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Esipuhe
Sata vuotta täyttävä kansakunta kokee sellaista, jossa maailmankuvat muuttuvat moneen kertaan
ja syntyy paradigmaisia vaiheita. Se on enemmän kuin teorian tai mallin muuttuminen. Siinä muuttuu koko maailmankuvamme ja Suomessa liki yhden sukupolven aika. Omat vanhempani syntyivät kun Suomi itsenäistyi. Itse synnyin heti sotiemme jälkeen ja lapseni informaatioyhteiskunnan
aikakaudelle.
Olen välisukupolvea ja pystyn ymmärtämään hyvin vanhempieni elämää mutta myös isoisänä
lastenlasteni sukupolven nykyistä kasvuympäristöä, sitä jopa ammattini puolesta parhaani mukaan vielä hetken rakentaen. Se on aivan eri maailma kuin vanhempieni kokemukset lapsina,
nuorina aikuisina ja keski-iän kautta vanhuuteensa siirtyen. Harva kansakunta on kokenut näin
valtavaa muutosprosessia ja näin lyhyen ajan sisällä. Liki keräilytaloudesta nykyiseen hybridi- ja
mediayhteiskunnan globaaliin ja reaaliaikaiseen vaiheeseen siirtyen.
Näiden muutosten kollektiivinen kokeminen ja ymmärtäminen sekä kuvaaminen on mahdollista
vain katkelmallisten tapahtumien kautta, ei perinteisen narratiivisen historiankirjoittamisen työnäytteenä. Se ei ole yhteinen kokemuksemme, kronologisesti tai korologisesti, ajallisesti tai alueellisesti siististi etenevää kerrontaa vaan mukana on päällekkäisiä kokemuksia, ajan ja paikan
limittymistä ikään kuin muistisairaan mielessä osaksi nykyisen sirpaleisen ja lukemattomien palasten hektisten elämysten kokoelmaa.
Jo kokeneena tieteen tekijänä, tutkijana, sen popularisoijana ja kirjailijana, tämä tapahtuu hakemalla sellaiset lukijan omaa maailmankuvaa mahdollisesti koskettavat lyhyet ja katkelmalliset narratiiviset kertomukset, jotka samalla avaavat vuosisataisen historiamme muistikuvia ja elämyksiä.
Eivät toki kaikki kertomukset ja kaikille vaan joku tapahtuma sieltä täältä muistiamme koskettaen,
emotionaalisen kokemuksen herättäen.
Eikä tämä vielä riitä. Tämän rinnalla kertomusten on myös hieman raotettava sitä edeltävää aikaa
ja valtaisan yhteisen kokemusmaailmamme solmukohtia, henkilöitä, tapahtumia ja niiden verkottumista yhteiseen kollektiiviseen muistiimme. Eikä vain muistiimme vaan myös geneettiseen perimäämme vuosimiljoonien takaa meitä päivittäin ravistellen.
Aluksi kuitenkin lyhyt artikkeli siitä, mikä on tällaisen korporatiivisen valtiorakenteen ja oman aikamme sosiaalisen median yhteinen muuttuva maailmankuva, sen paradigmainen teoria ja käsitteistö. Siis ikivanhan korporatiivisen maailman ja valtion suhde nykyiseen sosiaaliseen mediaan,
sen pradigmaan.
Se kun on nyt luettavan kirjan rakenteellisena taustana ja osana oman aikamme sosiaalisen median blogeja ja niiden valintaa (100 kpl) kirjan kirjoittajan sadasta monografisesta julkaisusta, tuhansista artikkeleista, joista valtaosa on blogeina luettavia ja miljoonien myös jo lukemia. Ne ovat
ikään kuin Juhani Ahon aikanaan kiroittamia lastuja mutta lentäen nyt reaaliaikaisesti globaalin
maailman turuille ja toreille.
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Abstract
Matti Luostarinen 2011. Corporations and Social Media Paradigm. In Autio, Akihiro,Juuti (eds.)
Contemporary coroporate culture under globalization
The paradigm of social media stands for the change in our view of the world brought about by all
community media. This change is different from the more traditional scientific paradigm, by which
we mean the change in “normal science” that is bigger than merely change in the theories or
models. For social media, this change of paradigm also includes the acquisition and use of information, already an interactive real-time operation of thousands of millions in a way that includes
our western view of the world, based on natural sciences, only as one option, but at the same
importan part of corporations.
The research programme on the nature of social community media, its influence on traditional
science and especially on the creation and diffusion of its innovations and on the change of organisation structures and institutions, as a part of corporations, was launched in 2005. The instigator at that time was my second thesis on ecological entrepreneurship, its clusters and their
interaction with customer segments of the internet (English summary: Ecological cluster and innovation processes).
This article is near the summary of the fourth publicaton (English Summary: Social media paradigm) in the sequence and analyses the concepts of social media as a part of the concept analysis, symbol structures and the new social media paradigm, its relation to the rest of the evolving
local, regional, national and globally vast change process. In the previous publications (English
Summary: Web environment and innovation processes, 2007 English summary: New and social
media as a production of cluster and network economy in innovation policy, 2009 and English
Summary: New media society, 2010) the starting point was to follow the global phenomenon as
a new organisatorial and network structure and to compare this change to earlier processes spatially and temporally bound as well as to innovation and diffusion processes.
The methods have been both empirical cross-disciplinary analyses, statistical factor and cluster
analyses of large batches of data and dynamic simulation tasks required by the social construction, models where Delphi analytics have been used for the insides of social media.
Initially, the approach was macroeconomic, social scientific and at the same time geographically
global. Now in the newest publication the analysis has been transferred to become interactive
while monitoring the change microeconomically and socially in a grass-root follow-up study spanning several years.
The social media paradigm changes the traditional paradigm of science regarding data collection
and processing and the real-time and placeless method of operating through new information and
its innovations. Innovation is both social and cultural and its recipients differ markedly from the
description and diffusion of traditional technical innovation, but also from the emerging cluster
structures and networks. This also explains the vast spreading of information and the rapid leaps
in the real-time development of its symbol structures.
Symbol innovations as well as concepts and organisatorial innovations are directing the process,
whereas its recipients use information differently from what is presented in the more traditional
classification of technical innovations and their diffuusion, also inside old corporations.
One of the reasons for this is the Einsteinian relativity and the phenomena of non-euclidic geometry in spatial structures and as a social or communal phenomenon. The main reasons are the
users of social media, the quality of the recipients and the way of the near community to influence
the shaping of the paradigm.
Social media is only at the beginning of the road as the builder of a new paradigm. Its changes
are visible first in the new symbol structures and in the traditional methods, also in research as
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well as in our way of perceiving social, economic and spatial structures. The virtually described
paradigm of social media is more true as a scientific view of the world than the image shared by
the traditional community when comparing the changing view of the world and its paradigm to the
earlier “it is as you see it” view of the world of the near community, but also in old corporations.
The differences between the clusters of the main groups (typologies) of social media are great
and they have both cultural and spatial differences.
The changes in the scientific paradigm are mostly focused on temporal and spatial sciences as
well as social and economic sciences but also on many applications of natural sciences. The most
urgent requirement for the future is method research, also into the study of science and into the
introduction of new research equipment. On this sense, we are facing a paradigmic change also
in the drafting of the theory of science, its multidisciplinary research, data collection and processing as well as its information theory.
Keywords: Social media, paradigm, corporation, innovation, networks, clusters, Facebook, blogs,
blogosphere, media society
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Abstrakti
Paradigma ja sen muutos on käsitteenä laaja ja liitetään arkikielessä oikeana pidetyn ja yleisesti
hyväksytyn maailmankuvan muutokseen. Tieteessä tämä tarkoittaa usein auktoriteettiasemassa
olevan teorian tai muun viitekehyksen vaihtumista uuteen. Thomas Kuhn käytti teoksessaan “Tieteellisten vallankumousten rakenne” tiettyjä toiminnan tapoja kuvaamaan vakiintunutta käytäntöä
läntisessä tieteessämme. Nämä suuret linjaukset liittyvät siihen mitä meidän tulisi tutkia ja tarkkailla, millaisia kysymyksiä meidän tulisi asettaan tutkimustilanteessa, kuinka nämä kysymykset
olisi esitettävä ja miten saatuja tuloksia, niiden analyysiä ja menetelmiä, tulisi tulkita.
Tiede kuvataan usein ikään kuin tiiliseinänä, johon tutkijat tuovat omat tiilensä ja säännöt rakentamiseen ovat kohtuullisen tiukat, eikä uuden tiilen löytäminen ole aina helppoa. Kokonaan uusi
tiili, uusi malli tai teoria, on harvinaista herkkua. Jos seinä alkaa olla vino ja uudet menetelmät
oikeita, joudutaan tarkentamaan vanhempien rakenteiden paikkaa. Jos siellä on paljon virheitä
tai likimääräisiä ratkaisuja, seinä on korjattava.
Marxismis-Leninismi ideologiana ja tieteen paradigmana, maailmankatsomuksellisena oppina,
kaatui takavuosina ja samalla valtava määrä inhimillistä työtä ja pääomaa sen mukana.
Maailmankuvien ja ideologioiden korjaus on usein paradigmainen ilmiö, mutta ei välttämättä. Tällainen paradigmainen prosessi syntyy vaikkapa silloin, kun maailmakuvaa muuttavat teoriat, kuten kvantti- tai suhteellisuusteoria, darwinilainen evolutionarismi, alkavat muuttaa hitaasti koko
maailmankuvaamme. Kuhnin mukaan tiede ei esiinnykään yksittäisten teorioiden ja tiilien tapaan
seinää rakentaen vaan juuri paradigmaisina vaihdoksina.

Paradigman määrittelystä
Kuhnilaisessa ajattelussa paradigman on oltava selvä muutos hankkia tietoa. Usein hän käyttikin
paradigman asemasta käsitettä “normaalitiede” välttääkseen käsitteelliset virheet. Tällaisessa tieteessä sen juuret olivat läntisen kulttuurin laboratorioissa, osien tutkimisessa ja aluksi sellaisen
maailman tulkinnassa, jossa kysymykset syntyivät pienen yhteisön sisältä. Myöhemmin tämä yläluokan aatelin harrastama tiede institutionalisoitui yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Uusi vaihe tuli
internetin ja tietokoneitten myötä sekä lopullisesti sosiaalisten yhteisömedioitten tuotteena.
Kun tuhannet miljoonat ihmiset alkoivat koota tietoa, jakaa sitä ja käsitellä yhdessä reaaliaikaisesti ja vuorovaikutteisesti piittaamatta vanhoista privilegioista, suurin osa heistä vailla läntistä
tiedeuskovan maailmankuvaa, syntyi uusi paradigmainen tapa ottaa käyttöön myös einsteinilainen suhteellisuus sekä sen vaatima ajaton ja paikaton maailmankuva todellisena tietona ja arkielämän kokemuksena. Samalla alkoivat murtua perinteiset tekniset innovaatiot ja niiden diffuusiset paradigmat innovaatioprosessin kärjessä sekä korvautua sosiaalisilla, symbolisilla ja niitä parhaiten taitavien ihmisten kyvyllä operoida uudessa virtuaalisessa ympäristössään monikulttuurisesti uusia organisaatioita rakentaen.
Käytännössä webympäristö ja sen sivustot ottivat vastaan ja lähettivät informaatiota kolmen median kautta. Tutkimuksessa näitä kutsuttiin joko tiedon alueeksi tai tiedon intressiksi, joskus myös
tiedon hankinnan järjestelmiksi ja menetelmiksi. Yhteisösivut kuten Facebook, Myspace ja suomalainen IRC-galleria sekä blogit olivat osa tätä laajenevaa, yhteisö- tai kansalaismediaksi kutsuttua kasvavaa prosessia. Tutkija ja toimittaja, mutta toki myös poliitikko tai yrittäjä, ovat sen
sisällä toimivia agentteja ja tutkimusohjelmassa olikin syytä “jalkauttaa” oma työ osaksi tätä tutkittavaa ilmiötä noudattaen sosiologisen tutkimuksen parhaita perinteitä. Tässä oma työ saatetaan osaksi tutkittavaa ilmiötä, aineistot kerätään osana itse tutkittavaa prosessia, ei ulkopuolisena sitä tutkijan “norsunluutornista” tarkkaillen.
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Käsitteelliset ongelmat
Uusi paradigma sisältää kauan vanhan erikoistapauksena olkoonkin, että uusi tapa hankkia ja
levittää tietoa on oleellisesti aiempaa laajempi. Teoriatasolla kvanttimekaniikka sopii maailmankuvaamme nyt paremmin kuin klassinen mekaniikka, mutta paradigmainen tuo muutos ei sittenkään ole verrattaessa sitä internetin ja sosiaalisten medioitten tapaan muokata uutta ja levittää
sitä (diffusion) ohittaen läntisen tieteen institutionaalinen asema käyttää myös valtaa ja vaikuttaa
ajatteluumme tai vahvistaa juuri sen asemaa, mutta nyt uuden paradigman avulla.
Uudesta maailmankatsomuksesta tai teoriasta sen selittäjänä tulee paradigmainen vasta, kun sen
merkitys alkaa näkyä tieteellisessä selityksessämme, sen tavassa muuttaa laajemmin koko kuvaamme arkielämässä ja sen ajattelussa, käytännön toteutuksessa myös symbolijärjestelmien
muutoksen kautta. Poliittinen järjestelmä, jossa lainsäädäntövaltaa käyttivät työnantajien ja työntekijöiden muodostamat ammattikunnat, puolueet tai korporaatiot, oli ongelmallinen uuden sosiaalisen paradigman mallissa. Näin Suomessa jopa käsitteet menivät vaikeasti ymmärrettäviksi ja
suositeltiin siirtymistä “sosiaalisesta” mediasta “yhteisöllisen” median käyttöön. Sosiaalinen media koettiin jo käsitteenä joko monimerkityksellisenä tai uusi ilmiö, paradigma, pyrittiin “kesyttämään” osaksi vanhaa korporatiivista yhteiskunnallista hitaan ja pienten osittaisten muutosten
maailmaa.

Vanhan paradigman verkostot
Tämä muutos, uuden paradigman, organisaatioiden ja instituutioiden sisäänmarssi, on vaikea
vanhan paradigman sisällä toimiville organisaatiolle ja instituutiolle sekä taloudelliselle ja kulttuuriselle jo vakiintuneelle käytännölle. Vanhan paradigman kohdalla on aina mukana runsaasti yhteiskunnallista valtaa ja suhteita, verkostojen ja klustereiden pysyviä rakenteita, joiden olemassaolo on juuri tuon vanhan paradigman varassa. Käsite ”establisment” tai ”eliitti” liittyy tähän kahitysvaiheeseen ja usein myös käsite ”populismi (popula=kansa).
Suomessa todellisuutta pyrittiin webkielessä avaamaan liki empiiristen lainalaisuuksien kautta ja
pragmaattisesti. Näin abstrakti uusi käsitteistö jäi tiedon käsittelyssä, tulevaisuuden ennustamisessa, ulkopuolelle. Tämä koski niin politiikan tekijöitä, ekokatastrofia ilmastomuutoksena, sosiaalipolitiikkaa tai vaikkapa medikalisoitunutta lääketiedettämme ja ohjeitamme muille EU-valtioille
talouskriisin globaalissa ja finanssi-innovaatioiden reaaliaikaisissa prosesseissa. Käsite mediayhteiskunnasta syntyi internetin, webympäristön ja sosiaalisen median tuotteena mutta erillisenä
siitä. Mediayhteiskunta ja sen kriisiytyvät rakenteet pukeutuivat sosiaalisen median asuun ja pyrkivät tekemään siitä osan pragmaattista, utilitaristista korporaatiota, tavan tehdä taloudellista tulosta.
Muuttuvassa webympäristössä laajemman kulttuurin ohjaava oma viitejärjestelmä, uudet symboli-innovaatiot, antavat lopulta säännöt havaintojemme teolle sekä yksilöiden tekemille yleistäville teorioille ja niiden todentamiselle. Tieto kulkee läpi monia meille vieraita tiedon käsittelyn ja
vastaanoton järjestelmiä, eikä avaa korporatiivisessa organisaatiossa alkuunkaan kaikkia
webympäristön symboliikan miljoonia moniulotteisia edes avainkäsitteitä tai niiden tulkintaa “väärässä” viitekehyksessä.
Tässä eri medioitten kilpailussa on suurta vaihtelua siinä missä tietoja tuottavien ja kuluttavien
ryhmienkin välillä. Ryhmien innovaatioasteessa voi olla suuria eroja ja etenkin symboli-innovaatioiden avaaminen on kokonaan erilainen prosessi kuin perinteisen teknisen innovaation yhteydessä tai sen diffuusiossa. Ongelman avain ei ollut nyt niinkään tieteen ja teknologian kuin sosiologian ja ihmistieteiden suunnalla olkoonkin, että kyseessä oli poikkitieteisesti lähestyttävä tutkimustehtävä.
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Tiedon tulkinta ja strukturalismi
Kun agraari tai teollinen yhteiskunta muuttui osana uusia teollisia innovaatioita tai yhteiskunnallisia revoluutioita, niiden muutokset olivat osa tieteen ja teknologian vähittäisiä muutoksia. Sähkö
ja raideliikenne muuttivat tapaamme elää ja asettua maapallolle siinä missä teoria evoluutiosta,
ihmisen tai maapallon asemasta maailmankaikkeudessa suhteessamme kirkkoon ja Jumalaan.
Nämä muutokset olivat joko nopeita tai hitaita, mutta lopulta paradigmaisia ja näkyivät ihmisten
arkielämän askareissa, tavassa muuttaa elämäänsä ja sen usein yhteisöllistä arkiajattelua, sitä
miltä maailma näytti lähiympäristöstä sen kokien ja rajallisten aistien viestimänä.
Webympäristön blogien kohdalla esiintyvät uusmedioitten juuri näkyvimmät tiedon tulkinnan kulttuurien väliset erot. Juuri tämä tulkinta antaa uudelle sosiaalisen median digikielen ilmiöille merkityksen, joka taas mahdollistaa toiminnan suuntaamisen olettamamme yhteisen ymmärryksen
pohjalta. Tämä ymmärrys ei ole niinkään kollektiivista muistia tai sosiaalista pääomaa tarkoittava,
eikä siis viittaa perinteiseen yhteisöllisyyteen, vaan pikemminkin lähempänä eräänlaista “geneettistä” koodia ja oppimiseen liittyvää yhteistä osaamistamme, kulttuurien yhteistä sinfoniaa.
Tässä sosiaalisen median paradigma lähestyy modernin antropologian isän Claude Levi-Straussin päätelmiä strukturalismista globaalien ajatusmalliemme yhteisenä taustana. Puhekielen mukana menetämme tätä yhteistä taustaamme ja digikielen kohdalla lasten ja nuorten tapa ottaa
viestejä vastaan poikkeaa oleellisesti heidän vanhemmistaan. Uudessa paradigmassa kuitenkin
juuri nämä symboliset järjestelmät ohjaavat toimintaa aina kaupankäynnistä taiteen ja tieteen
merkkiteoksiin sekä myyttisiin uskomusjärjestelmiimme ja tieteen saavutuksiin.
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Make Finland great again
Johdanto
Vuoden 2008 blogini (Kirjana: Uusmedia ja kansalaismedia verkosto- ja klusteritalouden tuotteina
innovaatiopolitiikassa) alkavat artikkelilla ”Nekrologi – elämää pienempi tarina.” Kirjoituksessani
vertaillaan kahta minulle läheisen henkilön nekrologia ja jatketaan myöhemmin blogilla, joka kertoo Sakari ”Zacharias” Topeliuksesta hänen päivänään.
Topelius oli valtiomies, kirjailija, toimittaja mutta minulle etenkin lapsuuteni ajan satusetä ja myöhemmin maantiedettä opiskellessani etenkin maantieteilijä. Hän antoi kasvot suomalaisuudelle
luonnonmaantieteen kautta ja aluemaantieteeseen edeten yhdistäen myös sosiaali- ja talousmaantieteen elementtejä toisiinsa kulttuurimaantieteilijänä.
Suomi sai Topeliuksen ”Maamme kirjassa” ja lukusissa artikkeleissa lapsuuden aikaisen sadun
kautta syntyvät maakunnalliset ja heimoihin liitetyt stereotyyppiset rajansa. Topeliuksen ansioita
on pitkälle kykymme hahmottaa luonnonmaantieteellisiä, geo- ja biosfääriin liittyviä elementtejä,
ekono- ja sosiosfäärisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin, olematta kuitenkaan kohtuuttoman ankara deterministi, luonnon ankaraa osuutta korostava ohi ihmisen oman tahdon ja oivalluksen rakentaa aluetaloutta, yhteisöllisyyttä ja kulttuurimaantieteen kuvaamia paikallisia, maakunnallisia ja lopulta kansallista identiteettiämme.
Syntyi sekä sisäsyntyinen, lapselle tarkoitettu juurtuminen lähiyhteisöön ja sen luonnonoloihin,
sekä rinnan tämän ympäristöpsykologisen identiteetin kanssa koko ajan laajeneva sepitteellinen
alueidentiteetti. Suomessa etenkin kouluopetuksen, maakunnallisen lehdistön, kirjallisuuden
sekä kasvavan sivistyksen ruokkimana ja johon tuon ajan henkinen ilmapiiri oli otollinen.
Snellmanin ja monien muiden riitapukareittensa rinnalle Topelius olisi ansainnut kuvansa korostaen Suomen itsenäistymisen oikeaa vuotta ja irtautumistamme Ruotsista. Tämän Topelius ymmärsi jo tuolloin ja hän sai pyhän svekomaanipiirien vihan ylleen.
Häntä syytettiin Krimin sodan aikoihin hallituksen käsikassaraksi maltillisena suomalaismielisenä
kielitaistelun kiihtyessä. Samalla tuolloin puhjennut materialistinen ja luonnontieteellinen sekä sokean positivistinen maailmankuva oli jyrkässä ristiriidassa Topeliuksen idealistisen tuotannon ja
maailmankuvan kanssa, joka sai tuolloin myös syvän kristillisiä korostuksia. Tässäkin Topelius oli
edellä aikaansa ja visiot tulevasta olivat oikeita.
Tänään oman aikamme Topelius olisi luova ja innovatiivinen bloggaaja, kirjoittaisi monikansallisesta filosofisesta yksituumaisuudesta, tekisi satunsa globaalille yhteisölle mutta myös vakavassa ja syvästi luonnosta huolta kantavassa vastuullisessa hengessä.
Hän saisi vastaansa aivan samat voimat kuin pari vuosisataa takaperin. Hedonistiset materialistit
ja fundamentalisti pelurit sekä näiden populistiset taidot, retoriikan ja pelottelun.
Niinpä Topeliusta tarvitaan tänään vielä enemmän kuin omana aikanaan. Peli on nyt vain monin
verroin kovempaa ja vastustajat viekkaampia. Mutta ovat avustajatkin nettiympäristön parhaimmasta päästä ja altruistisia nuoria satusedän joukoissa. Heidän hartioilla on nyt ahneen sukupolven konkurssipesän pelastus ja hoito. Nyt kaivataan topeliaanisen viisaita hengenheimolaisia arktisen Babylonian tueksi ja ymmärtäen, mitä on olla asialleen uskollinen lapsi.
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1. Paavo Haavikko 1931-2008
Matti Luostarinen 2008: Uusmedia ja kansalaismedia verkosto- ja klusteritalouden tuotteina innovaatiopolitiikassa. Blogi 7. lokakuuta 2008 www.clusterart.org

