpo & Viipurin musiikin menes-

tystarina (Siltala 2022) perustuu Tiina-Maija Lehtosen ja Laila Tarpilan 
vuonna 2019 toimittamaan 26-osaiseen Ylen verkkokirjoitussarjaan. Sen myös 
huomaa, hyvässä ja pahassa. Kirja on riemunkirjava salaatti monenlaisista ai-
neksista, joita sitoo yhteen lähinnä viipurilaisuus, todellinen tai näennäinen. Ai-
hepiiri on kiinnostava, mutta kun käsittelytapa on rapsodinen, selkeää kokonai-
suutta ei mielestäni synny. Kirja on lähinnä temaattinen artikkelikokoelma, jol-
laisen tekeminen on sekä sallittua että onnistuessaan palvelus lukijoille. Henki-
lökohtaisesti olisin mieluummin lukenut päähenkilöönsä eli Boris Wolfsoniin 
(Sirob, Sirpo) keskittyvän, kunnolliseen arkistotutkimukseen perustuvan elämä-
kertateoksen. Sellaiseen ei tekijöillä ole kuitenkaan ollut motivaatiota tai aikaa, 
ehkä myös arkistoaineistoa on niin vähän, ettei työhön ole kannattanut tarttua. 
Makuasia, varmasti myös valitun tien halukkaita kulkijoita on paljon. 
 

Viipurin monikulttuurinen maailma on historiallisten syiden takia sekä huonosti 
tunnettu että voimakkaiden intohimojen kohde. Oma äidinäitini oli viipurilainen, 
eikä asia jäänyt koskaan epäselväksi, kun olimme lapsia. Viipurilaisten murre 
tuli tutuksi, eikä sitä ole vaikea erottaa esimerkiksi nykyisen Suomen Karjalan 
asukkaiden puheesta. Tilausta viipurilaisen kulttuurin esittelylle on, ja onneksi 
esimerkiksi arkkitehtuurin puolella on viime vuosina saatu suurenkin yleisön 
käsiin hienoja perusteoksia. Käsillä oleva kirja jää tässä suhteessa melko pinnal-
liseksi viipurilaisen porvarillisen keskiluokan elämäntavan esittelyksi. Kyllä 
näinkin asioista saa selkoa, vaikka suuret linjat jäävätkin hahmottumatta. Tekijät 
ovat keränneet suuren määrän episodeja, muistoja ja autenttisia lausumia elä-
mästä, joka on nyt pelkästään historiaa. Kirjan suuren henkilökavalkadin valossa 
on käsittämätöntä, ettei kirjassa ole henkilöhakemistoa. Se on kustantajan puo-
lelta selvä moka, suorastaan lukijan heitteillejättöä.  
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Kirja on taitettu mukavasti, Matti Berg on tavoittanut tekstin yleisen kepeyden 
ja katkelmallisuuden varsin onnistuneesti. Kirjan kuvituksen vaihteleva tekni-
nen laatu herättää kuitenkin hämmennystä. On vaikea ymmärtää, miksi histori-
allisia kuvia ei ole vaivauduttu sovittamaan ja siistimään niin, että ne toimisivat 
itsenäisinä kuvina, eivät pelkästään yleisenä ajankuvana. Osa kuvista on niin 
huonolaatuisia, että ne olisi hyvin perustein voinut jättää kirjasta pois, jos aikaa, 
halua tai rahaa kuvien viimeistelyyn ei ole ollut. Esimerkiksi sivulle 204 on sijoi-
tettu sinänsä hauska ja teknisesti hyvä kuva, jonka läpi kulkevaa ja ainakin it-
seäni kovasti häiritsevää valkoista murtumalinjaa ei ole kuvankäsittelyllä kor-
jattu. Ei se naarmu tuo lisäarvoa historialliseen valokuvaan. Se on pelkkä häiriö-
tekijä. 
 

Kirjan otsikko ”Tutkimaton Boris Sirpo” saattaa olla ironista itsekriittisyyttä, 
sillä aika tutkimattomaksi Sirpo tämänkin kirjan jäljiltä jää. Vaikka Sirpon elä-
mänvaiheita yritetään kuvata, on kuin katselisi perhealbumia, jonka kuvista suu-
rin osa on aikojen kuluessa kadonnut. Sirpo itse pysyi koko elämänsä vaitonai-
sena taustoistaan, vaikka ilmoitti olevansa nykyisessä Ossetiassa 1893 syntynyt 
ortodoksiarmenialainen, ei valitettavasti juutalainen. Kirjan luettuaankaan ei lu-
kija tiedä, mitä tai ketä pitäisi uskoa. Aikalaiset epäilivät vahvasti miestään juu-
talaiseksi (ajatus ei ollut kaikille viipurilaisille ihailun aihe) ja Etsivän keskuspo-
liisin tietojen mukaan Sirpo oli syntynyt Pietarin lähellä Kolpinossa 1892. Alku-
peräisen sukunimensä Wolfson Sirpo hylkäsi ehkä monistakin syistä. Taiteilija-
nimeksi valikoitunut Sirob on yksinkertaisesti etunimi käänteisessä kirjainten 
järjestyksessä. Muodon ”Sirpo” kapellimestari otti Kalevalan juhlavuonna 1935, 
mutta se ei juurikaan edistänyt suomalaistumista. 
 

Sirposta kirja kertoo niin vähän, että siitä yksinään olisi syntynyt korkeintaan 
50-sivuinen vihkonen. Tekijät ovatkin tehneet ratkaisun pitää Sirpo ajoittain 
esiin ponnahtavana yhdistävänä tekijänä samalla, kun esitellään kymmeniä 
muita kiinnostavia musiikkimaailmaan tavalla tai toisella liittyviä viipurilaisia, 
syntyperäisiä ja sinne elantoaan etsimään tulleita. Sirpon suojatikseen ottaman 
viulutaiteilija Heimo Haiton vaiheista kirja kertoo ainakin yhtä paljon kuin Sir-
pon elämästä. Yllättäen Haittoa ei kuitenkaan ole kirjan nimissä hyödynnetty, 
vaikka tämä oli ja on edelleen harvoja suomalaisia musiikin maailmanjulkkiksia. 
Tosin myös Haiton osuus jää lopulta vähäiseksi, enkä osaa sanoa, kertooko kirja 
hänen elämäntarinastaan mitään uutta – paitsi tietenkin sitä, miten Haitto käy-
tännössä korvasi Sirpon oman, traagisesti onnettomuudessa kuolleen pojan ja 
miten Sirpo loi Yhdysvaltoihin paenneena toisen uran Haiton ”managerina”. 
 