Lämmin kiitos Paavo Haavikolle
Synnyin samana vuonna 1951, jolloin muuan nuori ja vihainen mies, Paavo Haavikko kirjoitti ensimmäisen paradoksisen esikoiskokoelmansa “Tiet etäisyyksiin”. Täytin kolme vuotta kun “Tuuliöinä” julkaistiin ja nelivuotiaana tavailinkin jo hänen kolmatta kirjaansa “Synnyinmaasta“. Vasta
kaksi seuraavaa kuuluivat lapsena runoja lausuneen ja koulussa kiusatun pojan ohjelmistoon.
Silloin kiusaaminen ja runous kulkivat käsi kädessä suomalaisessa maaseutukoulussa ja niin kulkevat varmaan vieläkin. Tytöt olivat kiusaajina poikia paljon taitavampia. Niin kuulemma ovat
myös tänään. Se on hyvin suomalainen ilmiö ja takana murheellisissa kodin ja koulun niissä näytelmissä, jossa osallisena on nyt muuttuneen yhteiskunnan uudet luokkarajat ja arvot, uusi teknologia ja äidin kasvattamien poikien tunnemaailman köyhyys, päihteitten turruttamat aivot, faktan ja fiktion päällekkäisyys.
Paavo Haavikko oli kiusattu ihminen, joka vastasi sanalla ja hakien sellaista todellisuutta, jonka
sanat tahtoivat kadottaa. “Lehdet lehtiä” ja “Talvipalatsi” olivat lapsuuteni rakkaimmat kirjat. Niissä
iskettiin kiinni maailman omalaatuiseen arvoituksellisuuteen, tuon ajan kaksinaiseen luonteeseen
ja ihmisen vihan sekä vallanhalun yhdistelmään, häiriintyneen narsismin ytimeen. Sana ei saanut
runoilijalla kiertää totuutta, palvella valhetta, vakuutti Haavikko.
Rakastin Haavikkoa kuin isääni lapsena. Elin ja kasvoin Haavikon tuotannon mukana ja tulkitsin
maailmaa hänen kauttaan. Surin hänen vanhenemistaan, sairauttaan ja nyt olen helpottunut hänen kuolemastaan. Olen vapaa isäni taakasta, oidipaalisesta julmasta ja ankarasta isähahmostani. Haavikon henkilöä ymmärtää vain hänen lyriikkansa, sanojen kautta, ei sanoman. Siinä
Haavikko pamfleteissaan sortui valheisiin hänkin.
Paavo Haavikko on ylivertaisesti tunnetuin ja samalla tuotteliain suomalainen runoilija. Hän sai
Nestadt -palkinnon vuonna 1984, joka jo enteili Nobelia. Olin tuolloin nuori tohtori ja professori
Oulun yliopistossa. Jännitin kuinka Haavikko ohitti Jorg Luis Borgesin, Jorge Amadon, Mohammed Didin, Ernesto Sabaton ja oli juuri Octavio Pazin kannoilla kohti kirjallisuuden suurinta tunnustusta. Oma runokokoelmani oli kustannettavana Kalevan kirjapainon kustantamossa. Pieni
kustantaja meni nurin ja runot ovat pöytälaatikossani. Lainailen niitä joskus. Itseään saa lainata
mainitsematta.
Haavikko oli sukulaissieluni, kilpailuhenkinen ja lausunnoissaan uskomattoman omalaatuinen innovaattori, oppositiohenkinen toisinajattelija, suorapuheinen ja rehellisyydessään liiankin terävä.
Joskus kieroutuneen suora. Sanat oli kesytetty eikä niillä ollut Haavikolle tunnesisältöä. Hän manipuloi niiden avulla ilman vaaraa joutua itse niiden koukkuun. Se on hyvän runoilijan, kirjoittajan
ominta osaamista ja perusasia. Ei saa jäädä itse omien sanojensa emotionaaliseen ansaan, ei
etsiä luita jotka on itse joskus narsistisesti haudannut.
Haavikko uudisti runoutta, mutta samalla hän kertoi tarinaa yllättävistä näkökulmista politiikasta,
taloudesta, kapitalismista, yrittämisen ideologiasta. Hän oli liiankin näkyvästi keskiluokkaisen suomalaisen kauppahuoneen perillinen ja taloudelliseen vallankäyttöön sitä kautta vihkiytynyt kiinteistöalan tuleva kustantaja, monialainen nero ja itsensä hajottaja.
Haavikko ei tavoitellut poliittista valtaa Vaclav Havelin tai Lennart Meren tapaan eikä olisi siinä
menestynytkään. Hän oli siihen liian älykäs, liian impulsiivinen ja tulokulma visionäärinä oli joskus
aivan väärä. Hän kirjoitti pamfletteja Suomen talouden tuhosta juuri, kun kuka tahansa kykeni
Oulussa näkemään Nokian ja telekommunikaation läpimurron. Olisiko nuori Haavikko nähnyt mitä
nyt tapahtuu taloudessamme?
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Haavikon vahvuus oli hänen lyyrinen kielensä, runoutensa. Ei sittenkään tutuksi tulleet kertomukset ajankohdan politiikan ja talouden ahdingosta. Niiden kertojana hänestä tehtiin lausuntoautomaatti ja julkisuus pilasi paljon hyvää. Rakkaus, metafysiikka ja kuolema olivat aina osa erotiikka
ja “musta herbaario” matka kohti tuonelaa, jonne runouttaan ei voinut ottaa mukaansa edes Haavikko.
Kun ylioppilasjuhlassa lausuin Haavikon “Talvipalatsista” ja “Neljästätoista hallitsijasta“, tein sinne
liittymän suoraan lapsuuteni “Tuuliöihin” ja “Synnyinmaahan“. Ei sitä kukaan toki huomannut.
Sieltä löytyi sama poljento ja sama sanoma, lapsen muistamana ajoilta, jolloin muisti ei petä eivätkä sanat valehtele. “Puut, kaikki heidän vihreytensä” saivat hyvälle tuulelle, mutta aina uusi
runo ei alkanutkaan automaattisesti edellisestä. Se alkoikin kauempaa, liki kahden vuosikymmenen takaa, mutta jatkui uudessa ajassa ja eläen tuoreena siinäkin. Haavikon tapa leikkiä kielellä
ja käyttää sitä tarkasti, oli oivallista, mutta ei erehtymätöntä.
Olen kuullut monen ihastuneen jo lapsena juuri Talvipalatsiin. Kun haluan saada masennuksen
ärsytettyä äärimmilleen valitsen tietyt runot juuri Talvipalatsista ja palaan lapsuuden ahdistukseen
ja olen valmis taas kirjoittamaan. Lapsen provosointi piilotajunnasta sujuu helpoimmin hankkiutumalla kipeäksi, lapsuuteni Haavikkoa lukien.
Poikkeuksellisen monipuolinen runoilija on harvoin loistava yhteiskunnallinen toimija, yhteiskuntaa, taloutta ja historiaa pohtiva olemassaolon perusteiden oivaltaja. Juuri näkemyksellisyys on
Haavikon tuotannon leimallisin piirre myöhemmältä ajalta.
Julkisessa keskustelussa Haavikko oli aina omalaatuisen nöyrä ja julman vakava. Valta kiehtoi
Haavikkoa, mutta sen hän myös ymmärsi kirota. Juuri politiikan tulkinnassa hän oli ironiassaan
onnistunut, mutta ei se hänen lyriikkaansa voittanut tai peittänyt alleen. Paavo Haavikon tuotanto
jäi pysyväksi kansakunnan pääomaksi mutta ei virheettömäksi, ei täydelliseksi sekään. Pystymme parempaankin. Vuosisata on eletty yhdessä ja itsenäisenä. Nyt alkaa olla tekojen aika.

2. Kuninkaat, keisarit ja presidentit

I

Matti Luostarinen 2012: Tuhannen ja yhden vuoden tarinat. Blogi 25. tammikuuta 2012

Varhainen keskiaika
Toinen kierros presidentinvaalejamme on käynnissä. Vihreiden Pekka Haavisto ja Kokoomuksen
Sauli Niinistö kiertävät maata. Ensimmäisellä kierroksella Niinistö ja Haavisto keräsivät runsaan
kolmanneksen suomalaisten äänioikeutettujen luottamuksesta, vajaa kolmannes ei vaaleihin
osallistunut lainkaan ja loput kolmannes äänistä meni sitten kuudelle muulle pudonneelle ehdokkaalle.

Kahtia jakautuva maa
Maa on jakautunut kahtia, kaksi kilpailevaa ehdokasta ovat etelän ja Helsingin ehdokkaita, kertovat aikamme mediat. Keskustan Paavo Väyrynen keräsi suurimman äänimäärän yli 130 kunnassa
ja käytännössä kaikissa kunnissa entisen Oulun ja Lapin läänin alueilla. Pekka Haavisto ei saanut
enemmistöä yhdessäkään kunnassa, ja monessa hän jäi kauas taakse suurimpien puolueittemme ehdokkaista. Helsingin äänillä pääsee kyllä toiselle kierrokselle. Tämäkö oli tarkoituskin
vaalilakia uudistettaessa? Tavoite, jossa vaalit ja valtakunnallisen politiikan ratkaisee pääkaupunkiseudun alue? Näinhän meneteltiin jo 1100-luvulla Ruotsissa ja häviäjä oli aina Suomi. Se oli
tuon ajan metropolipolitiikkaamme.
Toiselle kierrokselle ylsi nyt mukaan runsaalla 10:llä prosentilla kaikkien vaalikelpoisten kansalaisten tuesta. Jos Niinistö saa omat ensimmäisen kierroksen äänensä, ja äänestysaktiivisuus
laskee olemattomiin, hän ylittää 50 %:n rajan helposti tekemättä yhtään mitään. Presidentillä on
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nyt niin vähän valtaoikeuksia, ettei nykyinen äänestystapa ja sen kahden kierroksen myös puolueuskollisuutta kysyvä trauma ole perusteltua, pohtii myös presidentti Mauno Koivisto. Käsite populismista on sekin tullut tutuksi suomalaisille. Se ei vastaa kuitenkaan tutkijan sille asettamaa
sisältöä vaan on liki haukkumasana ja tapa mustamaalata kilpailijaa.
Yleiseurooppalainen kasvava populismi tai myöhemmin Kanadassa ja Yhdysvalloissa tavattava
ei ole vielä tämän ajan tuotetta. Nyt haetaan tuhat vuotisen Suomen historiaa ja sen hallitsijoita,
jossa vuosi tai pari ei merkitse juurikaan mitään ellemme eläisi jo reaaliaikaista ja paikatonta maailmaa, jossa historiaa luetaan sitäkin uudella tavalla. Maantiede on sekin uusinut kasvonsa ja
kartta kulkee navigaattorina mukana sateliittien ja robottien ohjatessa kulkuamme.
Samalla hän, presidentti Koivisto, katuu tekojaan, presidentin vallan suitsemista, jossa tavoite oli
lisätä parlamentarismia, ei vähentää, saati vaarantaa koko demokratiaamme ja puolueiden institutionaalista asemaa, arvovaltaa. Tässä pohdinnassa on nyt paljon sellaista, johon olisi pian palattava. Pitkä presidentti Kekkosen valtakausi oli pääsyy tähän koivistolaiseen toimintaan. Samoin
on syytä pohtia, onko 12 vuotta liian pitkä aika yhdelle henkilölle. Yksi kausi riittää. Tai kaksi
kautta, joiden pituus on neljä vuotta, kuten vaikkapa Yhdysvalloissa.

Tuhatvuotinen historia taustalla
On aika tehdä katsaus millainen historiallinen tausta tällä tulevalla uudella hallitsijalla on hoidettavanaan Suomessa. Käyn katsauksessani läpi kaikki Suomen nyt valittavaa hallitsijaa edeltäneet
henkilöt kuninkaista keisareihin ja presidentteihimme. Jaan katsauksen viiteen eri ajanjaksoon,
alkaen varhaiselta keskiajalta noin vuodesta 1150 ja edeten usean artikkelin kautta tähän päivään, noin tuhat vuotta myöhemmin. Tämä on mielestäni välttämätöntä jotta ymmärtäisimme satavuotiaan Suomen elämää.
Tähän liki tuhannen vuoden jaksoon mahtuu 57 hallitsijaamme, 41 kuningasta, viisi keisaria ja
yksitoista presidenttiämme. Kiitän jo nyt käyttämästäni aineistosta Päiviö Tommilan kokoamaa
upeaa “Suomen Hallitsijat” kirjaa. Aivan kaikessa en seuraa sen jaotusta vaan otan vapauden
muutella etenkin maantieteellisiä käsitteitä ja niiden tulkintaa. Tuhat vuotta on sopiva aika ymmärtää, mistä saattaisi olla kyse myös oman aikamme poliittisissa pohdinnoissamme. Kirjani mediayhteiskunnan muutoksista ja murroksesta, tuhannen ja yhden vuoden tarinoista, sosiaalisen
median synnystä, taloudesta ja strategiasta sekä ”Arctic Babylon” ovat nyt kirjoitetun taustalla.
Käytin tätä samaa tuhannen vuoden mittaista ajanlaskua myös aiemmin kirjoittaessani romaania
Arctic Babylon ja sen päättymistä mayakansan kalenterin viimeiseen vuoteen 2012. Moni on sen
jo lukenut ja ymmärtää miksi globaali tarkastelu on rakennettu juuri tälle tuhatvuotisen ihmisen
elämänkokemukselle. Kirja oli samalla perusta seuraavan kirjasarjani synnylle ja sen avautumiselle lukijoilleni. Tuhatvuotisen ihmisen kokemuksella on helpompi elää vajaan satavuotiaan ihmisen elämää myös internetin sisällä kulttuurien törmäystä tulkittaessa. Reaaliaikainen prosessi
on tässä tuhatvuotisten kulttuurien ymmärtämistä, usein jopa antropologien työtä ja erityisen tärkeä tieteenalana.

Emämaan valitsemat hallitsijat
Suomi on historiansa aikana ollut aluksi läntisen, sitten itäisen naapurin alaisena ja lopulta itsenäisenä, nyt osana Eurooppaa ja globaalia maailmankyläämme. Keskiajalla Suomi tuli vähitellen
Ruotsin valtapiiriin, kunne se Suomen sodan 1808-09 jälkeen liitettiin Venäjän osaksi autonomisena suuriruhtinaskuntana. Tämän kaiken me muistamme. Samoin vuoden 1917 mullistukset,
mahdollisuuden julistautua itsenäiseksi sekä sisällissodan, talvi- ja jatkosodan. Brittitutkijat eivät
puhu talvisodasta eivätkä jatkosodasta. Se on ymmärrettävää. Heillä on erilainen käsitys myös
sisällissodastamme. Tiedettä popularisoitaessa on ymmärrettävä myös se emotionaaliset ainekset ja Suomessa myös onomatopoeettisen kielemme erikoisuudet. Kaikkea ei voi kääntää etteikö
mukaan tulisi väärin ymmärrettyjä käsitteitä ja symbolirakenteita.
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Oleellista on, että maamme on ollut, toisin kuin monet muut Euroopan valtiot, alusmaana ja emämaa on valinnut hallitsijamme. Tämä koskee myös hallintoamme, alueellisia rajojamme, sosiaalisia ja kulttuurisia tapojamme sekä tähän päivään saakka havaittavaa jakautumista kahteen Suomeen, eteläiseen ja pohjoiseen: Vanhaan Suomeen ja paljon myöhemmin muotoutuneeseen kansakuntaan, jonka historia sellaisena on oleellisesti lyhyempi. Tämän Vanhan Suomen historia
rajautuu lähelle Pähkinäsaaren rajaa, jossa on paljon myös muita kulttuuri- ja luonnonmaantieteellisiä jakolinjojamme kuin vain miekalla piirrettyjä.
Aiemmissa blogeissani olen käyttänyt tuolle rajalinjalle aikaamme paremmin sopivia käsitteitä
(keihäänheittäjien vyöhyke, rallikansan raja-alue jne.) ja sen ylittäminen on ollut ikään kuin satavuotiaaksi enintään elävän ihmisen lyhyestä historiasta, ei tuhatvuotiaan kokemuksena. Matka
Forssasta Iisalmeen tuon rajan yli on yhtä pitkä kuin silkkitietä edeten Afganistanin pääkaupungista Kabulista Pakistanin rajalle “talibantietä” kulkien. Molemmilla teillä on yhtä rikas, mutta samalla myös verinen tuhatvuotinen historia. Lisäksi matka Lounais-Hämeestä kohti Järvi-Suomea
on samalla matka kohti saarten Suomea, jossa vesistöt ovat aina yhdistäneet, eivät erottaneet
yhteisöjä ja syntyviä talousalueitamme. Se on vaikuttanut myös tapakulttuuriin, heimojen elintapoihin, liikkuvuuteen ja hallinnon rajoihin, rikkaan kielen syntymiseen. Kieli hermeneutiikan välineenä on avain moneen ilmiöön siinä missä nykyisin oivallettavat syvät traumat ja epigeneettisesti periytyneet toistuvien veritekojen syvät haavat historiassamme.

Keskusalue ja hierarkia
Tuhatluvun alussa Ruotsin valtakunta alkoi yhdistyä maakuntien liitoista yhteisen kuninkaan alaisuuteen. Vastakkain olivat ylimyssuvut ja keskitetty hallinto, kuningasvalta. Myöhäiskeskiajalla
kolme Pohjoismaata muodostivat personaaliunionin joka, kuten nykyinen Eurooppa euroineen,
alkoi jo varhain natista liitoksistaan. Oleellista oli keskusvalta ja hierarkiset alemmat rakenteet.
Niin hallinnossa, linjaorganisaatiossa, kuin alueiden kokemisessa. Suuri oli siinä pientä arvokkaampi ja käytti myös valtaa. Se on sukua oma aikamme rakennemuutosten vaikeasti toteutettaville uudistuksille. Kuntiemme yhteisöllinen synty on kokonaan eri asia kuin maakunta- tai lääninhallintomme.
Valta oli aggressiivista, veristä. Se opittiin jo varhain ja periytyi kokemuksena alusmaihin. Ilmiö oli
diffuusinen, hidas, liki kulttuurievoluutiota muistuttava sekä poikkesi tämän hetken reaaliaikaisista
kokemuksistamme. Jotta tämän voi ymmärtää, ne on vedettävä yhteen, tuhannen ja yhden yön
kertomus tiivistettynä hetken kokemukseksi ja nähtynä vaikkapa metropolin katukuvassa tai maaseudun kerroksellisessa maisemassa. Tuossa maisemassa kun harjautunut silmä voi erottaa liki
vuosituhantisia kulttuurimme piirteitä rinnan oman aikamme rakenteiden kanssa samaan aikaan
ja rinnakkain esiintyvinä.
Suomen tuleminen mukaan tähän unioniin, Pohjoisten kansojen rakentamaan, oli osa mahti- ja
päällikkösukujen itsellisten johtajien historiaa, jonka tausta on 1000-luvun alussa heikosti tunnettua. Näin tuon ajan historia on Suomessa usein keskusvallan liikkeiden kuvaamista, jossa mukana on kuninkaan ja kristinuskon liitto sekä varhain myös vaalikuninkuus. Sopimuksia sinetöitiin
valalla, ei viisaudella saati humanitaarisesti tai yhteisöllisesti pohtien. Kaikki olisikin kuin komediaa, ellei meillä olisi tässä pakollista omaa roolia, joka vie sen draamana usein kohti tragediaa.
Tragediaan taas liittyy traumoja ja traumat muuttavat myös jopa geneettistä käyttäytymistämme.
Syntyi liki neuroottista käyttäytymistä suhteessa lähinaapureihin niin idässä kuin lännessä.

Tärkein käsite on valta
Tuolta ajalta ovat käsitteet valta-alueen ydin, kartanot, keskuskartanot, kuninkaankartanot sekä
hierarkinen ajattelu. Kuningas ja hänen lähin virkamiehensä, jaarli, näkyy toki vielä nykyisinkin
monen virkamiehen, mutta myös yrittäjän tavassa hakeutua lähimmän “oikean kätensä” suojiin.
Valtakunnassa tapana oli, että kuningas joko surmattiin tai karkotettiin valtaistuimelta. Huudahdus
“valtakunnassa kaikki hyvin” oli siis poikkeusaikojen kuvausta ja usein valheellinen. “Kuningas on
kuollut, kauan eläköön kuningas” toistui muutaman vuoden tai vuosikymmenen välein.
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Tässä maailmassa tavallinen ihminen eli niin kuin voi, ei toki niin kuin olisi tahtonut. Hän syntyi
keskusvaltaa ja hallitsijoitaan varten, ei päinvastoin. Tätä harhaa näkee ja kokee vielä tänäänkin.
Hallinto ei palvele ihmistä vaan ihminen hierarkian kärkeen kohonnutta eliittiä, hallitsijoita, johtajiaan, byrokraattista persoonallisuutta. Sen tausta syntyi tuhat vuotta sitten Euroopassa ja siihen
perustuu jopa kansallinen tapamme kiusata toisiamme. Demokratia on siinä vain niskalenkki vähemmistön oikeuksista. Kun Yhdysvalloissa puhutaan ”establismentistä” sillä tarkoitetaan usein
hyvin lähellä eurooppalaista ja imperialismin aikana syntynyttä käsitteistöä tai valkoisen miehen
”tautia”.
Puolueinstituutiot ja niiden eliitti hyödyntää tätä vanhaa sosiaalista muistiamme ja diffuusiot ilmiöt
olivat kauan kansakunnan ainut tapa hakea kehitykselleen perustaa myös innovaatiopolitiikassa.
Tämä koski etenkin organisaatioinnovaatioita mutta myös symbolisia, käsitteellisiä, innovaatioita.
Ne tulivat liki yksinomaan Ruotsista. Samalla Ruotsi palkitsi tai rankaisi.

Valta on vain lainassa
Jotta jonkun valta kasvaisi, jonkun on valtaansa menetettävä. Nyt valtaansa ovat menettämässä
kaikki demaripuolueet Euroopassa. Vasemmiston ja oikeiston kaksinapainen dualismi käyttää
valtaa ei enää toimi. Yhteiskunta on holistinen ja hybridinen mutta samalla myös poliittisesti oikutteleva ja populistinen.
Ruotsissa maakuntien valta ja käräjöinti, maakuntakäräjät, vähin erin lakkautettiin ja korvattiin
valtakunnan hallinnolla. Keskiajalla kirkko kasvoi valtioksi valtiossa ja yhteenotot kirkkovallan ja
maallisen vallan välillä olivat tyypillisiä. Vain runsas vuosi takaperin Suomessa lopetettiin läänit
ja maaherrojen virat, nyt hallintoa muutetaan myös kuntahallinnossa ja vanhaa maakuntahallintoa
haikaillaan sitäkin.
Kehitys on ollut uskomattoman hidas ja sitä on vauhdittanut EU:n hallinto sekä kansalaisten tapa
hankkia palvelunsa ja saada ne toisin kuin keskiajalta syntyneissä rakenteissamme ja pitäjänmäeltä hakien. Häpeäpaalu on sentään sieltä hävitetty.
Itämaan, jolla nimellä Suomi tunnettiin, tuleminen osaksi Ruotsin ja Norjan kuninkaan laamannikuntia tapahtui vähin erin ja virallisesti Kuningas Haakonin kirjeellä 15.2.1362 kuningasvaaleihin
Moran kiville.
Kirjeessä kiitellään itäisen maakunnan uskollisuutta ja rakkautta muita hiippa- ja laamannikuntia
kohtaan ja katsotaan kohtuulliseksi, että itäinen maakunta on mukana ja tultava laamannin, pappien ja 12 kansan miehen kanssa valitsemaan kuningasta.
Kirjeen lukuisten sinettien joukossa on myös Turun piispa Hemmingin sinetti. Näin kuninkaan
valta lujittui rinnan kirkkovallan kanssa ja samalla linnoista tuli kruunun hallintokeskuksia. Suomea
ja sen luonnonmaantiedettä ei oikein tunnettu tai ymmärretty. Se kun tuli sisämaan saarineen
tutuksi kovin myöhään.
Saariston puolustaminen oli huonosti tunnettua ja niin Novgorod vei omansa. Syntyi raja, joka oli
samaan aikaan sekä luonnonmaantieteellinen, antropologinen mutta myös miekalla piirretty Pähkinäsaaren rauhan rajana. Syntyi kaksi erilaista Suomea.
Kuninkaan ympärille alkoi kehittyä valtioneuvosto, linna korvasi kuninkaankartanot ja vouti hoiti
sieltä kuninkaan tehtävät, verotuksen ja sotaväen noston. Samalla oli pidettävä kurissa maakuntien mahtisuvut.

Novgorodin naapuri
Suomi oli osa globaalia maailmaa ja Novgorod sen naapurina. Ruotsi onnistui vakiinnuttamaan
itäinen maakunta valtapiiriinsä aina Karjalan länsiosaa myöten. Ensimmäisen kerran raja määriteltiin miekoin Pähkinäsaaren rauhassa vuonna 1323. Se jakoi kiistellyn Karjalan kahtia.
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Sama koski savolaisten asuma-alueita ja tätä ekspansiivista heimoa käytettiin myöhemmin usein
asutusta laajennettaessa niin nykyisen Suomen kuin Ruotsinkin pohjoisosissa, toki muuallakin.
Raja oli kuin veteen piirretty viiva ja sitä väärenneltiin molemmin puoli ja koko Fennoskandian
pohjoisosa oli kauan rajoiltaan avoin. Siellä verottivat niin pohjalaiset talonpojat kuin venäläiset ja
verotettavina olivat joko savolaiset tai saamelaiset.
Vasta Kustaa Vaasa onnistui vakiinnuttamaan kuningasvallan perinnölliseksi 1540-luvulla. Aristokratian ja kuninkaanvallan välinen liitto loi perustan suurvallalle kuitenkin vasta seuraavalla vuosisadalla Kustaa II Adolfin aikana.
Tälläkin on omat merkkinsä omassa ajassamme pohdittaessa mediavallan suhdetta kolmeen
muuhun vallankäyttäjään sekä näiden yhteistä suhdetta kansaan ja sen internet -ajan kykyyn
käyttää sosiaalisen median tarjoamia valtansa suoria välineitä hyväksymättä vanhaa legitiiminä
pidettyä sosiaalista rakennetta, jossa ylimysvalta on korvattu käsitteellä eliitti. Perinteinen eliitti
kun omistaa vahan median.
Tuo ”media” unohti aikanaan miten Suomessa liikuttiin viikinkiajan veneillä, idässä luostarilaitoksen talollinen lampuoiti maksoi veronsa luostarilaitokselle ja yhteisesti hoidetut ”maatilat” olivat
todella suuria. Tilaton ja maaton osti paikan veneestä omalla työllään. Tuon ajan purjekunnat
olivat mittavia ja yhteenotot pelottavia. Lännessä idän ”viikinkejä” pelättiin. Suomen historia on
usein kirjattu lännen kautta ja sen kriittisempi tutkimus on jäänyt vähälle. Pinnallinenkin tarkastelu
paljastaa miten vähän sitä lopulta tunnetaan.
Eliitin kohdalla on olemassa menetyksiä, jotka ovat menestyksiä voimakkaampia – tärkeämpiä.
Jos eliitti, aristokratia, ei sitä ymmärrä, tuloksena on sen katoaminen tai oikeammin korvautuminen uudella. Näin myös Suomessa kävi vuosituhannen aikana moneen otteeseen.

Eerik IX Jervardinpoika Pyhä – “Suomen valloittaja”
Pyhän Eerikin legenda kertoo ensimmäisestä hallitsijastamme. Länsi-Göötanmaalla syntynyt
englantilaista sukujuurta oleva Eerik Jervardinpoika, svealaisten kuningas, joka tunnustettiin kuninkaaksi myös Göötanmaalla, sen itäosia lukuunottamatta, teki ristiretken Suomeen yhdessä
hyvin muistamamme piispa Henrikin kanssa. Henrik jäi Suomeen ja loppu on sitten historiaa Lallin
tappaessa legendassa Henrikin Köyliönjärven jäällä.
Eerikin hallitsijasuvun perusta oli tuon ajan tavan mukaan pyhyydessä ja kirkkovallassa ja sen
legenda Suomesta on todennäköisesti tarua ja liittyy ajalle tyypilliseen aikansa poliittiseen ideologiaan, pyhimyskultteihin, tavoitteena vahvistaa kuningasvaltaa. On hyvinkin mahdollista ettei
Eerik ollut ensimmäinen hallitsijamme lainkaan.
Ilmiö löytyy myös omasta ajastamme, jossa uutta valtaa tai valtiota pyritään vahvistamaan mm.
erotiikalla. Muita ovat veikkapa euro, eurokriisit ja niiden ympärillä käytävä taistelu, homokeskustelut ja vetoaminen toisaalla kansallismielisiin vanhoihin sosiaalisen pääoman myöhempiin 1800luvun ja 1900-luvun vaiheisiimme.
Harvemmin mukana on enää pyhimyskultteja, ristiretkiä, sosialismin pelastavaa autuutta. Sen sijaan hallitsijasuvun nuhteettomuus, pyhät legendat ja marttyyrius ovat tyypillisiä myös omassa
ajassamme eläviä legendoja. Presidentin arvomaailma ja perhe kiinnostavat ja niistä luetaan
vaikka se ei arkielämäämme vaikuttaisikaan.
Henrik jäi joka tapauksessa “pakanalliseen” Suomeen, joka oli toki jo kristillistä oppia elävä siten
kuin tuolloin osasi, tavoitteena luoda Lounais-Suomeen kiinteä hallinnollinen organisaatio. Tuon
ajan käsite “ledung” tarkoitti osallistumista maan ulkopuolelle tapahtuville ryöstö- ja valloitusretkille sekä käytännössä talonpoikien verottamista samalla. Näin sotaisa retki Suomeen oli osa valtapolitiikkaa, jossa yhtäällä haluttiin vankistaa omaa kuningasvaltaa ja toisaalla olla osa sitä ryöstelyä, jossa vuorottelivat hämäläisten sotaretket Novgorodin alueelle ja karjalaisten retket länteen.
Uskonsotia nämä eivät luonnollisestikaan olleet. Niitä tehtiin silloinkin kun siihen ei olisi kuulunut
olla enää mitään uskonnollista syytä.
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Tuossa välissä taitelivat hengestään savolaiset heimoalueet ja oppivat kielen, jossa oli oltavat
diplomaatti, varottava poikkipuoleista sanaa. Näin syntyi käsite savolainen “piällysmies” tai “vonkamies“” kuten Urho Kekkonen ja Martti Ahtisaari tai vaikkapa Erkki Liikanen ja Olli Rehn. Tälle
Suomelle tutuksi tuli ymmärrys, kuinka on aivan eri asia olla vapaaehtoisesti hurskas kristitty ja
talonpoika kuin elää nuhteetonta elämää ruotsalaisen kirkon helmassa maksaen sille veronsa ja
uhraten sodissa henkensä, lastensa hengen.

Kaarle Sverkerinpoika – sukuvihan surmaama
Toinen hallitsijamme oli vuorostaan Itä-Göötanmaalla syntynyt ja sai surmansa, kuten ensimmäinenkin, kilpailijansa miekasta. Hän seurasi verisen kauden historiassa Maunu Henrikinpoikaa,
jota tuskin koskaan kuninkaaksi Moran kivillä tunnustettiin. Göötalaisten ja svealaisten kuningas
Kaarle Sverkerinpoika ei juuri suomalaisten oloihin vaikuttanut ja hänet voi sivutta merkinnällä,
sukuvihan ja sisarkateuden uhri.
Tuohon aikaan kuninkaalliseen sukuun kuuluneen miehen avoin väkivalta oli kunniallinen tapa
voittaa kruunu itselleen. Näkee tätä tapaa vieläkin. Niinpä Knut Eerikinpojasta tui kuningas, eikä
häntä viety vankeuteen murhasta. Murhat ja massamurhat ovat osa hallitsijoiden henkilöhistoriaa.
Siitä ei pitäisi kirjoittaa lainkaan. “Minä en vihaa ketään, paitsi Hitleriä – ja häntäkin vain viran
puolesta“, kertoi Winston Churchill.

Eerik Pyhän poika Knuut – vahva kuningas
Knuut Eerikinpoika oli vallassa liki 30 vuotta ja oli 1100-luvun voimakkain kuningasvallan käyttäjämme. Ote Suomesta vahvistui kun Paavi kirjoitti Itämeren alueen “helvetin lapsista”.
Maahan hyökättiin niin Novgorodista, juutit etelästä ja tietysti sotaisat kirkkoruhtinaat lännestä.
Suomessa kaupalliseksi kutsuttua “lähetystyötä” johti Lundin arkkipiispa Eskil ja Linköpingin
piispa Kol. Juuri Kolia kutsuttiin Suomen Jaarliksi. Knuut kuoli poikkeuksellisesti luonnollisen kuoleman.
Knuutin kohdalla kriisejä jouduttiin vähentämään pelkän liian täyteen ahdetun aikataulunkin
vuoksi. Oleellista kuitenkin on ettei valtaosa Suomesta ja suomalaista ollut ikinä kuullutkaan tuon
ajan kuninkaista ja maamme historia on tältä ajalta kovin heikosti tunnettua. Keitä me olimme ja
miten tänne rantauduimme, kuinka sopeuduimme myöhemmin asuisijoillemme on arkeologisten
löydösten varassa. Tunnemme toki satavuotiaan Suomen ja myös muutaman sadan vuoden takaisen maamme historian yksityiskohtiakin mutta tuhatvuotinen tarina on jo narratiivista kerrontaa.

Sverker II Kaarlenpoika – sodalla erotettu
Sverker tukeutui hallintokaudellaan tanskalaisiin ja kirkkoon, jätti suomalaiset rauhaan. Kruunun
hän sai kuninkuussopimuksella mutta menetti sen sitten sukusodan leimahdettua uudelleen ja sai
surmansa taistelussa yrittäessään paluuta Tanskasta takaisin Ruotsiin.
Tuolloin Ruotsin rauhaa idässä eivät enää uhanneet vain pakanalliset suomalaiset vaan nyt etenkin ortodoksiset venäläiset. Kirkko vahvisti asemaansa ja katolisen kirkon mystisiin menoihin alkoi
sekoittua vanhoja pakanallisia menoja. Tämä kehitys jatkui vuosisatoja. Pohjoisessa keskiössä
olivat nyt Ruotsin, Tanskan ja Norjan väliset sisäiset suhteet. Käsite valtiosta oli toki vielä avoin.
Niinpä kun historiassa kirjataan kuninkaita unohdetaan samalla kuinka valtiokin käsitteenä oli tuntematon.