Kysymys Sirpon mahdollisesta juutalaisuudesta on tavallaan merkityksetön yk-
sityiskohta. Kirjan kattaman ajan asennemaailman ja eritoten 1930-luvun äärioi-
keistolaisen juutalaisvihan näkökulmasta se on kuitenkin mielekäs kysymys, 
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joka saattaisi selittää sekä jotkut Sirpoon kohdistuneet oudot vihamielisyydet 
että hänen siirtymisensä Yhdysvaltoihin, missä juutalaisuus ei ollut normaalisti 
ongelmallista, kuten Euroopassa. Modernin DNA-tutkimuksen keinoin asiasta 
voisi kenties saada varmuuden, jos ja kun Sirpon taustatiedot ovat hämärtyneet 
dokumenttien tasolla pysyvästi epävarmoiksi, kuten monen Venäjältä Suomeen 
siirtyneen maastamuuttajan kohdalla tapahtui. Koko kirja päättyy hämmentä-
västi toiseen arvoitukseen, kun tekijät innostuvat pohtimaan, minne ovat ”ka-
donneet” ne lukuisat Ilja Repinin taulut, joita Sirpo aikalaistodisteiden mukaan 
hankki suoraan lähellä asuneelta taiteilijalta ja joilla koristi Viipurin kotinsa. Sel-
laista mahdollisuutta, että Sirpo olisi joutunut myymään taulunsa voidakseen 
muuttaa Suomesta Yhdysvaltoihin, eivät tekijät jostain syystä ota pohdintaan. 
Kysymys jää ilmaan, ehkä symbolisen sopivasti koko kirjan päättäen. 
 

Lehtosen ja Tarpilan kirjassa on kiistatta paljon kiinnostavaa asiaa ja tietoakin, 
kun sen jaksaa prosessoida läpi katkelmallisen rakenteen. Itseäni jäi kaiherta-
maan se, että kirja nostaa esiin enemmän kysymyksiä kuin mihin se edes yrittää 
vastata. Eräs tällainen asia on Boris Sirpon nauttima arvostus, joka toisaalta vai-
kuttaa olleen mitä korkeimmalla tasolla ja kiistaton, mutta toisaalta toistuvasti 
viitataan Sirpon vihamiehiin ja mm. siihen faktaan, että Sirpo sai yhdessä vai-
heessa perustamansa musiikkikoulun opettajilta hämmentävän vahvan epäluot-
tamuslauseen, joka johti useimpien irtisanomiseen. Tilanne saatiin muodollisesti 
ratkaistua, mutta ilmeisesti haavat jäivät jomottamaan puolin ja toisin. Lehtonen 
& Tarpila korostavat monin tavoin Sirpon joustavaa ja huumorintajuista luon-
netta. Luonnehdinta tuntuu kuitenkin olevan ristiriidassa mm. edellä mainitun 
epäluottamuslauseen kanssa. 
 

Jos Tutkimaton Boris Sirpo olisi perinteinen elämäkerta, siltä olisi voinut kohtuu-
della odottaa vastaamista ainakin useimpiin nyt ilmaan leijumaan jääviin kysy-
myksiin ja suoranaisiin arvoituksiin. Syvällisempi tutkimusote olisi ehkä myös 
arvioinut tarkemmin niitä yhteiskunnallisia piirejä, joiden keskuudessa Sirpo 
hyväksyttiin ja niitä, joissa häntä pidettiin vuosikymmenten jälkeenkin jotenkin 
epäilyttävänä ulkomaalaisena. ”Ryssävihasta” ei kirjassa puhuta, mutta olisiko se 
voinut olla ainakin yhtenä taustatekijänä? Siihen ovat kuitenkin muutkin emi-
granttitaustaiset ihmiset viitanneet, jos oikein lukemaani muistan. Viipurin kes-
kiluokkaiset seurapiirit eivät välttämättä aina olleet niin herttaisia kuin millai-
sena kirjan tekijät sen ovat pääosin kuvanneet. Erilaiset paikalliset intrigit ja tai-
teilijoiden väliset universaalit kateuden ja kaunan tunnot ovat varmasti vaikut-
taneet myös Sirpon vastaanottoon ja kohteluun. 
 

Kuvista meitä katselee silti aina ystävälliseltä vaikuttava muusikko, jonka intohi-
moinen suhde sekä musiikkipedagogiikkaan että esittävään taiteeseen näyttää 
kiistattomalta. Sirpon elämän loppupuolta on varmasti varjostanut kasvattipoika 
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Heimo Haiton sinänsä normaali irtiotto, avioliitto ja kasvattisuhteen katkeami-
nen, varmasti myös Haiton alkoholismi ja uran katkeaminen. Boris Sirpo harkitsi 
paluuta Suomeen toisen maailmansodan jälkeen, mutta asiat eivät menneet toi-
votulla tavalla. Lopulta terveyden pettäminen esti paluun Viipurista Lahteen 
siirtyneen musiikkiopiston johtajaksi syksyllä 1963. Viipurilainen Boris Sirpo 
kuoli Yhdysvalloissa 1967 ja jäi ehkä juuri tämän takia pysyvän tuntuisesti suo-
malaisen musiikinhistorian hämärään jonkinlaisena Viipurin alaviitteenä. Roh-
kenen olla sitä mieltä, että Boris Wolfson-Sirob-Sirpo ansaitsisi myös perusteel-
lisen, pelkästään hänen vaiheisiinsa paneutuvan monografian. 
 
 
Tiistai 12. heinäkuuta 2022 
 

PPPPatriarkaatti atriarkaatti atriarkaatti atriarkaatti ––––    paljon pahan juurisyypaljon pahan juurisyypaljon pahan juurisyypaljon pahan juurisyy  

 
bell hooks on kirjailijanimi, jolla joulukuussa 2021 kuollut Gloria Watkins on 
tullut tunnetuksi kirjailijana ja feministiaktivistina. Mies tahtoo muuttua – Mie-

het, maskuliinisuus ja rakkaus (niin & näin 2020, suomennos Tapani Kilpeläi-
nen) on kirjoitettu ja julkaistu jo vuonna 2004. Itse asia ei ole vanhentunut, 
mutta kirjan iän huomaa monista ”ajankohtaisista” esimerkeistä, joita hooks 
käyttää. Kirja olisikin pitänyt kääntää aikoja sitten, niin tärkeä se on käsitelles-
sään aihepiiriä, johon ani harva feministiksi tunnustautuva on tarttunut eli mie-
hen rakkauden kaipuuseen ja sen esteisiin. Olen tosin sitä mieltä, että käännök-
sen otsikko ei vastaa kirjan sisältöä eikä alkuteoksen nimeä The Will to Change. 
Hooks ei suinkaan esitä, että ”mies” tahtoisi muuttua, vaan pikemminkin, että 
miesten olisi syytä haluta muuttumista voidakseen pelastua patriarkaalisen van-
kilan rakkaudettomuudesta. (Kirjailija käyttää nimeä bell hooks pienin alkukir-
jaimin sekä kunnioituksesta isoäitiään kohtaan, mutta myös – ja minusta hyvin 
kyseenalaisesti – korostaakseen, ettei huomion pidä kohdistua kirjoittajaan vaan 
kirjoituksen viestiin; itse en keksi mitään tehokkaampaa keinoa kiinnittää kaikki 
huomio kirjoittajaan kuin pelkkien pienten kirjainten käyttö nimessä!) 
 

Bell hooks kuuluu niihin feministeihin, joiden mielestä miestä voi rakastaa ja joi-
den mielestä rakastaminen on myös miesten perustavalaatuinen ihmisoikeus. 
Kirjoittajan vihollinen ei ole mies, vaan rakenteellinen järjestelmä, joka pakottaa 
useimmat miehet käyttäytymään väkivaltaisesti ja elämään rakkaudettomasti. 
Hooks tietää ja myöntää, että aivan kaikki miehet eivät ole patriarkaalisen järjes-
telmän alistamia ja muovaamia (huokaisen helpotuksesta), mutta väittää, että 
useimmat ovat ja että useimmat naisten epämiellyttävinä pitämät miesten piir-
teet ovat juuri patriarkaatin synnyttämiä maskuliinisuuden ilmiöitä. Bell hooks 
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tähtää siis miehen muutokseen (”The will to change”), joka käytännössä on mah-
dollinen vain luopumalla patriarkaalisesta maailmasta ja sen asenteista. Hooks 
ei suoraan ota kantaa siihen, onko tämä maskuliinisuuden myrkyttävä järjes-
telmä hävitettävä kokonaan vai riittääkö, että miesten enemmistö hylkää sen. 
Tulkitsen itse hooksin toivovan koko hemmetin patriarkaatin katoamista, koska 
se synnyttää uusia rakkaudettomia miehiä – ja tämän hyväksyviä naisia –, jos 
vain voi. 
 

Patriarkaatti ja patriarkaalisuus eivät kuulu suomalaiseen perussanastoon, 
eivät varsinkaan hooksin tarkoittamassa kielteisessä muodossa. Yhteiskuntatie-
teissä termejä on käytetty neutraalisti kuvaamaa yhteiskuntia, joissa valta on 
(vanhemmilla) miehillä ja joissa naisten roolina on alistua patriarkaatin tarjoa-
man suojan hinta tottelemaan ja olemaan miehille kuuliaisia. Feministisessä teo-
riassa termi tarkoittaa yleisemmin tilannetta, jossa miehillä on sukupuolensa an-
siosta enemmän valtaa kuin naisilla. Ihmiskunnan historiassa on esiintynyt 
myös matriarkaatteja, joissa erityisesti vanhemmilla naisilla on johtaja asema 
yhteisössä. Nykymaailmassa matriarkaatit ovat vähäisiä poikkeamia, patriar-
kaatti on ainakin feministisen teorian tarkoittamassa muodossa vallalla käytän-
nössä kaikkialla. Tässä yhteydessä on syytä korostaa, ettei muodollisesti demo-
kraattinen valtajärjestelmä takaa, että sukupuolella ei olisi väliä. Edes muodolli-
sesti samansuuruinen edustus päättävissä elimissä, joka biologisista syistä olisi 
perusteltua (miehiä ja naisia syntyy suunnilleen yhtä paljon), ei riitä kaatamaan 
rakenteissa olevaa patriarkaattia. 
 

Koska en parhaalla tahdollakaan pysty käsittelemään kuin joitakin bell hooksin 
aiheista, keskityn pohtimaan ääneen niitä siteitä, joilla useimmat miehet ja nai-
set (tätä hooks korostaa moneen kertaan; patriarkaattia pitävät yllä ja voimassa 
myös naiset) on sidottu patriarkaatin kielteisiin voimiin lähtökohtaisesti yksilön 
näkemyksistä riippumatta. Peilaan näitä siteitä itseeni, koska rohkenen arvioida, 
että olen ties mistä syistä torjunut useimmat patriarkaaliset tavat ja ratkaisu-
mallit ilman mitään teoreettista viitekehystä tai tietoisuutta siitä, että toimin an-
tipatriarkaalisesti. Bell hooks näyttää uskovan (tai ainakin toivovan), että mies-
ten suuri enemmistö on omaksunut patriarkaalisen elämäntavan vain siksi, ettei 
mitään muuta vaihtoehtoa ole edes vilautettu. Olen taipuvainen uskomaan, että 
tämä on totta. Sukupuolittunut kasvatus on Suomessakin ollut normi, josta vasta 
viime vuosikymmeninä ovat jotkut alkaneet rimpuilla irti. Pojat on käytännössä 
pakotettu patriarkaatin jäseniksi, koska kaikki muut tiet ovat täynnä muiden 
miesten ja monien naistenkin ilmaisevaa halveksuntaa, väkivaltaa ja painos-
tusta. 
Bell hooks ei pelkää puhua ”sadistisista äideistä”, jotka voivat kostaa pojilleen 
kaiken sen häpeän ja alistamisen, johon ovat itse patriarkaalisen isänsä tai puoli-
sonsa väkivallan edessä joutuneet mukautumaan. Hän myöntää senkin, etteivät 
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useimmat miehet ole ”keksineet” patriarkaattia, vaan heidän on sujautettu sen 
ovesta jo niin pieninä, ettei ovessa olevaa kylttiä ole kukaan osannut lukea. Pat-
riarkaatin mankeli koostuu lapsuudenkodista, koulusta, työpaikoista, aviolii-
tosta ja kaikista muistakin ihmissuhteista. Sen mankelin läpi kuljettuaan mies on 
patriarkaatin näkökulmasta valmis: täynnä vihaa, vallanhimoa ja valmiutta puo-
lustaa saavutettuja (usein näennäisiä) etuja kuolemaan asti. Mutta hinta on kova 
eli mies on samalla menettänyt kykynsä kumppanuuteen, antoisaan yhdessä-
oloon, rakkauteen. Patriarkaatti tuottaa monille miehillä selkeästi näkyvää ai-
neellista valtaa, rikkautta ja mukautuvia ihmissuhteita, mutta ei kykyä rakastaa 
ja tulla rakastetuksi. Niitä vailla ihminen (mies) jää vihaiseksi ja tyytymättö-
mäksi, mutta mikä pahinta, syytä ymmärtämättä. 
 