Erik X Kuutinpoika – kirkon kruunaama
Oli Knuut Eerikinpojan vuoro nousta valtaan ja nyt anastamalla se kahden veljensä avustamana
kapinassa, jossa veljet saivat surmansa ja kruunun haltija Sverker joutui vuorostaan maanpakoon
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Tanskaan, jossa myös kaatui. Aika oli rauhan aikaa, jossa haettiin sopua avioliiton kautta. Sekin
oli hyvin tyypillistä tuolle ajalle. Hyvin arvovaltaisen ja vastuullisen aseman jättäminen on enemmän kuin pieni kuolema.
Sotaisa aika jätti Suomen kuninkailta rauhaan mutta kirkko piti maata edelleen vaarallisena. Suomessa ei ollut vihittyä piispaa edellisen kuoltua ja Paavi kantoi siitä huolta. Nyt tarvittiin Paavin
sotilasta ja sanajulistajaa. Paavin kirje oli lähetetty Lundin arkkipiispalle ja tuo aika oli tätä kautta
myös tanskalaisten valtaa Suomessa, ei yksin Ruotsin. Oliko itäinen maakunta joutunut Tanskan
haltuun Paavin tulkintana? Paavin kirkon tuntemana itäinen maakunta oli kovin eksoottinen ja
etäinen.
Pakanamaa oli kuitenkin edelleen Ruotsin valloittama ja Uppsalan arkkipiispan alaisuudessa.
Paavin kirje on muotoiltu tavalla, johon vain Euroopan ytimessä on opittu euromaiden lähettiläiden
kirjeitä tänään seuraten. Siinä puhutaan suhteellisesta vakaudesta, annetaan lupa yhteen tai kahteen piispaan käännytetyillä alueilla. Paavilla paksu nahka on Jumalan lahja.
Pyhä Isä otti siten haltuunsa Ruotsin valtakunnan ohella myös Erikiä edeltäneiden, veristen kuninkaiden valloittamat pakanamaat suojelukseensa. Näin kävi toki myöhemmin myös muualla
globaalissa maailmassa ja sanamuodot olivat samoja Etelä-Amerikassa, Väli-Amerikassa Inkojen
ja Maykansan ikivanhojen kulttuurien kohdalla konkisdatorien asettuessa sinne asumaan köyhästä Andalusiasta muuttaen Brasiliaan, Argentiinaan, Meksikoon jne. Kyse oli siis imperialismista tuon ajan hengessä.
Pyhän istuimen oli vaikea tietää koska petturuus oli viemässä sen oikeutettuja osuuksia ja kilpailijoita oli muitakin kuin vain maallisen vallan ruhtinaat myös välimereisellä alueella. Kaikilla oli
siten myös omat edunvalvojansa emigranttien mukana. Kantaväestön oli mahdoton ymmärtää
millaista peliä konkisdatorien ympärillä käytiin ja alkoi rappio, joka vei Amerikan intiaanien kulttuurit Etelä- ja Väli-Amerikassa.
Syntyy helposti käsitys, ettei suomalaiset juurikaan noista sanamuodoista ymmärtäneet, eikä niitä
oltu edes heille tarkoitettu. Samaan aikaan kuitenkin Ranskassa, sen ensimmäisissä yliopistoissa, oli suomensukuisia rehtoreita, jopa kaksin kappalein. Varsin varhaisessa vaiheessa Suomeen levisi myös kirjallisuutta ja painotöitä, joiden taso kertoi muusta kuin takapajulasta.
Toisin kun Etelä-Amerikassa, suomalaiset talonpojat kykenivät menestymään ja sopeutumaan
myös säilyttäen omaa kulttuuriaan. Eräs keskeinen syy tähän oli paineiden syntyminen niin idästä
kuin lännestä, jolloin sopeutuminen tapahtui kulttuurissa, jossa valtapeliä käytiin kahteen suuntaan. Suomessa kohtasi niin kreikkalaiskatolinen kuin roomalaiskatolinen kirkko sekä myöhemmin myös slaavilainen ja läntinen hallintokulttuuri sekä niiden maallinen hallinto. Kahden lautasen
politiikka ja suomettuminen alkoi hyvin varhain ja juurtui syvälle.

Juhana Sverkerinpoika, “housuton jaarli” – sukunsa viimeinen
1200-luvun alku oli Suomessa kohtuullisen rauhallista aikaa. Ruotsiin tuli valtaan lapsikuningas,
joka kuoli 21-vuotiaana ja häneen päättyi Sverker -suvun kuningastie miesten puolelta. Kirkko oli
hänen tukenaan, mutta Tanskan tuki rakoili ja Viroon tehtiin epäonnistunut sotaretki pelastamaan
vanhaa idäntietä sekä Baltian pakanamaita samalla kirkolle käännyttäen. Suomi säästyi kalpaveljesten ritarikunnalta ja ledung -retkeltä. Sen sijaan hallitsijasuku oli jälleen kerran vaihtumassa.
Tästä vaiheesta Suomessa selvittiin kuivin jaloin.

Eerik XI Eerikinpoika “Sammalkieli ja Nilkku”
Eerik XI oli kahden kuningassuvun ainut elossa oleva kuusivuotias kiistaton kuningas. Ylimystöstä
koottu holhoojahallitus menetti kuitenkin sekin asemansa Knut Pitkän kapinassa ja pako Tanskaan sekä paluu hallitsijaksi 18-vuotiaana oli jo myöhäistä. Valtaa käytti Jaarli Ulf sekä Birger
Maununpoika riidoissa muiden ylimyssukujen kanssa. Suomi eli tietämättään kahden vaiheilla ja

26

politikoimatta mitenkään. Jos politikointia oli, se oli taitavaa ja liki näkymätöntä talonpoikien passiivista vastarintaa. Tämänkin suomalaiset oppivat jo hyvin varhain.
Mahtisukujen taistelu vallasta jätti Suomen ensin rauhaan. Suomea hallitsi jälleen kirkko ja kirkon
edustajana piispa Tuomas. Tuomas käännytti hämäläiset ja hankki samalla itselleen tukea taistelussa novgorodilaisia vastaan. Tuomas tarvitsi apua ja sai sitä kalpaveljiltä, jolloin samalla Suomen siteet Ruotsiin olivat katkeamassa. Tuomaan yritys oli epätoivoinen.
Uhkaava tilanne kuitenkin laukesi, kalpaveljet eivät saapuneet ja Suomi jäi ilman tuon ajan feodaalista hallintojärjestelmää. Samalla kun idän uhka väheni hämäläiset kääntyivät takaisin pakanuuteen ja hylkäsivät Tuomaksen kirkkoineen. Se oli hyvin suomalainen ja opportunistinen tapa
jo tuolloin ja tyypillistä Hämeessä. Alkoi passiivinen vastarinta.
Paavin kirkko kuuli hämäläisten uskottomuudesta ja jälleen kerran tarvittiin ledung -retkeä Hämeen härkätielle. Kahden tällaisen retken jälkeen Birger Maununpoika jatkoi piispa Tuomaan ja
hämäläisten joukkojen avustamana ruotsalaisten hyökkäystä Nevalle. Tuloksena oli nöyryyttävä
tappio ruhtinas Aleksanterille. Näitä nöyryyttäviä tappiota tuli myöhemmin lisää.
Eerikin ajasta suomalaisille talonpojille jäi hyvä muisto. Hän hallitsi kohtuudella ja oikeudella, se
aika oli rauhan aikaa. Valtaa käyttivät Tuomaan johtama “Suomen kirkko” ja Birger jaarli, Bjälbo
-suku. Kansan antamat lisänimet, Suomessa niin tyypilliset “nilkka” ja “sammalkieli” kertoivat puheviasta ja ruumiinvammasta.
Kansa tunsi toki johtajansa, toisin kuin kuvittelemme, väkiluku oli pieni ja yhteisöt toimivia. Nilkun
kuolemaan päättyi Pyhän Eerikin sukuhaara Suomen hallitsijoita.

Birger Jaarli – Suomen ruotsalaistaja
Suomalaiset muistavat Birger Maununpojan, eli Birger Jaarlin, Ruotsin todellisena hallitsijana liki
neljännesvuosisadan ajalta. Jaarli oli nimitys, jota Skandinaviassa käytettiin keskiajalla kuninkaan
korkeimmista virkamiehistä. Ehkä se vastaisi nykyisin poliittisen hallituksen ministereitä, Birgerin
kohdalla pääministeriä ja presidentti olisi juuri valtansa menettänyt Eerik Eerikinpoika “Nilkku”.
Valta tuli Birgerille suuren suvun syntymälahjana, jossa virtasi sverkereiden kuninkaallinen veri,
tosin laimeana. Molemmat sedät olivat jaarleja, kaksi veljistä piispoina ja yksi laamannina.
Birger Maunupojan lapset olivatkin jo äitinsä puolesta suoraan Eerik Pyhän verta.
Suomeen Birger Jaarli toi ledung -sotajoukkonsa tarkoituksena edetä Hämeen sydänmaille “yksinoikeudella” tukemaan Tuomas piispaa. Kaksi hyökkäystä olivat onnistuneita ja kolmas suuntautui jo laajana rintamana kohti Karjalaa Nevajoelle, jossa normaalia ledungia suurisuuntaisempaa hyökkäystä Laatokan-Karjalassa otti vastaan Novgorodin ruhtinas Aleksanteri Jaroslavinpoika lyöden lännen sotajoukot.
Suomessa voittonsa kunniaksi Aleksanteri sai lisänimen Nevski – “Nevalainen” ja idän kirkko kohotti hänet pyhimykseksi. Nevski tunnettiin slaavilaisena miehenä, joka kunnioitti niitä, jotka häntä
vastustivat, mutta ei voinut sietää heitä.
Vaikka retkeltä palattiinkin tappiomielialalla, sen merkitys oli Suomelle jatkossa suuri. Tästä
eteenpäin Varsinais-Suomi ja Häme olivat sidottuina kiintein sitein Ruotsin kruunuun. Näin Maununpoika oli voittanut liki jo menetetyn Suomen takaisin Ruotsille.
Alkoi asutustoiminta, jossa Suomen rannikot Uudellamaalla aina Kymijokisuuhun saakka asutettiin ruotsalaisilla. Näin Venäjä oli menettänyt lopullisesti Suomen Ruotsille.
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3. Kuninkaat, keisarit, presidentit II
Matti Luostarinen 2012: Tuhannen ja yhden vuoden tarinat. Blogi 26.tammikuuta 2012 www.clusterart.org

Birger Jaarlista Pohjoismaiseen unioniin
Samaan aikaan kun Ruotsin valta vakiintui 1200-luvulla Suomessa ja syntyi ensimmäisen kaupunkimme, Turku, maailma eli omaa meille vierasta elämäänsä. Näistä kiihkeimpiä olivat Tsingiskaanin valloitukset ja mongolien suurvallan syntyminen, lukuisat ristiretket islamia vastaan sekä
kerjäläisveljestöjen sikiäminen. Kaikille liikkeille ja ristiretkille tyypilliseen tapaan niitä luonnehti
psykopaattien nouseminen valtaan Robert Linderiä lainaten.

Aggression siemen kylvetään
Kuningassuvuissa tätä mielen järkkymistä ruokki siniveristen lähisukuisuus ja myös monet muut
kuin mielensairaudet. Aika antoi mahdollisuuden kohdistaa aggressio myös omiin jälkeläisiin,
vanhempiin ja etenkin sisariin. Näin sisarkateus ja veriteot yhdistettiin vallan tavoitteluun ja se oli
hyväksyttyä, jopa kunniakasta. Aristokraatin tavat ja elämä normeineen siirtyi mahtisukujen kautta
talonpoikien elämään. Eniten tätä vastustettiin raja-alueilla Savossa, joka alkoi muuttua jatkuvan
sodan temmellyskentäksi.
Kun samalla sotilaita ja sotaveteraaneja nimiteltiin sankareiksi, syntyi väkivallan perinne ja ihannointi. Mitalit ja tilukset olisi tullut jakaa pelkuruudesta, ei tunnevamman tuomasta rohkeudesta,
jossa joukkorikollisuus ja alituiset ryöstöretket raiskauksineen ei tehnyt yksilöstä rikollista. Erityisesti Hämeessä talonpojat joutuivat yhtenään mukaan retkille, joiden kohteena oli vuoroin itä ja
etelä mutta myös pohjoinen. Tämä raaisti ja johti myöhemmin 1900-luvulla veljessurmiin Suomessa. Niiden yhteyttä ei vain ole riittävästi ymmärretty tai haluttu ymmärtää.

Logiikka, metafysiikka, semantiikka
Elettiin skolastiikan kulta-aikaa. Euroopassa vaikuttivat sellaiset filosofit ja teologit kuten saksalainen Albertus Magnus ja italialainen Tuomas Akvinolainen. Ajattelussa yhdistettiin logiikkaa,
metafysiikka ja semantiikka. Se oli yleistä roomalaisen kirkon ohella niin juutalaisilla kuin islamilaisilla opeilla.
Kiinassa Kublai-kaani perusti Yan-dynastian ja Njalsin saaga kirjoitettiin. Merkittäviä aikalaisia
olivat vaikkapa Roger Bacon, Johannes Bonaventura, Petrus Peregrinus Ranskan Ludvig IX ja
Rooman keisari Fredrik II sekä jo mainittu Aleksanteri Nevski, Novgorodin ja Vladimirin suuriruhtinas, Birger Jaarlin nöyryyttäjä. Syntyi orastava oppi, jossa tieteellinen mahti syrjäytti Euroopassa
myöhemmin henkisen mahdin. Syntyi tarkkaan ohjattuja ohjuksia ja harhan johdettuja ihmisiä
Martin Luther Kingiä siteeraten.

Valdemar Bisgerinpoika – ensimmäinen “Folkunga”
Birger Jaarlin jälkeen Suomen hallitsijana vaikutti ensimmäinen “Folkunga” Valdemar Birgerinpoika. Hän tuli kuuluisaksi massahurmaajana, hän rakasti naisia. Valdemar eli suuren isänsä varjossa, mutta nautti siitä ja elämästään. Isä tasoitti poikansa tietä ja teki Bjälbo-suvusta todellisen
kuningassuvun. Koskaan kuninkaan valta ei ole ollut suurempi kuin juuri tuolloin.
Birger Jaarlin vanhimman pojan valinta kuninkaaksi oli taktinen liike maakuntaylimystöltä, pelin
politiikkaa. Talonpojat oppivat yhteiskunnallisen toiminnan, sen vilpillisen vehkeilevän politiikan
aikansa aristokraateilta. Pelin politiikan sotki vain sinänsä ajalle tyypillinen kuninkaitten ja ylimystön tapa pitää rakastajattaria. Näiden kuului kuitenkin olla alhaisempaa sukua kuninkaan kanssa,
ei toki kuningattaren sisaria, kuten Vlademarin tapauksessa. Joitakin normeja kuningassuvuillakin
oli, joita kuului noudattaa.
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Normeja rikkova kuningas joutui mittaamaan välejään myöhemmin sisartensa kanssa ja menetti
lopulta kruununsa pyhiinvaellusmatkallaan Roomassa. Monen nöyryytyksen canossanmatkansa
jälkeen Valdemar jatkoi maanpaossa taistelua kruunustaan, mutta kuoli lopulta rakastajattariensa
ympäröimänä Nyköpingissä.
Ihmisten ajatuksia ei muuteta retoriikalla, puhetaidolla, vaan saamalla nämä ajattelemaan uudella
tavalla. Tähän kuninkaat eivät saaneet koulutusta sen enempää kuin aristokraatti yleensäkään.
Sotia ei voi lopettaa niin kauan kun ne olivat liian komeita, koristeellisia. Tätä onnettomuutta jatkui
vielä vuosisadat ja sen hinnan maksoi suomalainen talonpoika harvaan asutussa maassaan.

Maunu Birgerinpoika Ladonlukko – yhteiskunnan organisoija
Maunu Birgerinpoika Ladonlukko syrjäytti veljensä ja vakiinnutti lopulta kuninkuutensa Moran kivillä. Samalla hän kykeni rikkomaan veljensä liiton Rooman kirkon kanssa suostumalla Pyhän
Isän moniin myönnytyksiin. Syntyi hengellinen verovapaa rälssi ja katolisesta kirkosta tuli valtio
valtiossa. Vastaavasti myöhemmin järjestettiin maallisen rälssin verovapaus koskien ylimystöä,
ritareita ja asemiehiä. Tämä säilyi kauan, korruptio osana uskollisuudesta.
Se siirtyi Suomeen rakenteellisena korruptiona ja näkyy vielä tänäänkin mandaattiviroissamme,
mutta myös talonpoikien omaksumassa liki kuninkaallisessa nepotismissa, sukulaisten suosimisessa. Yhteisöllinen rakenne ja sen kulttuuri, yhdessäolo-organisaatio (Gemeinschaft) vahvisti
perhesiteitä ja kyläkuntia mutta hidasti asiaorganisaation (Gesellschaft) syntyä.
Talonpoikia kosiskeltiin oikeudenhoidossa kieltämällä mahtimiehiä käyttämästä valtaansa väärin
pysähdyspaikoillaan vaatimalla itselleen kestityksiä. Tästä hän sai samalla lisänimen “ladonlukko”
lukitsemalla herroilta talonpoikien ladot. Se oli samalla alku kestikievareiden synnylle. Syntyi käsite, jonka mukaan sotilaan pakkaus ei ole niin raskas kannettava kuin vangin kahleet.
Maunu Ladonlukko jäi historiaamme yhteiskunnan järjestäjänä, perintökuninkuuden pohtijana ja
etenkin kirkollisen ja yhteiskunnallisen järjestyksen hoitajana myös Suomessa. Draaman kaari
syntyi kuitenkin hänen kolmen poikansa hamletmaisesta seikkailusta ja vahoista dynastisista ristiriidoista. Sisarusten välisessä sodassa ei oltu turhan nirsoja, riitti kun kansa uskoi heidän olevan
oikeassa ja itse vallan tavoittelijat saivat siitä rohkaisunsa.

Tyrglis Kuutinpoika – Viipurin perustaja
Tyrglis Knuutinpoika nousi kuninkaaksi yllättävien kuolemantapausten jälkeen. Viikatemies sotki
tullessaan odottamatta, ei aina toki kilpailijan miekka. Tyrglis tuli ikään kuin puun takaa, edusti
maallista rälssiä mutta oli asemaltaan mahtimiehiä vähäisempi. Hänen syntymäaika ja paikka
sekä vanhemmat ovat tuntemattomat. Hän halusi säilyttää maassa rauhan taistellen sen puolesta
Karjalassa, Itämaassa. Se oli uutta Suomessa ja Karjalassa.
Suomen historiaan Tyrglis jäi pysyvästi ristiretkestään juuri Karjalaan. Retki onnistui ja siitä kirjoitettiin seuraavaa: ”Sitten he menivät pakanamaahan ja aiheuttivat siellä paljon hävitystä ja pelkoa.
Ja he rakensivat linnan siihen maanääreen, missä kristitty maa päättyy ja pakanamaa alkaa”
(Seppo Aalto 2000. Suomen hallitsijat). Näin syntyi Ruotsin valtion itärajan lukko, Viipurin Linna
ja myöhemmin Ville Vallgrenin sen edustalle veistämä Tyrglis Knuutinpojan patsas. Se toki katosi
toisessa maailmansodassa. Tuolloin itsenäisyyttä varjeltiin jo ydinasein.
Tyrglis Knuutinpoika joutui myöhemmin tyypillisen juonittelun kohteeksi sisartensa kautta samaan
aikaan kun hänen poikansa taistelivat jo vallasta. Piispojen viha ja veljesten toiminta vei marskin
lopulta maanpetturuudesta mestauslavalle. Mestauslavalla Knuutinpojan korvissa soi tuon ajan
ihmiskunnan kaunein ääni, sotarumpujen pärinä. Ei se ole vieras vieläkään.
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Birger Maununpoika – Velisurmaaja
Birger Maununpoika jatkoi hallitsijoittemme ikään kuin Shakespearen kirjoittamaa kuningastragediaa. Birgerin herttuaveljekset, joista Valdemar toimi Suomen herttuana, vehkeilivät yhdessä
Norja tukemana ja surmasivat samalla “Håtunanleikissä” Tyrglis Knuutinpojan. Lopulta valtakunta
jaettiin veljesten kesken kolmeen osaan. Karjala ja Viipuri linnoineen jäi Birgerille.
Birger järjesti myöhemmin pidot, jossa hän kosti Håtunanleikin sulkemalla sisarensa Nyköpingissä linnan torniin. Tarinan mukaan herttuat nääntyivät nälkään “Nyköpingin pidoissa”. Tällaisia
pitoja tapaa nykyisinkin. Harvoin tapaa ihmisiä, valtiaita, jotka eivät olisi aggressiota ja etenkin
sotaa vastaan. Etenkin Hitler ja Mussolini olivat, lukien heidän kirjoituksiaan ja puheitaan.
Birgerin tarina päättyi kuninkaana maanpaossa hänen veljiään tukeneitten ylimysten noustessa
kapinaan ja surmatessa Birgerin pojan, siniverisen kruunun tavoittelijan. Samalla Eerikinpojasta
Maunusta tuli seuraava kuningas tuuliselle paikalle. Sota vapautti hänetkin jokapäiväisen elämän
rutiineista. Siniveristen kohdalla se selittikin pääosan sodan psyykkisistä syistä ja arvostuksista.
Elämä oli kosteassa ja suljetussa linnassa todella tylsää.
Valtakunta oli köyhtynyt, kadot olivat lisänneet lohdutonta talonpoikien asemaa, kuninkaan ja
herttuoiden taistelu heijastui kaikkialle, myös Suomeen, jossa hyökkäykset ja vastahyökkäykset
seurasivat toisiaan. Vain voittajat saivat päättää kuka oli rikollinen ja miksi, miten normeja rakenneltiin ja millaista aristokraattia tukien. Suomalainen talonpoika ei ollut tässä jaossa mukana. Nyt
siihen oli pieni mahdollisuus, kauan jatkuneet veljessodat.
Karjalaiset käyttivät hyväkseen veljessotia, venäläiset tunkeutuivat ensin Hämeen linnan edustalle vuonna 1311 ja karjalaiset joukot Turkuun vuonna 1318. Linna kesti, mutta venäläiset polttivat kaupungin, tuomikirkon ja Kuusiston piispankartanon. Ruotsi oli lopullisesti hajoamassa ja
haki nyt rauhaa. Se alkoi aidosti pelätä kansan vihaa kaukana idässä. Suomi alkoi tulla oikeasti
tutuksi ja tunnetuksi läntisen vallanpitäjän hoveissa.