Minusta bell hooksin logiikka kautta koko kirjan kestää, vaikka kuka tahansa voi 
haastaa erityisesti patriarkaatin olemassaolon. Sitä ei ole kirjattu lakeihin tai oh-
jesääntöihin, eikä näennäisesti mikään pakota noudattamaan sen mukaista elä-
mäntapaa. Olen itse siitä elävä esimerkki. Olen väistänyt useimmat miehisyy-
delle asetetut reunaehdot yksinkertaisesti olemalla piittaamatta niistä. En siedä 
tai hyväksy väkivaltaa missään muodossa, inhoan ajatustakin ”vanhojen miesten 
ylivallasta”, jonka takia miljoonat nuoret miehet ovat joutuneet uhraamaan hen-
kensä ja vielä yleensä täysin turhaan tai vain jonkun vanhan miehen rikastutta-
miseksi tai hänen valtansa pönkittämiseksi. En ole koskaan liittynyt miehisiin 
yhteisöihin, joilla patriarkaatti uudistaa ja vaalii miesten keskinäistä liittoa. En 
ole koskaan ollut kiinnostunut ”miehekkäistä” harrastuksista ja suhtaudun pil-
kallisesti esimerkiksi miesten totisesti harrastamiin salaseuroihin. En ole lap-
suusvuosien jälkeen alistunut minkään uskonnon harjoittamaan patriarkaali-
seen terroriin, jota bell hooks ei muuten juurikaan käsittele, ilmeisesti oman us-
konnollisen taustansa takia. En ole koskaan halunnut olla alfauros enkä myös-
kään työyhteisön muita määräilevä pomo. 
 

Luulenko siis päässeeni patriarkaatin vallan ulottumattomiin? Valitettavasti tie-
dän, etten ole päässyt. Se ei säätele elämääni, mutta häiritsee kyllä. En ole joutu-
nut varsinaisesti ”koulukiusatuksi” sen takia, etten ole luotettava, patriarkaaliset 
arvot sisäistänyt mies. Olen työskennellyt koko elämäni naisvaltaisessa maail-
massa eli kirjastossa. Olen tietoinen siitä, että jollain raksalla tai turvefirman toi-
mitusjohtajana paine olisi ollut tyystin toinen. Tiedän valinneeni elämässä niin, 
etten ole joutunut patriarkaatin puruhampaisiin ainakaan keskimääräistä enem-
pää. Sen ansiosta nyt ikääntyvänä eläkeläisenä voin kaikessa rauhassa lässyttää 
lapsille ja eläimille, liikuttua syvästi eläinten ja ihmisten keskinäisen luottamuk-
sen ja välittämisen esimerkeistä. Voin ilman estettä vastustaa satoja patriarkaa-
lisen todellisuuden tuottamia inhottavuuksia ja puolustaa heikkoja, erilaisia ja 
alistettuja. Voin kaivata rakkautta ja yrittää tarjota sitä (ymmärrettävästi ky-
syntä on elämän tässä vaiheessa varsin vähäistä eli sitä ei ole).  
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Mutta mikään oman elämäni valinta ei muuta tehokkaasti maailmaa, joka on, ei 
vähiten uutisten perusteella, tukevasti äärimmäisen patriarkaalisen uhon, vihan, 
väkivallan ja alistamisen täyttämää. Olen tottunut kutsumaan kauhistelemiani 
patriarkaatin tuhoja toisin termein (kapitalismi, kolonialismi, misogynia, milita-
rismi, vanhoillinen ahdasmielisyys, kiihkouskonnollisuus jne.), mutta pystyn 
myöntämään, että niillä kaikilla on juurensa tai vähintäänkin jokin yhteys patri-
arkaaliseen pahuuteen (myös silloin, kun toteuttajana on biologinen nainen). 
Tässä mielessä voin jotenkin ymmärtää myös naisia, joiden mielestä kaiken pa-
han syynä on sukupuoli. Siltä se kiistämättä näyttää, vaikka – kuten bell hooks 
jaksaa kautta kirjansa muistuttaa – myös useimmat miehet ovat uhreja siinä 
missä naisten enemmistö. Eivätkä kaikki miehet tahdo muuttua, toisin kuin suo-
mennosotsikko väittää. Bell hooks ei sitä väitä, hän vain toivoo, että mahdolli-
simman moni tahtoisi. 
 

Kirjassa The Gate to Women's Country (Sheri S. Tepper 1988, suomennos Portti 

naisten maahan, Jukka Jääskeläinen, Karisto 1990) naiset ovat keksineet kei-
non muuttaa syntyvät pojat geneettisesti vähemmän patriarkaalisiksi. Kirjan 
machomiehet luulevat siittävänsä halveksimiensa naisten kohduissa uljaita sotu-
reita, mutta eivät uhossaan tajua, että naiset vaihtavat machosperman sellai-
seen, joka on jo siirtynyt ”naisten puolelle”. Menetelmä oli hidas, mutta vääjää-
mätön. Muistan kirjan tehneen itseeni suuren vaikutuksen. Ymmärrän, ettei mei-
dän maailmassamme näin yksinkertainen temppu onnistu. Mutta ajattelen, että 
sen pohjimmainen idea, pelastaa mahdollisimman monta miestä ”naisten puo-
lelle” pätee myös taistelussa globaalia patriarkaattia vastaan. Jonkin Afganista-
nin kaltaisen ultrapatriarkaatin kohdalla tällaisen näköalan kuvitteleminen on 
vaikeaa, mutta muuta tietä tuskin on. Patriarkaatti ei luovuta vapaaehtoisesti, 
vaan se tuhoutuu mies mieheltä, yksi kerrallaan. Mutta ei varmastikaan ilman 
naisten apua ja tukea. Patriarkaatin tuho parantaa useimpien naisten tilannetta, 
joten ehkä tällainen vallankumousrintama ei ole mahdoton ajatus. Kun vain saa-
taisiin miesten enemmistö tajuamaan syyt ja seuraukset. 
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Keskiviikko 20. heinäkuuta 2022 
 