Maunu Eerikinpoika – lainlaatija
Maunu Eerikinpoika syntyi Eerikin (kuningas Maunu Ladonlukon pojan) ja Norjan kuninkaan Haakonin tyttären Ingeborgin poikana. Hän on ensimmäinen Ruotsin kuningas, jonka tiedetään varmasti käyneen Suomessa.
Maunu Eerikinpoika valittiin kuninkaaksi kolmivuotiaana Moran kivillä. Samalla hänet kruunattiin
myös Norjan hallitsijaksi, perimysjärjestyksen mukaisesti. Tätä olivat edeltäneet lukuisat surmatyöt ja viimeisenä “Nyköpingin pidot”. Poliittiset murhat jatkuivat ja Tanska ajautui interregnumin
tilaan Birgerin langon ja suurimman tukijan, Tanskan kuningas Erik Menvedevin, kuollessa vuosi
sen jälkeen kun Turku oli poltettu vuonna 1319. Turun paloon syyskuussa 1827 oli kuitenkin vielä
aikaa. Nyt ei ollut vielä oikein mitään mitä polttaa.
Suomessa asui vain kourallinen väkeä ja hajallaan. Näin oli toki vielä 1800-luvun alussakin ja
kaupungit olivat olemattomia vielä 1900-luvulle tultaessa. Ihmiset asuivat maalla ja saivat toimeentulonsa maataloudesta, 1300-luvulla myös keräilytaloudesta ja metsästyksestä, vaatimattomasta kaupankäynnistä.
Seurasi liki demokraattinen vaihe, jossa ylimystö otti vallan itselleen vapautuskirjeellä tehden samalla sovinnon peläten uusia verisiä riitoja. Kirkollinen ja maallinen rälssi takasivat toisilleen erillisoikeuksia, mutta samalla laittomat verot kiellettiin ja niistä tuli sopia erikseen kussakin laamannikunnassa kokouksissa, jossa kansa oli edustajiensa välityksellä läsnä. Tämä oli uutta ja vallankumouksellista eikä jatkunut kauan. Samalla perinnöllinen kuninkuus kiellettiin.
Lapsikuninkaan aikana toimeenpanovaltaa käytti ylimystö ja piispoista koostuva valtakunnanneuvosto. Syntyi poikkeustilanne, ikään kuin virkamieshallitus tänään.

30

Ruotsi tarvitsi aselepoa ja Pähkinäsaaressa solmittu rauha toi Suomelle 25 rauhan vuotta. Myöhemmin tuo raja oli jatkuvan vihanpidon kohde. Se kohdistui etenkin savolaisten ja karjalaisten
heimojen asuma-alueille. Kuolleet miehet siellä eivät tienneet voitoista yhtään mitään.
Maunu Eerikinpojan aikana tärkeitä oli saada aikaan maanlaki, joka oli ensimmäinen muihin Euroopan valtioihin verrattuna ja sitä uudistettiin seuraavan kerran vasta vuonna 1608 Kaarle IX
aikana. Maanlailla kuningas kykeni rikkomaan ylimystörintamaa, hajotti opposition. Oikeuselämässä keskusvaltio näytteli entistä näkyvämpää osaa. Maanlaista unohtui “vapautuskirje” ja kuninkaan valta pyrittiin saamaan jälleen perityksi. Rauha oli siten uusi keino jatkaa sotaa kuninkaan
ja maakuntien ylimystön välillä. Rauha oli poikkeusoloista kertova ilmiö.
Maunu Eerikinpojan aikana Suomi “Itämaana” sai virallisen nimen ja kuningas vieraili maassa
suunnitellessaan sotaretkeä Nevalle. Itämaan asema vahvistui ja sen johto siirtyi suoraan kuninkaasta riippuvalle Dan Niilonpojalle. Suomen linnaherrat eivät olleet enää kuninkaan uskollisia
ylimyksiä, vaan oman hallintonsa kautta ja yhtenä rajattuna kokonaisuutena. Itämaan talonpojat
aseistettiin jopa virolaisten talonpoikien kapinan tukijoiksi ja Itämerellä Ruotsin asema valtapolitiikassa vahvistui Pähkinälinnan hetkellisen valtauksen myötä. Tanska oli sekin tunnustamassa
Ruotsin kasvavan mahdin. Tarton rauha vakiinnutti tilannetta Karjalassa pitkäksi aikaa.
Vaikeudet ylimystön suuntaan kuitenkin kasautuivat ja lisääntyivät Maunun sijaishallisijoina toimineiden poikien aikana. Mukaan tulivat avioliittosopimukset ja ylimystöopposition katseet suuntautuivat Saksaan. Saksamaalla kasvoi nuorukaisia, joissa virtasi äidin puolelta Folkungin kuninkaallinen veri ja jolla oli oikeus Ruotsin kruunuun. Sotalaitos oli Saksassa hyvin järjestetty, se oli jo
kauan kiskonut miehistä irti sielun ja pannut sen tilalle perinteen. Hansa osasi asiansa.

Albrekt Mecklenburgilainen – saksalainen
Ylimystö erotti virastaan Maunu Eerikinpojan ja Haakonin sekä huudatti Mooran kivillä Albrekt
Mecklenburgilaisen kuninkaaksi. Todellinen hallitsija tuli kuitenkin olemaan Suomen lujittajana
tunnettu Bo Joninpoika Grip.
Albrekt oli aluksi onnekas sodissaan, mutta myöhemmin etenkin Norjan Haakon aiheutti hänelle
mahdottoman tilanteen, jossa hänestä tuli ruohojuuritasolla vihattu Suomea myöten raskaan verotuksen ja linnoitustyön seurauksena. Albrekt eli kuten hansakauppias eikä tuntenut uutta itäistä
maataan ensinkään saati sen naapureita. Rauha olisi saattanut käydä tuolloin kaupaksi, mutta
ostajia ei lopulta ollut saksalaiselle myyjälle.
Todelliseksi hallitsijaksi nousi Bo Joninpoika Grip, jonka aikana Suomen pitäjänhallinto alkoi muotoutua. Samoin pohjoinen raja haki paikkaansa lähellä Kemijokea ja Kaakamojokea Oulujoen sijasta. Hämeeseen syntyivät ensimmäiset maallisen hallinnon vero- ja käräjäpiirit. Suomessa oltiin
valmiita voittamaan rauha ja häviämään jatkuvat sodat. Matka oman aikamme maakuntiin oli kuitenkin vielä pitkä ja pitäjien alueet olivat nekin mittavia.
Linnapäälliköt, voudit, asemiehet rekrytoitiin aiempaa enemmän kotimaasta. Maallinen rälssi alkoi
vahvistua Itämaassa. Oikeudenkäyttö vakiintui sekin Mauno Eerikinpojan maanlain perustalle.
Kuningas Albrektin aikeet myydä huomattava osa Itämaasta saksalaiselle ritarikunnalle torjuttiin.
Näin Pohjoinen yhteiskuntajärjestys säilyi ja alkoi vakiintua Suomessa 1300-luvun loppupuolella.
Hyvinvointivaltioon oli kuitenkin vielä melkoinen matka mutta sitä kohti toki kuljettiin.
Albrekt joutui lopulta riitoihin valtakunnan “drotsin” Bo Joninpojan kanssa ja lopullinen isku tuli
saksalaisille joukoille Haakonin lesken avustamana. Margareeta kohosi “Ruotsin rouvaksi ja todelliseksi isännäksi”. Albrekt palasi hansan maksaman lunnassuman jälkeen taksin Mecklenburgiin ja valtaan nousi Unionia hakeva Margareeta Valdemaritytär. Naisena hän piti väkivallan mielessä, minne se kuuluikin, ei ottanut sitä ensimmäisenä aseekseen.
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Margareeta Valdemarintytär – pohjolan unionin luoja
Margareeta Valdemarintyttären aika oli vakaan vallan vuosia. Vallan keskitys jatkui ja ylimystön
tyytymättömyys kyti vahaan malliin. Pääunelma yhteisestä kolmen valtion unionista toteutui ja
unionin saumat umpeutuivat nekin. Feodaaliajalle tyypilliset läänitykset, niiden jako, lopetettiin ja
asetettiin sulku mannereurooppalaisen feodalismin leviämiselle Ruotsiin.
Suomen yhtenäistyminen jatkui ja samalla maa siirtyi yhä vahvemmin roomalaiskatolisen kirkon
ja läntisen kulttuurin piiriin. Tavoite, jossa kolmen valtakunnan “valtiot” eivät enää sotisi keskenään, oli saavutettu ainakin hetkeksi.
Nyt haettiin perustaa yhteispohjoismaiselle kuninkuudelle, jonka piiriin myös Suomi Itämaana
kuului. Eerik Pommerilainen tuli kruunata tämän kolmen valtion liiton kuninkaaksi Mooran kivillä.
Vanhat jännitteet kuninkaan, ylimystön ja kirkon välille jäivät, ja vain Margareetan taito hajottaa
ja hallita piti ne kurissa niin kauan kun hän eli. Kun ihmiset eivät olleet oppineet elämään kuten
ihmiset, he kuolivat tuohon aikaan kuten eläimet, eikä yhden kuningattaren aika riittänyt tätä
muuksi muuttamaan. Suomen leijona makasi nyt lampaan vieressä – lammas oli sen vatsassa.

4. Kuninkaat, keisarit, presidentit III
Matti Luostarinen 2012:Tuhannen ja yhden vuoden tarinat. Blogi 28. tammikuuta 2012 www.clusterart.org

Kalmarin unionista Kustaa Vaasaan ja uskonpuhdistukseen
Samaan aikaan kun Suomen asema 1300-luvulla Itämaana vakiintui osana Pohjolaa maailmalla
raivosi Musta surma. Noin kolmannes Euroopan väestöstä menehtyi viiden vuoden aikana vuosina 1347-1351. Osmanien valtakunta sai alkunsa ja levisi Anatoliaan, Paavi oli vankina Avignonissa. Läntinen skisma johti jopa kolmeen paaviin samaan aikaan.

Hansa, Kultainen Orda, Timur Lenk ja Musta surma
Kiinassa Yuan-dynastia kukistui ja sen korvasi Ming-dynastia. Hansaliitto hallitsi Itämerta ja kultainen Orda oli Euraasian suurin valtiomuodostelma. Sitä kiusasi Mustan surman rinnalla Timur
Lenk ja Liettuan suurvaltakausi.
Moskovan ruhtinaat käyttivät hyväkseen Kultaista Ordaa ja sen valta kasvoi. Timur Lenk loi pohjan timuridien dynastialle valloittaen koko Persian ja rampauttaen Kultaisen Ordan. Timur soti
raivokkaasti Osmaneja, Egyptin mamelukkeja ja Delhin sulttaanikuntaa vastaan.
Satavuotinen sota Englannin ja Ranskan välillä alkoi vuonna 1337, talonpojat kapinoivat Englannissa vuonna 1381 ja Pohjolaan syntyi Kalmarin unioni.

Suomi ja Itämaa hakevat paikkaansa kartalla
Eletään Osmanien valtakunnan laajenemisen aikaa, jolloin Bysantin valtakunta jää osmanien ympäröimäksi ja Italiassa alkaa varhaisrenessanssi. Dante kirjoittaa La divina commedian. Ruotsiin
perustetaan Birgittalainen luostarijärjestö. Sodat ovat rauhan jatkoa, eivät vielä kapitalismia vailla
silkkihansikkaita.
Suomea, Itämaata, hallitsevat Ruotsi lännessä ja Novgorod idässä. Suomessa koetaan lukuisia
novgorodilaisten sotaretkiä, ruotsalaiset tekevät hävitysretkiään puolestaan lännestä Karjalaan.
Taistelujen kohteena on etenkin Viipuri, syntyy Pähkinäsaaren rauha. Ensimmäiset suomalaiset
matkaavat opiskelijoina Euroopan yliopistoihin. Siellä tavataan myös suomalaisia rehtoreita.
Paavo Nurmi ei ole ensimmäinen suomalainen maailmalla.
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Vuosisadan merkkihenkilöitä ovat vaikkapa Giovanni Boccaccio, Pyhä Birgitta, Francesco Petrarca, Edvard III. Tykit tulevat käyttöön sodissa ja mekaaninen kello osoittaa aikaa. Monet alkoivat
jo tarttua kulttuuriin kuullessaan sanan ase.

Eerik XIII Pommerilainen – kuninkaasta merirosvoksi
Pohjolassa Margareeta Valdemarintytär valitsee työnsä jatkajaksi, oman poikansa Olavin yllättävän kuoleman jälkeen, sisarentyttärensä ja ottopoikansa Eerik Bogilavin, Pommerilaisen. Kuningastie huipentui vuonna 1397 Kalmarissa pidettyyn kruunajaistilaisuuteen, yhteispohjoismaiseen
kruunajaiskirjeen vahvistamiseen.
Suomeen Eerik saapui ensimmäisen kerran vuonna 1405. Linnaläänit siirrettiin suoraan kuninkaan alaisuuteen ja luottomiesten käsiin. Näin jatkui perinne, joka tunnettiin läänityksinä niin
kauan kun maaherrojen virat Suomessa lopulta lakkautettiin keskushallinnon poliittisina mandaattivirkoina muutama vuosi takaperin.
Viipuri oli edelleen poikkeus ja siihen panostettiin erityisesti. Se oli Margareetan ja Eerikin hallussa. Tord Bonde oli ollut alusta saakka Margareetan uskollisin ylimys ja suostui jättämään Viipurin vaadittaessa uniondynastialle ohi Ruotsin valtaneuvoston. Valtapelissä suomalaiset olivat
lojaaleja silloin, kun se oli mahdollista, valta suomalaisella.
Eerik Pommerilaisen ansiota oli rälssiaatelin aseman vahvistaminen Suomen toisella matkallaan
vuonna 1407. Hän jakoi auliisti uusia rälssikirjeitä ja vahvisti verovapauksia. Samalla hallinto- ja
oikeuselämä saatettiin Itämaassa unionivaltion muotoon.
Syntyivät kihlakunnat ja hallintopitäjät, joista useimmat säilyttivät rajansa vuosisatoja. Ne rikkoivat
vanhoja pitäjän ja seurakunnan rajoja ja uudistus muistutti oman aikamme kuntauudistusta ja sitä
edeltänyttä valtion aluehallinnon rajojen uudistamista. Ne selkeyttivät ja jäsensivät paremmin vanhaa käytäntöä. Tässäkään uudistuksessa liennytys tai järki ei toiminut ilman pelotteita. Ei siis
mitään uutta auringon alla tässäkään rakenneuudistuksessa.
Verotuksen Erik joutui sopimaan erikseen kunkin maakunnan kantokyvyn mukaan. Elinkeinothan
vaihtelivat ja verotus oli pidettävän kohtuullisena ottaen huomioon alueelliset erot ja edellytykset
niiden maksuun. Kun unionivelotuksen keskus oli Tankassa, Suomessa perinteisesti suoritetut
luonnontuotteet maksuvälineenä oli vaihdettava käypään valuuttaan, talonpojille usein vieraaseen rahaan. Uuden ajan “euro” oli saapunut maakuntiimme ja siitä oltiin montaa mieltä jo tuolloin.
Verotus koveni mutta ei kohtuuttomasti. Turussa alettiin lyödä rahaa ja sen tuli korvata käytössä
yleisesti ollut balttilainen valuutta. Kun rahaa oli edelleen vähän, muristiin kuinka kuningas vie
kaiken valuutan ja rahan maasta. Näin oman aikamme keskustelussa ja 1400-luvun alun jupinoissa ei ollut mitään uutta unionia hoidettaessa. Rahaa olisi kuulunut vain painaa enemmän
kiertoon ja korvata näin luontaistuotteet maksuvälineenä. Inflaation pelko Tanskassa oli kuitenkin
todellinen köyhän reunamaan alkaessa elää yli varojensa Kreikan tapaan 2000-luvulla.
Itämaa oli uuden unionin hallinnon harjoittelualuetta ja siinäkään ei ollut mitään kummallista
omaan aikaamme verrattaessa. Itämaassa rauhaan ei ollut tietä vaan se oli tie. Tässä Suomi
erosi muusta unionista jo varhain talonpoikineen. Tanskan malli ei ollut Suomen malli.
Eerik käytti unionissa usein tanskalaisia ja saksalaisia linnaherroja ja vouteja. Hovi alkoi syntyä
toisin kuin aiemmin ja tavoite oli Pohjolaa laajempi valtakunta. Suomessa pommerilainen Klaus
Fleming sai hoitaakseen laamanninviran. Hänen merkityksensä suomalaiset muistavat kauan.
Suomalaisten mielestä sota oli joko vanhanaikainen tai sitten sitä käyttivät vanhanaikaiset ihmiset. Suomalaisten pohdinta oli pragmaattista.
Eerik ei tavoitellut taivaita, mahdottomia. Itämeren herruus oli saavutettavissa kun Tanskan, Ruotsin ja Norjan kauppasatamat olivat saman kuninkaan hallussa. Suomi oli astinlauta Viroon ja saksalainen ritarikunta heikkeni koko ajan. Tätä Suomessa ei välttämättä tiedetty.
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Margareeta jätti Eerikin käsiin ikävän sodan Holsteinia vastaan Slesvigin omistuksesta ja vastassa oli myös hansakaupan etujen ristiriita Itämeren herruudesta kilpailtaessa.
Kun kuninkaan sydän oli Pommerissa ja sota kaukana etelässä, Pohjolassa kerätyt verot alkoivat
painaa mieliä. Pahin tapahtui kun Holsteinin kreivi sai tuekseen Lyypekin ja ns. vendiläiset kaupungit. Syntyi kauppasaarto ja alkoi pula suolasta ja tuontitarvikkeista, malmin vienti tyrehtyi sekin. Edessä oli ns. Engelbrektin kapina. Kuninkaalle olivat kuitenkin uskollisia niin Tanska kuin
Itämaa, Suomi. Se oli vanha suomalainen tapa ja siihen saattoi myös luottaa.
Maunu Tavastin johtama sillanrakennustyö ei kuitenkaan johtanut tulokseen ja lopulta myös
Suomi ja Tanska irtisanoivat uskollisuudenvalansa ja Eerik Pommerilainen siirsi hovinsa Gotlantiin, josta alkoi harjoittaa merirosvousta. Hänellä väkivalta oli verissä, ammatti. Suomalaisten oli
vaikea ymmärtää kuninkaita, jotka surmasivat perheitään ja harrastivat merirosvousta.

Engelbrekt Engelbrektinpoika – kansallissankari
Engelbrekt Engelbektinpojan kapina unionin sisällä aiheutti ensimmäisen suuren särön unionin
sisällä. Suomessa häntä tunnetaan vähemmän mutta Ruotsissa väkivaltaisen kuoleman lopulta
kokenut kursailematon neuvottelija ja kapinallinen on kansallissankarin maineessa.
Hän ehti olla vuoden verran valtionhoitajana ja kuuluu siten Suomen hallitsijoihin ennen Kristoffer
Baijerilaisen kruunausta Moran kivillä. Suomalaisiin kansallissankareihin häntä ei voi laskea nyt
sata vuotta täyttävän kansakunnan sosiaalisen pääoman rakenteissa.

Kristoffer Baijerilainen – maanlaki
Pitkäaikaisten neuvottelujen ja Tanskan välistävedon jälkeen Kristoffer Baijerilainen valittiin unionin kuninkaaksi. Syntyi 300 vuotta voimassa ollut ruotsalaisten edut taannut maanlaki. Sitä tuki
samalla Kristofferille tyypillinen tapa viivytellä lupauksiaan ja jättää ne lopulta vahvistamatta. Hän
ymmärsi, miten kaikki sodat ovat suosittuja, mutta kuitenkin vain enintään 30 vuotta.
Itämaa joutui kuitenkin Kristofferin vannoutuneen vastustajan haltuun kun Kaarle Knuutinpoika
karkotettiin Suomeen ja Turun linnanherraksi. Se ei ollut suomalaisten valinta. Kaarle piti omaa
hoviaan Turussa kuin kuningas, antoi Rauman kaupungille privilegiot ja helpotti satakuntalaisten
verotaakkaa.
Kaarle oli kaukana vallan ydinalueelta, mutta samalla poissa kuninkaan valvovan silmän alta.
Myöhemmin Viipuri siirtyi niin ikään Kaarlen haltuun ja siellä toteutettiin käskyjä vain Kaarlen
suostumuksella. Loppuun saakka unionille uskollisten linnaherrojen aika Itämaassa oli päättynyt.
Suomen kansalla ei ollut tämän kanssa mitään tekemistä. Kansa oppi nöyräksi ja alamaiseksi.
Kristoffer kuoli nuorena äkillisesti 29 -vuotiaana ja samalla lapsettomana. Oli aika valita jälleen
kuningas Moran kivillä. Vaikka valtias muuttuikin ihminen ei muuttunut: hän oli joko uhri tai pyöveli.
Näin kansa koki vähin erin muotoutuvan valtiollisen ihanteen Suomessa ja sen eri maakunnissa
muusta Pohjolasta poikkeavalla tavalla.

Kaarle VIII Knuutinpoika Bonde – kolme kertaa kuninkaana
Turun linnapäällikön pojasta tuli oppositiojohtajana seuraava kuningas. Tai oikeammin hän ehti
olla sitä kolme eri kertaa. Kyvykäs Kaarle onnistui oppositiojohtajana paremmin kuin hallitsijana.
Se on tänäänkin politiikassa tyypillistä hyville oppositiojohtajille.
Hän sai sekä aiemmin lakkautetut drotsin että marskin virat ja palautti vallan Ruotsissa takaisin
ruotsalaisten käsiin. Engelbrektin surmatyö on jossain yhteyksissä pantu sekin Kaarlen toteuttamaksi. Todennäköisesti hän ei ohjannut kirvestä pyövelin kädessä, mutta ei varmaan ollut myöskään pahoillaan sen käytöstä.
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Kaarle tunnettiin kovaotteisena valtionhoitajana, joka oli noussut lyhyessä ajassa vaikutusvaltaisimmaksi ylimykseksi valtaneuvostossa ja jonka valtakunta oli Viipurissa. Hän nousi voimannäytöillään kuninkaaksi ja tavoitteena oli unioninkruunu. Hänelle väkivalta ja retoriikka olivat yksi ja
sama asia. Tämänkin suomalaiset olivat oppineet jo aiemmin.
Kolme kertaa valtaistuimelle noussut Kaarle kykeni poliittisiin vääntöihin myös maanpaossa ja
voittamaan ne. Kolmas kerta oli jo jatkuvaa kahakointia ja hänen kolmas avioliitonsa oli tyypillinen
sekin tuon ajan elämälle.
Kaarle Knuutinpoika, kolminkertainen kuningas, avioitui kuolinvuoteellaan rakastajattarensa Kristiina Abrahamintyttären kanssa. Näin varmistettiin Raaseporin linnanneidon pienen poikalapsen
asema Kaarlen perijänä tyttärien rinnalla. Samalla Suomi oli noussut Itämaana unionin keskiöön,
sen pimeään ytimeen. Maailma edistyi Itämaassakin – ihmisiä tapettiin siellä nyt uusin välinein.

Jöns Bengtinpoika Oxenstierna ja Eerik Akselinpoika Tott – kuninkaantekijät
Keskiajalla ihminen oli yhteisön ja sukunsa jäsen. Suku oli vallan lähde myös hallitsijoiden elämässä ja erityisesti avioliiton kautta. Pohjolan unionin rapistuessa vallasta taistelivat etenkin
Oxenstiernat ja Tott. Näistä edellinen oli solminut liiton Vaasojen suvun kanssa. Sillä oli merkitystä
runsaan sadan vuoden kuluttua. Viipurissa vaikuttaneen Krister Niilonpoika Vaasan tytär Kristiina
oli Uplannin laamannin Bengt Jönsinpojan puoliso. Hänestä tuli sukunsa päämies 1450-luvun
alussa.
Saman aikaan puolta vaihtelevat Tottit kasvattivat valtaansa, mutta suku oli ruotsalaisille liian
vieras kohotakseen kuninkaaksi. Eerik Akselinpoika Tott, monella tavalla sofistikoitu oppinut,
käytti itsestään nimeä “Viipurin ja koko Itämaan päämies”. Hänen ansiotaan oli raja-alueen vahvistaminen ja etenkin Olavinlinnan rakennuttaminen. Eerik ei koskaan ehtinyt nähdä linnaa täydessä valmiudessaan vaan kuoli Viipurissa maalikuussa 1481. Myöhemmin linnan vaihtuminen
oopperataloksi olisi ollut hänelle järkytys.
Tanskalaisen valtioneuvoksen pojan Eerikin ja arkkipiispaksi vihityn Jönsin osaksi tuli valmistella
unionin kuninkuutta monista riidoista huolimatta. Tuolloin Tanska oli Pohjolan unionin mahtimaa.
Ongelmat Ruotsin kanssa olivat jo kauan tahtoneet kulminoitua riitaan Gotlannin saaren hallinnasta. Kun sota jatkuu riittävän kauan, rauhan ajat koetaan helvetiksi. Gotlanti oli tällainen kohde.

Kristian I Oldenburgilainen – sukuvallan edustaja
Ruotsin valtionhoitajina toimineet Jöns ja Erik saivat aikaan sovun, jossa Kristian I Oldenburgilainen kykeni antamaan hallisijanvakuutuksen Tanskan kuninkaana. Unioni oli jälleen palautettu suvuille niin kauan kun hänet syrjäytti jälleen kerran perivihollinen Kaarle Knuutinpoika. Hänestä oli
hauskaa jo lapsena, kun nuken jalat ja kädet sinkoilivat taivaalle. Hänessä oli tuon ajan kuningasainesta.
Suomesta tuli hetkesi “suurvaltapolitiikan” pelinappula, jossa sitä käytettiin sekä kompastuskivenä
että astinlautana. Tätä yritettiin välttää, ja kun Suomen edustajat Itämaasta eivät päässeet ajoissa
kuninkaanvaaliin, se järjestettiin suomalaisille erikseen Turussa 24. kesäkuuta 1457. Tämä historiallinen tapahtuma on syytä muistaa.
Koskaan ennen, eikä sen jälkeen, Suomessa ei ole järjestetty kuninkaanvaaleja. Siinä koettiin
olevan jotain eroottista, jossa valta ja seksi liittyivät toisiinsa. Vastaavaa nähtiin maassa seuraavan kerran vasta vuonna 2012.
Toki itsenäistymisemme alkuvuosina Suomeen nimettiin “vahingossa” myös kuningas, mutta sellaisia vaaleja, jotka olisivat muistuttaneet Moran niityllä tapahtuneita seremoniallisia, liki eroottisia
menoja, jossa läsnä olivat valtioneuvokset sekä Suomen rälssit, Turun tuomiokapitulin, Turun
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porvareiden ja Varsinais-Suomen talonpoikien edustajat, silloin ei varmasti nähty. Suomalaiset
valitsivat Kristian I Oldenburgilaisen.
Kristian oli taloutensa pidossa huolimaton. Hän osti enonsa kuoltua Slesvigin ja Holsteinin ja määräsi ylimääräisen lainaveron oman aikamme tapaan. Matka Suomeen keskeytyi, kun tuli tieto verokapinasta. Kristianin taistelu vallasta oli alkanut ja kesti kauan johtamatta kunnon tulokseen.
Sodassa ei ole varaa erehtyä kahdesti sotamiehenä, kuninkaana kyllä.
Vallan vei valtapelin mestari Sten Sture vanhempi, vaikka tarinan mukaan hänen tiedetään saaneen varoituksen kuningas Kaarle Knuutinpoika Bondelta, kokeneelta ketulta. Tämä legenda kertoo, kuinka kuningas olisi kieltänyt kuolinvuoteellaan sisarenpoikaansa ikinä tavoittelemasta kruunua. Hän epäili, ettei poika olisi menestyksekäs urheilulajien kuninkaassa – sodassa.

Sten Sture vanhempi – valtapelin mestari
Ruotsi oli jakautunut kolmen mahtisukujen liiton ja voimaryhmittymän kesken. Näitä johtivat Sten
ja Nils Sture sekä kuningas Kristian. Sten Sture onnistui hankkimaan itselleen Tottien ja rahvaan
tuki. Porvarista voi tulla myös työväen presidentti, Resu-Pekasta Persu-Pekka, Suomen Kuvalehden kolumnistia lainaten vuodelta 2012.
Hän korosti kuinka kruunu on koko kansan asia, ei vain valtaneuvoston. Omaan aikaamme siirtäen kyse oli demokratian ja parlamentarismin välisestä kädenväännöstä yhdessä keskitetyn kuningasvallan, presidenttiyden kanssa, jossa mukana ei ollut vielä poliittisia puolueita institutionaalisina välineinä ja media oli vielä neljäntenä valtiomahtina vaatimaton.
Sten Sture onnistu torjumaan Kristianin paluuyrityksen solmimalla poliittisia liitoja sekä pitämällä
unionin hajanaisena. Oleellista oli säilyttää mahdollisimman suuri joukko linnalääneistä oman
määräysvallan alla. Jo tuolloin sodassa ja rakkaudessa oli yhtä paljon iloja ja murheita, sotamiehen akka kuin kalamiehen koira.
Tottien kahleista Sten Sture pääsi irti hajottamalla näiden läänitykset Gotlannista aina Suomeen
saakka. Lopulta nämä joutuivat luopuman kaikista läänityksistään Ruotsissa. Vain Gotlanti jäi tulevan kuninkaan Hannun haltuun. Se oli suuri virhe vaiheessa, jossa unioni oli hajoamassa ja
valtaa käytti jatkossa puhtaasti ylimystö nimittäen itselleen sopivat kuninkaat. Sillä oli taipumusta
puuttua tuon ajan avioliitoihin ja sotiin yllyttämällä niihin toisiaan.
Sten ei koskaan itse käyttänyt itsestään kuninkaan nimeä. Sten-herrana tunnettu juonittelija kykeni lisäämään omaa ja keskushallinnon valtaa mahtisukujen kustannuksella ja kävi vahvistamassa asemaansa myös Suomessa 13 eri kertaa. Hän ymmärsi jo kuinka sotaiset ihmiset idässä
hyökkäävät pian itsensä kimppuun ellei toimintaa syntyisi. Suomi ja suomalaiset tunnettiin ja lännestä tulevat viikingit ymmärsivät heitä varoa.

Hannu I (Juhana II) – sitkeä oikeuksiensa puolustaja
Unionikausi oli lopuillaan 1500-luvun lähestyessä. Ylimystö nosti valtaan haluamiaan kuninkaita
ja vaihtoi heitä yhtenään. Hannu I oli tyypillinen tämän ajan kuningas. Hänen erikoisuutensa oli
Moskovan kortti. Hän otti kokonaan uuden näkökulman itään ja ohi Novgorodin. Hän alkoi turvautua ensimmäisen kerran nousevaan Venäjään. Tätä oli edeltänyt ns. Kalmarin resenssi, jossa
Hannun valtaoikeudet oli rajattu tarkkaan.
Uudessa hivutustaistelussa vallasta Hannu sopi marraskuussa liittosopimuksen Venäjän suuriruhtinaan Iivana III kanssa. Tämä kauppa vaikutti Suomeen. Suomalaisten Pähkinäsaaren rauhan aikana asuttamat laajat alueet luovutettiin Venäjälle. Jälleen kerran savolaisia ja Karjalaa
koeteltiin. Sota oli kuin Jumalan luoma järjestelmä, puhuttiin idässä.
Hannun sopimukset vääräuskoisen kanssa aiheuttivat hälyä ja kohua kaikkialla. Venäläiset hyökkäsivät taas kerran Suomeen ja Ruotsi ajautui sisäpoliittiseen kriisiin. Myös tanskalaiset alkoivat
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sotansa, hävittivät rannikkoa ja polttivat Porvoon ja Turun Hannu kuninkaan käydessä valtataisteluaan Sture suvun edustajia vastaan päävastustajana Svante.
Hannun kuoltua hänen ongelmansa siirtyivät hänen pojalleen Kristianille. Tätä ennen valtaan
nousi ensin Svante Nilsinpoika Sture ja myöhemmin Sten Sture nuorempi. Suurvallat toimivat
jälleen kerran kuten gangsterit ja pienet kuten prostituoidut, Stanley Kubrickia mukaillen.

Svante Nilsinpoika Sture – mahtimiesten suvun epäonninen taistelija
Sture tarkoittaa karskia ja tätä nimeä käyttivät monet keskiajan ritarit. Näin nämä eivät olleet nimensä epiteetin yleisyydestä johtuen sukulaisia. Sen sijaan valtaneuvos Nils Borenpoika Sture
oli Svanten isä ja Birgitta Kaarlentytär Bonde äiti.
Sten Sture vanhemman tavoin Svante Nilsinpoika torjui ankarasti unionia ja pyrki rajoittamaan
valtaneuvoston ylimystön valtaa Ruotsissa. Mahtimiesten perillinen, niin Ruotsin kuin Tanskan
kautta, lyötiin sekä ritariksi että marskiksi kuningas Hannun I toimesta. Se oli palkkio palveluista.
Vain läänitykset jäivät saamatta ja Svante koki pettymyksen toisensa jälkeen. Se lisäsi vihaa
etenkin Tanskassa. Kun uusi sota syttyisi, henkiin jääneitä ei Tukholmassa olisi riittävästi vainajia
hautaamaan, epäiltiin. Eikä suotta.
Kun Sven-herra valittiin valtionhoitajaksi hän joutui hyväksymään Kalmarin resessin hallitsijan
valtaa rajoittavat säädökset. Ratkaisua pidettiin muutenkin väliaikaisena haettaessa unionikriisin
laukeamista. Näin jälleen kerran unionin valtaan ja ylimystön valtaoikeuksiin liittyvät kysymykset
sivusivat läheltä omaa aikaamme, jossa sodat ovat ikään kuin raittiin ilma ja liikunnan vuoksi järjestettäviä, viihteellisiä.
Eri kulttuurit ja ristiriitaiset tavoitteet johtivat kehnosti valmisteltuun ja valuvikaiseen valtaoikeuteen. Syntyi ikään kuin “ydin“, jossa “euron” todellinen tarkoitus hämärtyi muiden tavoitteiden alle.
Ranska ja Saksa ajoivat omia etujaan unohtaen kuinka mukana on myöhemmin myös muita väliin
tulevia Euroopan ja globaalin talouden kriisiin vieviä muuttujia. Nyt tällaisia olivat mm. valtionhoitajan alati epäonninen ja pettymysten mustaama toivoton valtakamppailu. Jo tuolloin isänmaallisuus oli halu tappaa ja tulla tapetuksi alkeellisin perustein, Bertrand Russelia lainaten.
Ongelmat kärjistyivät Ruotsissa sisäpoliittisiksi, jossa oli samaa kuin presidentti Kekkosen pyrkiessä hajottamaan pääministeri Mauno Koiviston hallituksen. Valtionhoitaja Svante Nilsinpoika
Sture ei suostunut eroamaan, vaan ilmoitti, ettei valtaneuvostolla ole oikeutta erottaa häntä. Svanten tulkintana tämä oikeus oli vain valtakunnankokouksella, oman aikamme eduskunnalla, jonka
hän myös kutsui koolle.
Valtakunnankokousta ei kuitenkaan tarvittu, vaan viikatemies ratkaisi jälleen kerran ongelman.
Svante oli kuitenkin kaukaa viisas ja osasi odottaa kuolemaansa sekä järjestää luottomiehensä
tiiviiseen rintamaan tukemaan nuoren poikansa Stenin valtapyrkimyksiä.
Vielä tuolloin ei kuoltu maan puolesta niinkään kuin tapettiin sen puolesta. Ei ollut vielä sellaista
isänmaanrakkautta, joka olisi tunnistanut tai jättänyt tunnistamatta toisten maitten rajoja. Rajojen
mentaaliset merkitykset, niiden rakentajat, tulivat vasta myöhemmin niin pitäjien, kuntien kuin valtakuntienkin sisälle. Nationalismi ja korporaatiot ovat oman aikamme tuotteita ja alueellinen identifikaatio media-ajan sepitteellinen tuote sekin.

Sten Sture nuorempi – unionin vastustaja
Isän perintö ja kamppailu valtionhoitajuudesta siirtyi pojalle Sten Sture nuoremmalle. Tässä mukana oli odotettu sota Tanskan kanssa sekä kirkon liittyminen vastustajiin. Suomen ja Viipurin
pitäminen tukijana edellytti matkaa Suomeen. Itämaassa valtaa pitivät kuninkaalle uskolliset suvut
oli varmistettava. Näin Sten Sture joutui rikkomaan antamiaan valtaa rajoittavia resessilupauksia
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jakamalla läänityksiä, virkoja, uudella tavalla ja keskushallinnosta välittämättä Suomessa. Tästäkään Suomessa ei kansa tiennyt mitään.
Kun tiedossa oli sota Tanskaa vastaan itäraja oli pidettävä rauhallisena ja Suomi uskollisena,
kuninkaalle kiitollisten miesten hallussa. Se vahvisti Itämaan rakenteellisen korruption tulevaa
traditiota. Puolue ja sen mandaatit tulivat korvaamaan vain vanhan Ruotsinvallan aikaisen käytännön. Mitä enemmän puolueessa oli jäseniä, sitä harvempi päätti ja käytti valtaa, mandaatteja
ja nepotismia. Katolinen kirkkokin oli kieltänyt ne kohdallaan jo varhaiskeskiajalla ja tämä koski
myös Paavia. Tiedettiin kuinka Paavillakin on sukulaisia vaikka lapsia ei olisikaan.
Kolme vuotta jatkunut sota kääntyi epäonnisesti tappioksi Sten-herran haavoituttua tykin kuulasta
ja hän menehtyi myöhemmin nuorena 27-vuotiaana haavatulehdukseen. Alkoi loppunäytös keskusvallan rakentajan ja unioninvastaisen johtajan elämässä. Unionin kyky toimia oli lopulta pienten asioiden suuria sattumuksia ja siinäkin näytelmä muistutti omaa aikaamme ja sen eurooppalaista unionia. Kun brexit syntyy ja populistit ovat vallassa ennuste unionin voimistumisesta ei
synny enää kansojen mieltymyksistä nationalismiin.