Venäläinen Venäläinen Venäläinen Venäläinen arvoitusarvoitusarvoitusarvoitus  

 
Arto Mustajoki, venäjän kielen emeritusprofessori ja arvostettu tieteen popula-
risoija, on julkaissut tuoreessa Skeptikossa nro 2/2022 mielenkiintoisen artik-
kelin Venäläinen totuus ja totuus venäläisistä. Se on selvästi kirjoitettu Ukrai-
nan sotaretken ajankohtaisuuden takia, mutta Mustajoen pohdinta ei millään 
muotoa rajoitu ihmettelevään kysymykseen siitä, miksi niin suuri osa venäläi-
sistä näyttää hyväksyvän sekä Vladimir Putinin hallinnon ”normaalit” epäkoh-
dat että hyökkäyssodan kaltaisen hirmuteon. Kommentoin Mustajoen onnistu-
nutta tekstiä lähinnä siksi, että olen itsekin pohtinut Mustajoen käsittelemiä nä-
kökohtia. Mutta myös siksi, että mieleeni on tullut ainakin joitain selityksiä, joi-
hin Mustajoki ei tekstissään viittaa. Samalla liitän tekstiini pohdintoja siitä, millä 
tavalla Suomen todennäköisesti hyvinkin pian toteutuva Nato-jäsenyys tulee 
vaikuttamaan suomalaisten käsityksiin Venäjästä ja venäläisyydestä. Kolman-
tena yllyttäjän tähän tekstiin on ollut uutistieto siitä, että Ukrainassa on säädetty 
laki, joka merkitsee porttikieltoa ilmeisesti kaikelle vuoden 1991 jälkeen synty-
neelle venäläissyntyiselle kirjallisuudelle, musiikille jne. 
 

Arto Mustajoki muistuttaa meitä siitä, että venäjän kielessä on kaksi eri termiä 
suomalaiselle sanalle totuus. Tutumpi, pravda (правда) tarkoittaa arkista, sub-
jektiivista totuutta, jonka parempi käännös olisi ehkä ”näkemys” tai ”mielipide”. 
On kuitenkin olemassa syvällisempää, jotenkin pyhää totuutta tarkoittava sana 
istina (истина), joka vastaa paremmin suomalaista totuutta. Mustajoki arvelee 
ironisesti, ettei Vladimir Lenin tullut ajatelleeksi tätä eroa perustaessaan leh-
den nimeltä Pravda. Itse ajattelen, että Lenin valitsi tämän nimen täysin harkiten 
ja vältti nimeä Istina tarkoituksella. Jälkimmäinen kun olisi tarpeettomasti ko-
rostanut hallinnon virallisen totuuden ja kansalaisten paremmin tunteman to-
dellisen totuuden ristiriitaa. 
 

Mustajoki pitää venäläisyyden yhtenä tärkeänä piirteenä pysyvää olotilaa län-
nen ja idän välissä ilman selvää kallistumista kumpaankaan suuntaan. Venäjän 
valtakunta ulottuu maantieteellisesti Euroopasta Kauko-Itään Tyynen meren 
rannoille ja pohjoisessa käytännössä melkein Pohjoisnavalle. Pietarin kaupunki 
on arkkitehtonisesti täysin eurooppalainen, eikä Josif Stalinin mukaan nimetty 
neuvostotyyli sitä vaikutelmaa edelleenkään muuta. Mutta ranskan puhuminen 
ja Pietarin arkkitehtuuri ovat pelkästään yläluokan piirre, jolle venäläinen talon-
poikaisväestö on historiallisesti ollut melkoisen immuuni. Myöskään ns. äly-
mystö ei ole koskaan edustanut yksiselitteistä kallistumista länteen tai Aasiaan, 
vaan sen sisällä ovat riidelleet perinteiset isovenäläiset slavofiilit ja länsimieliset 
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zapadnikit. Dualistinen maailmankuva on synnyttänyt myös tunteen lännen ja 
idän yläpuolelle asettumisesta, myönteisestä erillisyydestä ja paremmuudesta. 
 

Suhde valtionjohtajuuteen on venäläisyydessä voimakkaasti historian leimaa-
maa. Mustajoki vie tämän asenteen keskiaikaisiin mongoliheimojen invaasioiden 
aikaan, jolloin Venäjällä oli kova tarve löytää yhtä kovia johtajia. Mustajoen mu-
kaan ollakseen suosittu, täytyy johtajan olla slavofiili ja mieluiten myös russo-
fiili. Jos 1990-luvun alkupuolella oli historiallinen hetki länsimaisen demokratia-
idean esittelemiseen venäläisille, se mahdollisuus hukattiin täydellisesti. Vuonna 
1996 Boris Jeltsin voitti kommunistien ehdokkaan Gennadi Zjuganovin vain jo 
syntyneen oligarkkien ryhmittymän mittavan rahoituksen avulla. Jeltsin edisti 
demokratisoitumista ehkä joissain suhteissa, mutta ei hänen kaltaisensa julki-
juoppo suureksi johtajaksi kelvannut. Vladimir Putinilla tarvittavat ominaisuu-
det sen sijaan oli ja on, joten hänestä tuli venäläisten kaipaama vahva johtaja hy-
vässä ja pahassa. 
 

Mustajoki muistuttaa myös siitä, että Venäjä on ollut suurvalta hyvin pitkään, 
eikä se ole ollut vaikuttamatta myös kansalaisten asenteisiin. Suurvaltojen asuk-
kailla on taipumus omaksua näkemys, että niillä on suorastaan historiallinen 
velvollisuus näyttää muille – varsinkin lähinaapureille –, miten asioitten pitää 
olla. Tähän näyttämiseen kovin usein liittyvä väkivalta ja pakotus eivät suurval-
lan asukkaissa herätä samanlaista moraalista pohdintaa kuin pienten valtioille 
ihmisissä, joille ajatuskin pullistelusta maailman napana on vieras. Mustajoki 
rinnastaa tältä osin Yhdysvallat ja Venäjän yhdellä poikkeuksella: hänen mukaan 
Venäjällä ei hallinto ole koskaan vaivautunut suuremmin keksimään tekosyitä 
aggressiiviselle ulkopolitiikalle, kun taas Yhdysvalloissa harrastetaan systemaat-
tisemmin julkista tekopyhyyttä ja näennäisesti ”kestäviä” perusteluja sotatoi-
mille, kuten esimerkiksi Irakissa väitetyt joukkotuhoaseet, joita ei todellisuu-
dessa ollut olemassakaan. 
 