Kristian II – hyvä, paha vai ruma
Kristian II:n tie Tukholmaan avautui eikä raivoisa tuleva kuningas antanut verisessä loppunäytelmässä edes Sten Sturen levätä haudassaan vaan kaivautti tämän ylös haudastaan ja poltti ruumiin Södermalmissa.
Kristian II oli viimeinen unionikuningas järjettömyyden ja vainoharhaisuuden maailmassa. Uuden
ajan alussa hallitsijan vallasta oli tulossa lopullisesti periytyvä ja jatkui aina 1700-luvulle. Oltiin
siirtymässä Vasa-kuninkaiden vahvan vallan alkuun ja samalla mielen sairaudet lisääntyivät.
Tätä edelsi Kristian II aika ja hänen kahtiajakautunut maine. Yhtäällä häntä pidettiin suurena petturina, tyrannina, Tukholman verilöylyn aiheuttajana ja toisaalla Tanskassa maine oli parempi
hallinnon uudistajana sekä ylimystön vallan vastustajana.
Suomen viimeinen katolinen piispa Arvid Kurki ymmärsi pysyä poissa kruunajaisjuhlasta yhdessä
muiden Suomen mahtimiesten tavoin. Sten Sturen kannattajana hänen olisi käynyt verilöylyssä
huonosti.
Kustaa Vaasan aloittaessa kapinansa Arvid Kurki liittyi hänen kannattajiin. Aarno Karimon maalaus “Kumpujen yöstä” vuodelta 1930 kuvaa hyvin tuon hetken suomalaista yhteiskunnallista tilaa
sotaonnen käännyttyä välillä tanskalaisille myönteiseksi ja Suomen piispan paetessa laivalla Itämaasta.
Laiva haaksirikkoutui kuitenkin Öregrundin edustalla ja piispa hukkui muun seurueensa mukana.
Uusi aika koitti niin kirkolle kuin maalliselle rälssille myös Itämaassa. Sitä vauhdittivat Kustaa
Vaasa, uskonpuhdistus ja Mikael Agricola.
Ruotsalaisen monarkian kantaisä, Kustaa Eerikinpoika Vaasa, oli järjestyksessä 27. Suomen hallitsijoista. Edessä oli 30 hallisijaa ennen joko Sauli Niinistöä tai Pekka Haavistoa. Näistä Kustaa
Vaasa oli kuitenkin yksi tärkeimmistä, monen arvioimana tärkein tuhatvuotisessa historiassa. Oli
aika kirjoittaa Arctic Babylon ja sen vuosituhantinen tausta satavuotiaan ymmärryksen lähteeksi.
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5. Kuninkaat, keisarit, presidentit IV
Matti Luostarinen 2012: Tuhannen ja yhden vuoden tarinat. Blogi 29. tammikuuta 2012 www.clusterart.org

Kustaa Vaasasta suurvaltakauteen
Samaan aikaan kun Kalmarin unioni päätyi Pohjolassa ja Kustaa Vaasan kausi alkoi. 1400-lukua
luonnehti Euroopassa renessanssi. Vuosisata oli talouden nousukautta ja luonnollisesti kolonialismin alkua. Tuliaseet ja kirjapainotaito tulivat eurooppalaiseen käyttöön, valtameripurjehdus yleistyi. Vuosisadan lopussa Kristoffer Kolumbus purjehti Amerikkaan, Americo Vespucci kartoitti uuden mantereen rannikkoa ja Vasco da Gama purjehti Intiaan. Terva kävi kaupaksi ja tervaporvareita syntyi Itämaassa, Suomessa. Pellavaa taas tarvittiin purjeisiin ja Suomea puuhattiin myös
pallavamaaksi.
Vuosisadan alussa Jan Hus poltettiin roviolla, läntinen skisma teologisena ja poliittisena riitana
päättyi. Moskovan hallitsema alue alkoi levittäytyä Venäjällä, osmanit valtasivat Konstantinopolin,
Bysantin valtakunnan valta päättyi, mutta sen perintö kulttuurina toki jatkuu yhä ortodoksisessa
kirkossa. Espanjassa perustettiin inkvisitio, Jeanne d’Arc johti Rankan voittoon satavuotisessa
sodassa Englannista.
Inkat valloittivat uusia alueita ja saavuttivat kukoistuksensa ja Atsteekeista tuli Keski-Amerikan
johtava kansa. Merkittäviä nimiä olivat vuosisadalla löytöretkeilijöiden ohella Leonardo da Vinci,
Michelangelo, Zheng He, Kaarle VIII, Iivana III Suuri, Johannes Gutenberg, Jeanne d’Arc ja monet renessanssiajan ruhtinaat, filosofit, tieteen ja taiteen edustajat. Renessanssiajan ihminen
muistetaan tänäänkin mutta yhdistetään usein sellaiseen tuon ajan elitismiin jolla ei ollut kosketuspintaa köyhää kansaan. Kolonialismi oli köyhän kansan liikehdintää uusille mantereille.

Turku keskuksena
Turussa sijaitsi Suomen keskuksena dominikaaniveljien luostari, tuomiokirkko piispanistuimena
ja Turun linna. Linna oli osa Kalmarin unionin linnoitettua hallinnollista ketjua, joka ulottui Örebrosta Viipuriin. Tuomikirkon yhteydessä toimi myös katedraalikoulu, siellä oli laaja kirjasto,
Suomi mainittiin nimenä maailmalla Itämaan rinnalla.
Turussa toimi maaoikeus, kirkollisen vallan ja suomalaisten piispojen ohella laamannit. Keskiaikainen kaupunki keskittyi Tuomikirkon, Kerttulinmäen ja Kaskenmäen väliselle alueelle Aurajoen
eteläpuolelle. Joen pohjoispuolella asutusta oli lähinnä Aninkaistenmäellä. Asukkaita oli parintuhannen tienoilla, joka tarkoitti eurooppalaisittain keskikokoista, pohjoismaisittain suurta kaupunkia. Suomi pysyi maaseutumaisena maana vielä vuosisatoja. Kaupungistuminen ja kaupunkilaistuminen alkoi vasta omana aikanamme.
Puutalot olivat yleisiä ja usein esiintyi paloja, rikollisuus rehotti, Kerttulimäellä olivat kuuluisat hirsipuut. Kirkon ylläpitämä pyhänhengentalo edusti eräänlaista sairaalaa ja spitaalisille oli oma Pyhän Yrjänän hospitaali Puolalanmäen suunnalla. Siellä syntyi kuolleita, joita vielä tänäänkin Turussa lyödään hengiltä. Turun historia tahtoo suomalaisilta unohtua metropolipolitiikan melskeissä siinä missä Viipuri on jo unohtunutkin.
Turku oli kauppapaikka, Hansaliiton ja merenkulun keskuksia pohjoisessa ja vielä vuosisadan
alussa porvarit olivat pääosin saksalaisia omine kiltoineen. Kauppaa käytiin Tukholmaan, Tallinnaan mutta myös Pohjanmaalle, Novgorodin Itämeren hansakaupunkeihin. Hämeeseen kulki Turusta Hämeen Härkätie ja Viipuriin Suuri Rantatie, sittemmin Kuninkaantie. Turun markkinoita,
Heikin markkinoita järjestettiin tammi- ja kesäkuussa, kiltataloissa elämä oli vilkasta, välillä jopa
riehakasta. Myös Turussa menestys oli vain viivästynyttä epäonnistumista. Tässäkin on yhtymäkohtia omaan aikaamme.
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Turku oli Suomen hallinnollinen keskus siirryttäessä keskiajasta uuteen aikaan niin kirkollisen
kuin maallisen rälssin käytössä. Pyhän Henrikin kultti oli keskeinen osa suomalaista kirkollisen
organisaation rakentumista. Sen propagointi tapahtui juuri Heikin markkinoiden tai -messujen yhteydessä. Tämä oli alkua oman aikamme vastaaville tapahtumille.
Uuden ajan alusta hallitsijan vallasta tuli Ruotsissa periytyvä. Taistelu vallasta päättyi lopulta kuninkuuden voittoon. Itsevaltius romahti vasta vuonna 1718 ja valtakunta siirtyi vapauden aikaan.
Vuoden 1772 kumous nosti monarkian uuteen arvoon, jollaisena se esiintyi Suomessa aina autonomia alkuun saakka. Alkoi Venäjän keisareitten tsaristinen aika. Molempia suomalaiset salaa
ihailevat ja ikävöivätkin. Unohtaen samalla alusmaan ikävimmät kokemukset idän ja lännen välissä taiteillen.

Kustaa Eerikinpoika Vaasa – monarkian kantaisä Ruotsissa
Valtaan tultuaan Kustaa Vaasa oli suvereeni vallankäyttäjä pohtimatta rajoituksia sen jälkeen kun
Kristian II vainoissa valtaneuvoskunnan koko oli supistunut vaatimattomaksi. Muutosta vauhditti
lisäksi uskonpuhdistus ja Lutherin “kenen valta, sen uskonto” periaate (cuius regio, ejus religio).
Tämä koski sekä kirkon omaisuutta että virkanimityksiä. Tämä tahtoo unohtua kun pohdimme
uskonpuhdistuksen saapumista Suomeen.
Erämaita alettiin jakaa kruunun ja kuninkaan nimissä asutukseen sekä ottaa myös talonpojilta
kruunun haltuun tiloja jos veronmaksukyky oli heikentynyt. Tämä vahvisti ratkaisevasti kruunun
ja valtion asemaa juuri Ruotsissa. Valtaneuvoskuntaa, jonka vähimmäismärän tuli olla 12 henkilöä, ja osan tuli olla aina kuninkaan tavoitettavissa, Kustaa Vaasa käytti omiin tarkoituksiinsa ja
hänelle tyypillistä suorasukaista retoriikkaa harrastaen. Näin syntyi valtakunnalliset valtiopäivät,
harvoin kokoontuvat, ja hieman useammin koolle kutsuttavat, lähinnä alueelliset, herrainpäivät ja
maakuntapäivät.
Kustaa Vaasa irrotti lopullisesti valtakunnan Pohjolan unionista, loi lujan keskushallinnon ja katkaisi siteen Paavin kirkkoon. Ruotsista, johon myös Suomi kuului, tuli riippumaton kansallisvaltio.
Patriarkaalinen Kustaa Vaasa sai lopulta kunnianimen Pater Patriae, isänmaan isä. Luther oli
tehnyt hänelle suuren palvelun mutta muuttanut myös Suomen asemaa radikaalisti.
Kustaa Vaasan tausta oli kartanonisännän tietämystä lisättynä kauppamiehen tietämyksellä.
Edellisen hän oli oppinut isänsä kartanossa Uplannissa ja jälkimmäisen maanpaossa kaupan
keskuksessa Lyypekissä. Häntä on luonnehdittu jopa hellänä kahdeksan lapsen perheenisänä
toisesta avioliitosta, joka oli myös onnellinen. Kuningas oli mieltynyt hovielämään, kalliisiin koristeellisiin vaatteisiin, arkkitehtuuriin. Hän antoi täystuuletuksen vanhalle kirkolle ja nosti rempallaan
olevan maan talouden jaloilleen.
Kirkon omaisuus siirtyi valtiolle ja Jumalan sanaa alettiin saarnata puhtaana kansalle. Piispojen
nimitys siirtyi Paavilta kuninkaalle. Kun Laurentius Petri nimitettiin Ruotsin arkkipiispaksi, katkesivat kaikki yhteydet Roomaan. Samalla piispojen valtaa pienennettiin kaikin keinoin myös Suomessa jakamalla se samalla Mikael Agricolan nimityksen yhteydessä. Mikael Agricolan suhde
kuninkaaseen oli viileä ja kirjeet kitkeriä, avoimen ilkeitä. Molemmat tunsivat toisensa.
Agricola tiesi kuinka ainut keino menestyä syrjäisessä Suomessa oli suututtaa ihmiset, myös kuningas. Siitä tämä tulisi hänet muistamaan, ja myös muisti. Tätä Suomessa ei tänään juurikaan
enää muisteta Agricolasta kirjoitettaessa. Hän kun oli paljon muutakin kuin Raamatun kääntäjä ja
kielemme kotiuttaja myös hallinnolliseen käyttöön ja sivistyskielten joukkoon.
Kustaa Vaasa oli myös kaivosmies. Kaivostoiminnan tuloilla ylläpidettiin kallista armeijaa. Lyypekin omaisuus takavarikoitiin maassa sodan päätteeksi ja samalla perustettiin hallintoa tehostamaan oma kansliansa. Syntyi kaksinapainen byrokratia, hovi- ja hallintoneuvosto sekä kamarineuvosto. Merkitykselliseksi jäi kuitenkin paikallishallinnon ja veronkannon uudistus. Syntyi aate-
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littomia voutikuntia, alueellisia paikallishallinnon ylläpitoon liittyviä virastoja. Tämä uusi voutihallinto vilkastutti kaupankäyntiä ja etenkin maan ydinalueella. Suomessa sen perintö näkyy vieläkin.
Monikohan tätä vielä muistelee kunta- ja maakuntahallinnon uudistuksessa sekä sote sopan keittäjänä.
Suomessa Kustaa Vaasa käytti valtaansa siirtämällä talonpoikia asumattomille alueille etenkin
Savossa, jossa maattomat siirtyivät Savonlinnan Klemetti-kirjurin avustamana yli vahan rajan törmäten tuttuihin konflikteihin venäläisten kanssa. Ekspansiiviset savolaiset levittäytyvät myös kohti
Pohjois-Ruotsia ja Kainuun joen (Oulujoen) latvoille ja suistoon (Oulu). Oulu sai savolaisen asutuksensa. Moniko mahtaa muistaa kuinka Oulu on savolaisten ja puolen Suomen pääkaupunki
Kuopion rinnalla.
Tämä ohella Kustaa Vaasa perusti Helsingin kilpailemaan Tallinnan kanssa idänkaupasta. Venäläissodan aikana Kustaa asui Suomessa täyden vuoden ja tunsin maan olot hyvin. Helsingin paikaksi hän kaavaili Santahaminaa. Se oli väärä valinta.
Helsinki syntyi lopulta monien vaiheiden kautta, kasvoi Turun palon jälkeen ja sai ensimmäiset
asukkaansa pakkosiirtämällä väkeä Rauman, Porvoon ja Tammisaaren suunnilta aluksi juuri Kustaa Vaasan suunnittelemaan Santahaminaan, myöhemmin Vantaankosken varrelle. Helsinki oli
ensimmäinen suomalainen kaupunki, joka syntyi suunnittelun ja kauppapoliittisen ajattelun tuloksena, ei luonnollisen kehityksen kautta. On mahdollista, että juuri tämä “pihtisynnytys” teki siitä
lopulta kukoistavan tulevan pääkaupungin.
Kustaa Vaasaa on luonnehdittu suureksi maatilan isännäksi. Hänen henkinen perintönsä ja valta
hajautettiin myöhemmin pojille, joista osa oli mielisairaita. Suvussa tiedettiin olevan mielisairautta
ja se tuli ongelmaksi heti Eerik XIV aikana. Ainoa onni monilla suurmiehillä on kyky kestää muita
enemmän huonoa onneaan.
Ongelmia oli toki Kustaa Vaasalla itselläänkin. Edellä on mainittu jo Mikael Agricolan kirjeenvaihto
Kustaa Vaasan kanssa. Agricola tunnettiin terävästä kielestään ja älystään. Monella tapaa Kustaa
Vaasa muistutti suomalaista presidenttiä, ehkä eniten Paasikiveä ja tämän joskus mielipuoliseksi
kuvattua ärhentelyä ja purkauksia läheisille virkamiehille ja poliitikoille. Paasikivi ymmärsi kuinka
tukalassa tilanteessa menestyminen edellyttää elämistä omalla tavallaan.

Eerik XIV – valtansa menettänyt renessanssihallitsija
Lucian päivänä syntynyt hallitsija Eerik XIV kulki kehnojen tähtien merkeissä, vaikka saikin Lutherin avustamana itselleen parhaan mahdollisen kasvattajan. Latinan ohella Eerik puhu sujuvasti
saksaa ja ranskaa, osasi luterilaisen teologian ja tuon ajan luonnontieteet; fysiikan, matematiikan,
maantieteen, astrologian ja historian. Eerik rakasti musiikkia ja kuvaamataitoa, hänellä oli kotiopettajien joukossa myös suomalainen Martti Teit, Mikael Agricolan opintotoveri Wittenbergistä.
Eerik oli opetettu ajattelemaan, kuinka suuret ovat suuria vain, koska muut ovat polvillaan.
Eerik harjoitteli hallintoa, sotataitoja sekä talouselämää ja asui myöhemmin Kalmarin linnassa,
aisti terveellä tavalla kilpailua etenkin isänsä suosikkipojan Juhanan suunnalta, normaali sisarkateus vaivasi. Hän koki asemansa kruunuperillisenä isänsä rinnalla hankalaksi, ahdistuneeksi.
Tätä ahdistusta syvensi vaikeudet löytää puolisoa ja harkitsemattomat teot isänsä kuoleman jälkeen Itämerellä. Hän oli pian sodassa ja ensimmäisen kenttäelämän rasitukset toivat hermoromahduksen. Hän alkoi matkia isäänsä ja teki siinä virheen, hänelle kerrottiin. Se kertomus oli vain
puoliksi totta.
Eerik riitautui etenkin Suomen Herttuan Juhanan kanssa, joka hankki avoliiton kautta itselleen
mahtavan liittolaisen Puolasta. Vainoharhainen Eerik perusti kuninkaan lautakunnan ja suosikkinsa Yrjänä Pietarinpojan sen työrukkaseksi. Toiminnaltaan se muistutti salaisen palvelun ja roomalaisen oikeuden risteymää julmine menetelmineen.
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Isänsä tapaan Eerik oli taitava propagandisti mutta retoriikka oli usein latinankielistä ja tarkoitettu
muualle kuin suorasukaisen ja -sanaisen isänsä viestit. Oppineisuudesta oli tullut Eerikille ongelma Suomen kaltaisissa alusmaissa mutta myös lähiympäristössä. Häntä ei ymmärretty kuninkaaksi koulutettuna jo varhain. Peritty monarkia oli uusi asia. Viisaat syntyvät kuolemansa jälkeen,
jos silloinkaan liian viisaina. Eerikin ongelma oli myös monen oman aikamme oppineen ongelmana.
Kun ulkomaisten prinsessojen lähentelyt eivät onnistuneet, Eerik hankki itselleen haaremin alhaissyntyisiä rakastajattaria. Näistä Kaarina Maununtytär saavutti myös kuninkaan täyden luottamuksen ja helpotti yksinäisen miehen elämää. Siinä ei ollut mitään uutta kuningashovissa, päinvastoin. Ongelmat kun olivat muualla kuin lähipiirissä.
Lopulta Eerikin viha ja vainoharjat kohdistuivat kokonaiseen suurmiesten piiriin ja hän alkoi syyttää näitä maanpetoksellisesta vehkeilystä. Tätä maa oli ollut jo liki vuosituhannen ajan, jolloin
siinäkään epäilyssä ei ollut mitään outoa. Tätä Erik ei vain tuntenut. Häneltä puuttuivat lähipiiristä
oikeat avustajat. Sitä tapaa vielä tänäänkin epäonnisessa hallinnossa.
Huomattavimmat surmatut kuninkaan omassa tuomioistuimessa olivat Svante Sture ja tämän
kaksi poikaa. Kuningas pakeni veritöitään Tukholman metsiin ja kertoi myöhemmin olleensa paholaisen vallassa. Pakeneminen, paniikki, oli virhe. Sama kuin sodassa koettu paniikkikohtaus.
Eerikin virhe oli sisäinen toive olla kaikkien mieliksi.
Valtaneuvosto ei kumonnut Eerikin kuninkuutta vaan odotti hänen paranemistaan. Juhana herttuan nimi kuitenkin oli esillä ja hänet Eerik vangitutti vehkeilystä puolalaisten kanssa mutta vapautti myöhemmin. Sekin oli virhe. Eerik oli liian kiltti kuninkaaksi ja teki lapsekkaita virheitä.
Eerik palasi hoitamaan sotatoimia Tanskaa vastaan ja hänet vihittiin Kaarina Manuntyttären
kanssa. Tämä provosoi liikkeelle kapinalliset ja kuningas antautui Tukholman linnassa. Käytännössä provosoija oli Juhana herttua. Kuningas Eerik oli ensimmäinen suomalainen hallitsija, joka
menetti kruununsa ja valtansa siten, että syynä mainittiin sairaus, kiltteys, ei kuolema tai väkivalta,
vallankaappaus veljen tekemänä, sadismi ja hengiltä riisto miekalla, kunniakkaasti.
Syrjäytetty kuningas kulki nyt linnasta linnaan ja vieraillen myös Suomessa, Turussa ja Ahvenanmaalla Kastelholmalla. Kaarina synnytti kuninkaalle lapsia, joita pidettiin myös Suomessa turvassa kuninkaallisen valtapelin henkeä uhkaavalta vaaralta, Juhanalta ja hänen tukijoiltaan.