Tästä näkökulmasta Mustajoki tulkintani mukaa näkee, että Venäjän hallinto on 
kokenut hyvin raskaaksi sen Venäjän suurvaltaroolin mitätöinnin, mitä Yhdys-
valtain johdolla ja ponnisteluin on toteutettu Naton laajentamisen myötä. Tätä 
mitätöintiä on vaikea selitellä olemattomaksi, kun Neuvostoliiton aikana Venä-
jän ympärille rakennettu puskurivaltioiden ketju onkin nopeassa tahdissa muut-
tunut Nato-maiden ketjuksi. Suomen tuoreen päätöksen jälkeen tuo ketju on en-
tistäkin tiiviimpi ja vain Ukraina uhmaa kehitystä. Vaikka yksittäisillä liittymi-
sillä ei ole sotilaallisesti merkitystä, Venäjällä kaikki on tulkittu suurvallan nöy-
ryyttämiseksi. Ukraina maksaa nyt laskua Naton laajenemisesta ja Venäjän joh-
don kokemista jatkuvista takaiskuista. 
 

Mustajoen tulkinnan mukaan Putinilla on vankka kannatus, vaikka se ei tarkoita-
kaan sitä, että hän olisi myös rakastettu johtaja. Venäläisten enemmistö kuiten-
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kin arvioi kohtalaisen hyvin perustein, että Putin pelasti Venäjän kaaoksesta, jo-
hon Jeltsinin pokkurointi lännen edessä oli johtanut. Putinia rakastaa varsin 
pieni joukko, mutta enemmistö tukee silti hänen yleistä linjaansa sisä- ja ulkopo-
litiikassa. Tässä kohdassa Mustajoki pysähtyy päivittelemään sitä, että kaikista 
tunnetuista taustaselittäjistä huolimatta venäläisten tuki Ukrainan sodalle on 
osoittautunut todelliseksi. Mustajoen mukaan kysymys ei voi olla täydellisestä 
mediapimennosta, koska sellaista ei Venäjällä ole ollut. Tarjoan tähän arvoituk-
seen yhden mahdollisen selityksen, joka on pohjimmiltaan maantieteellinen. Eu-
rooppalaisille Ukraina on ”lähellä”, mutta huomattavalle osalle venäläisistä maa 
on kaukainen ja merkityksetön pläntti jossain Venäjän länsipuolella. Arvelen, 
että etäisyyden takia merkittävä osa venäläisistä, ainakin Uralin itäpuolella, viis 
veisaa jostain pikkusodasta Euroopassa. Näitä ihmisiä Putinin hallinnon ei tar-
vitse vakuuttaa yhtään mistään, eikä heidän suunnaltaan ole odotettavissa mer-
kittäviä vastalauseita, ellei Ukrainaan ruveta keräämään siperialaisia joukko-
osastoja. 
 

Itse pidän täysin mahdollisena, että Venäjän itäosissa näitä ”eurooppalaisia” ta-
pahtumia ei pidetä tärkeinä, ei ainakaan verrattuna siihen, mitä tapahtuu Venä-
jän ja Kiinan välillä, tai Venäjän ja Japanin edelleen hankalissa aluekiistoissa. 
Maantieteellisesti Venäjä on enemmän Aasiaa kuin Eurooppaa, vaikka väestön 
enemmistön sijoittuminen on toinen. Sama ilmiö on nähtävissä myös Euroopan 
mittakaavassa. Pohjoismaissa on helppoa niputtaa yhteen kaikki Välimereen ra-
jautuvat ”etelän” valtiot, joiden asukkaat leimataan yhtä helposti työtä vieroksu-
viksi, epäluotettaviksi ja mukavuudenhaluisiksi latinalaisiksi. Uutiskynnys Es-
panjasta tai Kreikasta tuleville uutisille on yllättävän korkea, eikä myönteistä 
uutisointia esiinny juuri lainkaan. Arvelen, että Putinin kansansuosio lepää suu-
relta osin juuri maantieteellisesti suuren valtion kiinnostuskynnysten varassa. 
Median vastuuseen voi aina vedota, mutta tiedämme omistammekin, että se 
myötäilee eliitin tavoitteiden lisäksi myös ostavan kansan mieltymyksiä. Kun 
suuri yleisö kyllästyy, media hiljenee. Tämä on ehditty nähdä jo Ukrainankin 
kohdalla, kun valloitussota on muuttunut asemasodaksi. 
 

Lienee turvallista todeta, ettei kenelläkään ole lopullista istinaa venäläisyydestä 
tai Venäjästä. Mustajoki muistuttaa myös siitä, että suomalaisten suhdetta lei-
maa korostunut sotalinssien läpi katsominen. Russofilia on harvinaista, russofo-
bia paljon yleisempää. Nato-päätöksen takana lienee ollut enemmän nojautumi-
nen riittävän laajaan russofobiaan, jonka taakse mm. turvattomuuden kasvami-
nen ja taloudellisen laskun kasvu piilotettiin. Mustajoki muistuttaa siitä, että 
maailmassa on paljon muitakin pahiksia kuin Venäjä juuri nyt. Suomi käy moraa-
lisesti kyseenalaista asekauppaa monen sotaa käyvän maan (Yhdysvallat, Turk-
ki, Saudi-Arabia, Israel) kanssa, mutta vain Venäjään on isketty leima. Silti on to-
dennäköistä, että istinan sijasta joudumme suhteissa Venäjään tyytymään suu-
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reen joukkoon erilaisia pravdoja. Mustajoki lohduttaa lukijoitaan arvelemalla, 
että myös venäläiset itse ovat saman ongelman edessä. Useimmat Putinin hallin-
toa nyt paenneet haluaisivat uskoakseni palata Venäjälle, jota johdetaan lem-
peämmin ja vähemmän tuhoisasti. 
 

 
 

Boris Kustodijev: Maslenitsa (1916) 
 
 
Sunnuntai 24. heinäkuuta 2022 
 

TieTieTieTies minkä etsijäts minkä etsijäts minkä etsijäts minkä etsijät  

 
”Salatieteet” on harvinaisen epäonnistunut termi. Sillä ei ole mitään tekemistä 
tieteen kanssa ja sen salaisuudellisuuskin on enemmän illusorinen mielentila 
kuin todellisuutta. Rinnakkaiset termit okkultismi ja esoteria ovat astetta onnis-
tuneempia, koska kumpikaan ei yritä määritellä suhdettaan tieteisiin, vaan rei-
lusti uskontoihin ja uskomuksiin. Suomenkielisen Wikipedian määritelmä on täl-
lainen: ”Okkultismi eli salaoppi tai salatiede tarkoittaa taikuuden tai salaisten 
oppien avulla tavoiteltavaa tietoa tai tähän tietoon perustuvaa uskonnollista tai 
mystistä oppisuuntaa.” Ja edelleen ”Okkultismina voidaan pitää sellaista hen-
kistä oppia ja toimintaa, jonka sisältöä tai menetelmiä ei ole päästetty yleiseen 
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tietoon. Sanalla esoteerisuus on samankaltainen merkitys, ja usein niitä käyte-
tään synonyymeina. Okkultismilla voidaan viitata mihin tahansa salassa harjoi-
tettuun maagiseen tai yliluonnolliseen taitoon, kun taas esoteerinen sisältää aja-
tuksen erityisestä pelastavasta tiedosta (gnosis) tai yksilön sisäisestä muutok-
sesta (valaistuminen).” 
 

Kun tarttuu kirjaan, jonka nimeksi on valittu Uuden etsijät ja alanimeksi Sala-

tieteiden ja okkultismin suomalainen kulttuurihistoria 1880-1930 (Teos 
2021), kaltaiseni uskonnottoman skeptikon ja materialistin karvat ovat val-
miiksi hiukan pörhöllään. Toki mukana on kaiken pehmentävä termi ”kulttuuri-
historia”, mutta allekirjoittaneeseen se ei tee järin suurta vaikutusta, varsinkin 
kun kyseessä ei ole yksittäisen tutkijan tai tutkimusryhmän monografia, vaan lu-
kuisista erillisistä teksteistä koostuva antologia. Kirjan toimittajat, professori 
Maarit Leskelä-Kärki (Turun yliopisto) ja tutkija Antti Harmainen (Tampe-
reen yliopisto) ovat molemmat kulttuurihistoriallisesti orientoituneita, kuten 
myös useimmat muista kirjoittajista: Julia von Boguslawski, Jukka Vornanen 
(myös poliitikko), Marjo Kaartinen, Matti Rautaniemi (jooga), Pekka Pitkälä, 
Viola Parente-Čapková, Juuso Järvenpää, Mikko Kemppainen, Jasmine Wes-
terlund, Tiina Mahlamäki, Susanna Välimäki (musiikintutkija), Juha Torvi-
nen (musiikintutkija), Nuppu Koivisto-Kaasik, Marja Lahelma, Nina Kokki-
nen ja Sanna Ryynänen. Ei ole yllätys, ettei kirjasta synny kovin yhtenäistä vai-
kutelmaa, siihen on tuskin pyrittykään. On riittänyt, että on kiinnostunut esotee-
risistä aiheista tai niistä innostuneista taiteilijoista. 
 

Omalla kohdallani lukukokemusta vaivasi myös leipätekstin fontin vaikealukui-
suus ja ”täydentävien” artikkeleiden taittaminen kahdelle palstalle. En ymmärtä-
nyt kumpaakaan ratkaisua, mutta kiitän henkilöhakemistosta. Sellainen olisi 
esittelyineen voinut olla myös kirjan monista kirjoittajista, joista osaa yhdistää 
Turun yliopisto ja jonkinasteinen vihkiytyminen uskontojen ja uskomusten tut-
kimiseen. Kirjoittajien taustoitus olisi ehkä selittänyt – ehkä ei? – sitä perusem-
patiaa, jolla useimmat kirjoittajat suhtautuvat ”hengen” asioihin. Tätä suhtautu-
mista kuvannee toimittajien loppuhenkonen: ”Salatieteen kulttuurihistoria [- -] 
tuntuu kovin tarpeelliselta myös 2020-luvulla ja sen todellisuudessa, jossa eh-
dottomuudella ja absoluuttisuudella toisiaan nokittelevat totuudet ja varmuudet 
tuntuvat toisinaan tukahduttavilta.”. 
 

Uuden etsijät rakentuu mielestäni tietoisesti synnytetyn harhan varaan. Tuo 
harha on ajatus, että esoteerinen etsintä ja ajattelu – jos kirjan aihepiirin saa 
näin tiivistää –, joka oli 1900-luvun alkupuolella suhteellisen yleistä erityisesti 
ns. taiteellisten ihmisten parissa, oli kulttuurihistoriallisesti merkittävä ilmiö. 
Minusta ainakaan tämä kirja ei anna vahvaa tukea tällaiselle ajatukselle. Valta-
osa kirjassa tarkastelun kohteeksi otetuista taiteilijoista oli sekä omana 
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aikanaan että jälkikäteen arvioiden varsin marginaalisia ilmiöitä ja toimijoita. 
Millään kirjassa esiintyvällä esoteerisellä järjestöllä ei ole ollut erityisen paina-
vaa annettavaa suomalaisen yhteiskunnan kulttuurille. Tämän toteaminen ei tie-
tenkään tarkoita, ettei esoteerisellä ajattelulla olisi ollut subjektiivisesti merki-
tystä tai etteivät nämä henkilöt olisi kokonaiskuvan kannalta kiinnostavia. Mutta 
heidän todistusarvonsa jossain suuremmassa, jos joku sellaista on etsinyt, jää 
mielestäni osoittamatta. 
 

Uuden etsijät nostaa esiin lähinnä teosofiasta (ja ruusuristiläisyydestä), antro-
posofiasta eli steinerilaisuudesta ja spiritualismista kiinnostuneita ihmisiä. Hen-
kilögalleria tuskin synnyttää lukijoissa vahvaa tuttuuden tuntemusta muutamaa 
nimeä lukuun ottamatta: Elias Erkko, Sigurd Wettenhovi-Aspa, Aarni Kouta, 
Väinö Valvanne, Olly Donner, Matti Kurikka, Hilja Pärssinen, Yrjö Kallinen, 
L. Onerva, Annie Furuhjelm, Selma Kajanus, Ida Moberg, Sigrid af Forselles 
ja Helmi Krohn. Jostain syystä tunnetut säveltäjät Oskar Merikanto ja Erkki 
Melartin jäävät kirjassa ilman suurempaa huomiota, vaikka he sentään sävelsi-
vät teoksia suoraan teosofiseen käyttöön ja toimivat aktiivisina ohjelmansuorit-
tajina tilaisuuksissa 1910- ja 1920-luvuilla. Satunnaiselta vaikuttava henkilö-
joukko heijastaa tietysti yksittäisten tutkijoitten kiinnostusta, jonka yleistämi-
seen tai täydentämiseen toimituksen voimavarat eivät ole riittäneet. En itse pys-
tynyt välttämään mielikuvaa, että projektissa Uuden etsijät ehkä tavoiteltiin suu-
rempaa kokonaiskuvaa kuin mikä sitten syntyi. Itse uskon, että näin kävi, koska 
sellaista kokonaiskuvaa ei ole olemassakaan. 
 

Oma kiinnostukseni kirjan aihepiiriin liittyy siihen, että tutkiessani mm. Meri-
kannon ja Melartinin tuotantoa olen törmännyt musiikkiin, jonka voidaan ar-
vella kummunneen teosofisista aatteista. En pidä itseäni millään tavalla esotee-
risten ilmiöiden asiantuntijana. Rohkenen kuitenkin arvella ääneen, että mikään 
määrä tutkimusta ei tule muuttamaan sitä tosiasiaa, että vaikka esoteria kiin-
nosti – ja kiinnostaa – edelleen monia, se ei ole koskaan kiinnostanut ihmisten 
suurta enemmistöä edes siinä määrin, että se olisi todistettavalla tavalla vaikut-
tanut esimerkiksi kulttuurimme kehitykseen. Tiedetään, että presidentti Risto 
Ryti, tunnettu vapaamuurari, turvautui omasta halustaan tai puolisonsa painos-
tuksesta ”salatieteellisiin” neuvonantajiin myös valtakunnan poliittisten ongel-
mien ratkomisessa. Ei kuitenkaan liene näyttöä siitä, että asiat olisi päätetty jos-
sain loosikokouksessa valtioneuvoston sijasta. Kärpänen ei muutu härkäseksi 
pelkästään tutkimalla. 
 

Edellä olevaa kritiikkiä ei pidä tulkita siten, että vastustaisin esoteriaan liittyvien 
ilmiöiden tutkimista. En kritisoi edes uskonnollisten ilmiöiden tutkimista, vaikka 
pidän termiä ”uskontotiede” kestämättömänä (korrekti ilmaus olisi ”uskontojen 
tutkimus”). Mutta olen hitusen huolestunut siitä höttöisestä mielikuvasta, jota 
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humanistinen tutkimus vahvistaa tutkimalla pontevasti ilmiöitä, jotka skeptinen 
ihminen nimeää huuhaaksi. On vaikea suhtautua vakavasti tutkimukseen, joka 
esittelee neutraalisti, mutta samalla myös täysin kritiikittä esimerkiksi Wetten-
hovi-Aspan kieliteorioita. Tämä on kaikessa kulttuurintutkimuksessa piilevä on-
gelma: voiko tai pitääkö tutkimuksen suhtautua kulttuurisiin ilmiöihin vaka-
vasti, vaikka sekä arkijärki että tieteellinen tarkastelu päätyvät samaan tulok-
seen eli että kyseessä on lähinnä höpsismin piiriin kuuluva ilmiö, originellin fan-
tastin mielikuvituksen luoma ”tieto”? Tätä ongelmaa ei Uuden etsijät tunnista ol-
lenkaan, tai jos on tunnistanut, on päättänyt jättää sen huomiotta. 
 

Toinen yleisen tason ongelma, johon valtaosa kirjan teksteistä mielestäni lan-
keaa, on käsiteltyjen yksilöitten ja heidän vaiheittensa irrottaminen yleisestä yh-
teiskunnallisesta tapahtumien kulusta, ideologioista, politiikasta, sodasta ja rau-
hasta. Kirjan kattamana aikana Venäjän keisarikunnan autonomisesta alueesta 
tuli ankaran sisällissodan kautta itsenäinen maa, joka ensi töinään kielsi vasem-
mistolaisittain ajattelevilta ihmisiltä ihmisoikeudet. Tästä ei kirjan tarinoissa 
juurikaan puhuta, kuten ei myöskään ankarista kielikiistoista, jotka repivät eri-
tyisesti ns. lukeneistoa kahteen tai kolmeen leiriin. Voidaan tietysti ajatella, että 
”hengellinen elämä” tapahtuu jossain arkisen ja maallisen tuolla puolen, mutta 
itselleni jäi sellainen tunne, etteivät esoteeriset teemat nyt kuitenkaan yksinään 
ihmisten mielissä liikkuneet, oli paljon muutakin, joka vaikutti sekä taiteelliseen 
että tieteelliseen toimintaan tavallisen arjen lisäksi. 
 

Aivan sattumalta minua odottavat lukupinossa kahden tässä kirjassa esiintyvän 
henkilön, Olly Donnerin ja Matti Kurikan elämään paneutuvat teokset. Ehkä ei 
kuitenkaan ole puhdas sattuma, että tällä hetkellä julkaistaan niin paljon 1900-
luvun alun virtauksiin liittyviä tutkimuksia. Meitä uhkaavat massiiviset ekologi-
set, poliittiset ja sosiaaliset ongelmat, mutta koska niiden edessä tunnemme 
suurta avuttomuutta, käännämme kiinnostuksen menneisyyteen ja sen margi-
naalisiin ilmiöihin, kuten esoteriasta kiinnostuneisiin taiteilijoihin, mielikuvituk-
sellisiin uskomuksiin ja silkkaan eskapismiin. Sillä sitä nämä ”salatieteet” ylei-
sesti ottaen tarjoavat, mielikuvituksellista pakoa todellisuuden ankarista laeista. 
Lupaukset ”toisella puolella” odottavasta paratiisista ovat aina houkutelleet ih-
misiä. Ei siis ihme, jos tänä päivänä myös tutkijat kiinnittävän katseensa sadan 
vuoden takaisiin eskapistisiin ilmiöihin. Itse toivon, ettemme me lukijat kuiten-
kaan innostu yhtä paljon, vaan jaksamme ratkoa luontokatoon ja äärimmäiseen 
eriarvoisuuteen liittyviä todellisia ongelmia. Itse en usko kuoleman jälkeiseen 
elämään. Puuhailu sen hyväksi on turhaa, pahimmillaan haitallista. 
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