Juhana III – Suomen herttua kuninkaana
Kustaa Vaasan suosikkipoika Juhana nousi seuraavana kokeilemaan valtakunnan tuulista tehtävää, valtionjohtajana nyt perittyä monarkin virkaa. Hänen puolisonsa Katarinan Jagellonica oli
tavoiteltu krakovalainen ruhtinatar, jonka siirtyminen Turun linnaan on ollut aikanaan kulttuurishokki. Naiselle voittaminen oli tuolloin mahdotonta jos hänen odotettiin voittavan. Sellainen
voittaja päätyi nyt kuitenkin Suomeen.
Hänen kosijoitaan oli myös Venäjän tsaari Iivana IV Julma. Iivana oli vaatinut Katariinan luovuttamista Venäjälle Juhanan veljeltä tämän vielä ollessa kuningas. Kuningas, Juhana herttuan veli,
oli taas vangituttanut veljensä tämän solmiessa lämpimät suhteet Puolaan kun hänen, kuninkaan,
tavoite oli ylläpitää hyviä suhteita Venäjään ja Puola oli vihollisvaltio. Veljekset harrastivat erilaista
ulkopolitiikkaa. Juhanaa sitoi vaimo ja hänen juurensa katolisessa Puolassa.
Molemmilla pojilla oli trauma, vahva isä. Vahvat ihmiset on haudattava kahdesti. Kerran ihmisinä
ja kerran suurina. Suomessa tällaista traditiota ei tunnettu.
Juhana III suuntasi kuninkaana ulkopolitiikkansa Venäjää vastaan. Narvan valtaus lisäsi suosiota,
mutta samalla sodat alkoivat rasittaa taloutta ja jälleen kerran talonpoikien taakka kasvoi, etenkin
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juuri Suomessa. Suomalaisille sota Puolassa olisi ollut helpompi vaihtoehto kuin jatkuvat sodat
sen omilla rajoilla ja varoilla, suomalaisia talonpoikia sotaan rahdaten tykin ruuaksi ja odottaen
myöhemmin kostoretkiä idästä. Sota Keski-Euroopassa olisi ollut mieluisampaa matkailua. Nyt
ne matkat jäivät tekemättä.
Kirkkopolitiikka alkoi muuttua sekin puolalaisen kuningattaren myötä jälleen katoliseksi. Poika Sigismund oli nimetty Puolan kuninkaaksi ja hän oli kääntynyt takaisin katoliseen uskoon. Sellainen
suututti protestantiksi kääntyneet talonpojat. Nämä aloittivat Pohjanmaalla ja Savossa kapinan,
Nuijasodan. Se oli ensimmäinen populistinen liike Suomessa.
Vehkeily ylhäisaatelin kanssa vei lopulta voimat ja Juhana kuoli 52-vuotiaana Tukholman linnassa. Renessanssiruhtinaan kaltainen Juhana oli veljensä tapaan rakennuttanut uusia linnoja ja
palatseja, harrasti arkkitehtuuria ja koristeli linnoja uuteen uskoon. Tukholman, Kalmarin, Uppsalan, Turun linnat saivat uuden ulkonäön ja sisutuksen. Voittajat eivät koskaan usko sattumaan ja
Kustaa Vaasa oli voittaja.

Sigismund – Ruotsin ja Puolan yhteinen hallitsija
Puolalaistuneen Sigismundin kausi jäi kuninkaana Ruotsissa lyhyeksi. Elämäntyö oli Puolassa ja
jäi sinne, häntä pidetään siellä eräänä merkittävimpänä kuninkaana. Jesuiitat rakensivat sinne
oppilaitoksiaan ja katolinen sivistys kukoisti. Sellainen ei Suomessa nuijamiesten mieltä lämmittänyt.
Suomessa valtaa käytti edelleen marski Klaus Fleming. Katolinen kankeus ei siirtynyt uuden kuninkaan tuomana Itämaahan ja edessä oli jälleen uusi valtataistelu ja puolalaisen tappio. Tähän
valtataisteluun suomalaiset talonpojat eivät päässeet mukaan. Puola tuli heille tutuksi kyllä myöhemmin. Suomessa kapinoitiin kahteen suuntaan, maa oli hajalla. Tämä kokemus toistui sitten
myöhemmin suomalaisten ymmärtämättä miksi näin tapahtui.

Kaarle IX – herttua ja kuningas
Suomen historiassa 1590-luku on raskaan ja monivaiheisen sisällissodan aikaa olkoonkin että
näitä vaiheita oli jo koettu aiemminkin. Suomessa pohdittiin, tulisiko yhteydet rakentaa katoliseen
Puolaan ja kuninkaaseen vai jatkaa suhdetta protestanttiseen Ruotsiin ja Kaarle-herttuaan.
Talonpoikien nuijasota oli kukistettu kovaotteisen Sigismundin käskynhaltijan ja marski Klaus Flemingin toimesta niin Savossa kuin Pohjanmaalla. Kun Kaarle-herttualle uskolliset talonpojat oli
lyöty, vuorossa oli Sigismundille uskollisen Stålarmin sotaretki Turun kautta aina Uplantiin tukemaan Sigismundia. Suomalaiset talonpojat ja vähäinen aateli olivat mukana “makkararetkeksi”
kutsutulla matkalla, todeten kuinka puolalainen Sigismund oli jo paennut Puolaan. Kaarle-herttua
ei tästä suomalaisten retkestä pitänyt, alkoi verinen kosto, jota aviovaimo oli ohjailemassa. Se oli
kieroa peli hovin sisällä jota suomalaiset eivät tunteneet.
Herttuan kostotoimenpiteet Turussa ja Viipurissa olivat verisiä ja henkensä menetti myös Klaus
Flemmingin poika mestauslavalla. Albert Edefeltin maalauksessa vuodelta 1878 Kaarle-herttua
herjaa Klaus Flemingin ruumista arkussa.
Todellisuus kulki kuitenkin talonpoikien ja Jaakko Ilkan tapaisten johtajien maailmassa ja vankityrmässä Turun linnassa. Kaarle-herttua ei ymmärtänyt Suomalaisia talonpoikia, heidän Nuijasotaansa, ja alkoi opettaa kansalleen kuuliaisuutta, joka ulottui Viroon ja Tallinnaan saakka.
Lopulliseen sovintokokoukseen Turussa osallistui noin 60 suomalaista aatelissukua. Oli heitetty
ensimmäiset hiivat sille kehitykselle, joka johti myös vuoden 1917 tapahtumiin vieraan tunkeutu-
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essa sellaiseen Suomessa, josta ei mitään ymmärtänyt. Lopullinen sovinto solmittiin vasta Helsingin maapäivillä vuonna 1616. Syntyi suomalainen marssijärjestys, jossa jotkut kulkivat edellä
ja saivat jotain aikaan, muut kulkivat takana ja napisivat.
Kaarle oli perinyt Kustaa Vaasan nuorimpana poikana isänsä ponnekkaan vallanpidon, jolla hän
nosti herttuakuntansa valtioksi valtion sisällä ja jolla hän ajoi lopulta puolalaisen Sigismundin ja
katolisen kirkon maanpakoon ja vakiinnutti näin Ruotsissa protestanttisen monarkian.
Samalla syntyi taloudellisia uudistuksia myös Suomessa, uusia kaupan keskuksia, manufaktuureja ja elintarviketuotanto koheni. Yhteinen vihollinen yhdisti lopulta veljekset ja valtionjohtajan
valtataistelu johti kuninkaan häätöön maasta. Vain yksi mies johtaa maata, loput seuraavat naisia,
niin myös Juhana. Tämä traumaattinen perintö jäi suomalaiseen sosiaaliseen pääomaan ja on
siellä vieläkin.
Kaarle oli talonpoikien ymmärtäjä ja oikea protestantti, karkea voimapoliitikko. Hän ei ollut niin
sivistymätön kuin väitettiin. Hän oli propagandisti ja kursailematon kielenkäyttäjä, oman aikansa
populisti. Perinnöksi pojalle Kustaa II Adolfille jäi sodat Puolaa, Tanskaa ja Venäjää vastaan sekä
käymistilassa oleva valtio. Lahjana Jumalalta oli paksu nahka. Tätä ominaisuutta suomalaiset
alkoivat johtajissaan arvostaa.

Kustaa II Adolf – suurvallan perustaja
Kustaa II Adolf poikkesi täysin hallitsijaominaisuuksiltaan edeltäjistään. Hän oli energinen, nopeaälyinen, toimelias, mutta myös järkevästi harkitseva kärsimättömänäkin. Hän kykeni diplomaattiseen kieleen ja oli hyvä puhuja. Isänsä ja isoisänsä tapaan taipumusta oli kuitenkin myös painostukseen ja turvautuminen arvovaltaan, jota sairaalloinen lihavuus lisäsi.
Hilpeys ja leikinlasku, huumorintaju oli kaikkien tiedossa. Vastapuolella oli äkkipikaisuus, räjähtelyt, pitkävihainen säälimätön vaino suvun rasitteena. Hän piti komeaa hovia ja oli joviaali isäntä,
sotaretkillään liki askeettinen ihminen. Ääripäät tekivät hänestä arvaamattoman ja tällaista ominaisuutta Suomessa alettiin pelätä.
Naisia ihaillut ja rakastanut romantikko solmi järkiavioliiton, joka tuotti yhden tyttären, Kristiinan.
Liitto oli ahdistava myös kuningattarelle keskenmenojen vuoksi ja dynastiansa varmistaakseen
kuningas joutui järjestämään vallanperimykseen myös reservin Kaarle Kustaan (Kaarle X Kustaa)
kautta. Se osoittautui myöhemmin tarpeelliseksi ja tämän suomalaisetkin oivalsivat mutta aina
hieman myöhässä.
Kustaa Aadolf loi itselleen perinnön eurooppalaisena suurmiehenä ja hänen kuolemansa, kaatuminen sodassa, oli uutinen koko Euroopassa. Maihinnousu Keski-Eurooppaan ja protestanttinen
johtotähti teki hänestä pelottavan hahmon uskonsodaksi muuttuneessa kolmikymmenvuotisen
sodan pohjoisena osapuolena. Saksan ohella Ruotsilla oli sota Puolassa ja sinne oli Liivinmaan
tapaan perustettava miehityshallinto. Voitokas kuningas loi suurvallan, jonka asema säilyi aina
Pultavan tappioon vuonna 1709. Myös Kustaa Aadolfille oli helpompi taistella periaatteiden puolesta kun elää niiden mukaan.
Kustaa Aadolf oli saanut, tai ottanut, protestanttien leirin johtajan viitan harteilleen. Hän pakotti
Saksan evankeliset yhteisrintamaan kanssaan. Kun Tillyn komentama vastapuoli väsyi jatkuviin
hyökkäyksiin näytti lopulta siltä, että tie Saksaan olisi ruotsalaissuomalaiselle armeijalle auki.
Hakkapeliittojen huudoista tuli legenda, josta on kirjoitettu runsaasti niin Suomessa kuin saksalaisissa kansanlauluissa. Torsten Stålhadsken kuninkaan “lumiaura” eteni koottuna valikoitujen
talonpoikaiskansan ankaraa elämää kokeneiden nuorten miesten parhaimmistosta, jollaisena
myös kuningas heidät kuvasi.
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Suoraan lainaten “Tottuneina työhön, ei kapakkaelämään, kestämään vaivoja, pakkasta, kuumuutta, nälkää taistelivat nämä suomalaiset talonpojat. He eivät olleet tottuneet nautintoihin, tyytyivät elämään vähällä, ovat taipuvaisia kuuliaisuuteen esimiehiään kohtaan, oppivat helposti sotaharjoitukset, ovat voimakkaita ruumiiltaan, ja jos tarvitaan ja heitä oikein johdetaan, halveksivat
he kuolemaa ja vastuksia.” Se oli ensimmäinen kerta kun suomalaista luonnetta ja tulevan talvisodan korpisoturia kuvattiin suomalaisen sisun perikuvana Keski-Euroopassa ja pelättiin enemmän kuin Mustaa Surmaa. Viikinkeinä suomaliset ja Itäinen maakunta tunnettiin toki aiemminkin
ja tätä suuntaa kavahdettiin.
Kustaa II Adolfin joukot olivat tulleet Keski-Eurooppaan pysyäkseen siellä. Tällä oli suuri merkitys
tulevalle Euroopalle ja sen historialle omaan aikaamme saakka.
Pohjola oli nyt osa ydineurooppaa myös sotilaallisesti, kauppapoliittisesti ja protestanttisen kulttuurin keskus. Myöhemmin Ruotsissa hänen johto luisui takaisin aristokratian käsiin ja se muuttui
lähemmäs seuraelämää ja tuttua juonittelua. Mitä suurempi valhe esitettiin, sitä suurempi mahdollisuus oli että siihen myös uskottiin.

Kristiina
Kristiina sai laajapohjaisen kasvatuksen kuten aikanaan Kustaa Vaasan vanhin poika. Jälleen
kerran tähän pedagogiseen virheeseen perustui myös Kristiinan tuleva tragedia Eerik XIV tapaan.
Hänestä olisi tullut hyvä Paavi mutta kuninkaana hän oli kehno.
Kristiina opetettiin ratsastamaan ja metsästämään kuten nuoret miehet. Hänen lahjakkuus ja tiedonjano herätti huomiota. Hän muistutti oman aikamme feministejä. Hän kirjoitti vaivatta latinaa,
ranskaa, saksaa, italiaa ja hollantia. Lempeä opettaja perehdytti hänet teologiaan, filosofiaan,
matematiikkaan ja astronomiaan, ei enää astrologiaan. Se hämmensi, kun vielä todettiin julkisesti,
kuinka kuninkaallisen Majesteetin lahjakkuus ylittää hänen sukupuolensa ja ikänsä rajat. Tässä
korostettiin juuri sukupuolta. Nainen ei voinut olla noin lahjakas. Kaikki viisaat olivat petolintuja,
tuon ajan ajattelussa, joka periytyi myös omaan aikaamme.
Kun 18-vuotias nainen keskusteli kirjallisuudesta ja runoudesta filosofien kanssa, puhui ranskaa
ja latinaa kuten äidinkieltään liki tunnekielinä, oli laajakatseinen kuten kokenut valtiomies, valtakunnankansleri Axel Oxenstierna koki hänet kuin kruunun jalokiveksi, koriste-esineeksi uuden
suuren valtion valtakunnanneuvoston pöydän päässä. Tällaisessa ajattelussa mikään ei menesty
niin kuin menestys ja tämä virhe on myös oman aikamme ajattelussa elävä harha.
Kuningatar oli päättänyt pysyä aviottomana ja järjesti serkkunsa Kaarle Kustaan kruununperijäkseen. Tämän jälkeen kuningatar päätti antautua täysin kulttuuriharrastuksilleen. Tärkeäksi henkilöksi kohosi deduktiivisen tieteen filosofian kehitellyt ranskalainen Rene Descartes. Olen kirjoittanut tästä vaiheesta paljon kirjassani Arctic Babylon. Kirjan avaaminen vaatii tässä myös historian
tuntemusta.
Descartes on peräti avainhenkilö kirjassani Arctic Babylon. Syntyi tiivis suhde tiedemieheen niin
kauan kun tämä eli kuningashovissa. Kuningatar Kristiina tunsi nyt kuitenkin sellaista, joka oli
muulle Euroopalle tuntematonta kiitos Descartesin luentojen.
Kristiina alkoi kehittää hoviaan osana Euroopan johtavaa tiede- ja kulttuurikeskusta. Barokin ajan
taidetta ja rikkauksia virtasi voitetuista valtioista Tukholmaan. Hovin osuus menoista paisui paisumistaan. Baletti, oopperat ja turnajaiset viehättivät kansaa ja nuoria ranskalaisia aatelisherroja.
Johtoon nousi heistä Johan Adler-Salvius “homo-novus”. Hänen kuoleman jälkeen Kristiinan kyky
hahmottaa suurvaltapolitiikka alkoi rapautua. Ilman paimentaan lampaat eivät ole katras ja Kristiinan perintö jäi liian vaatimattomaksi.

45

Kristiina alkoi suunnitella luopumista kruunusta. Hän oli taipuvainen uskomaan Erasmus Rotterdamilaisen opin “Missä luterilaisuus astuu sisään siellä kävelee tiede ulos”. Kristiina halusi palata
katolisen kirkon helmaan ja jättää kruununsa. Syntyi haikeat jäähyväiset, matka Roomaan ja
elämä, jossa kirkonmiehet, kirjailijat, taiteilijat ja taiteentuntija sekä myös tuon ajan poliitikot, Paavia myöten, vierailivat Kristiinan vastaanotolla. Se oli Rooman “Kristiinan kausi”. Kristiina oli katolinen mutta ei välttämättä kovin hyvä sellainen. Vihkiytyminen politiikkaan säilyi, oli sisään kirjoitettu pakkomielle ja sellaisena arvokas osa omaa kulttuuriemme myös tänään.
Kristiina haudattiin Pietarinkirkkoon ja hänen taide- ja antiikkikokoelmansa, kirjasto ja käsikirjoituskokoelmat hajaantuivat ympäri Eurooppaa museoihin, arkistoihin ja yksityisten keräilijöiden
haltuun siinä missä Rene Descartesin deduktiivisen tieteen ihanne, inkojen ja mayakansan kerätyt aarteet hänen löytämänään tieteenä ja niiden sijainti tulevissa Euroopan tiedeakatemioissa.
Näin myös Turun yliopisto sai alkunsa ja myös kosketuspinnan tieteen deduktiiviseen ihanteeseen.
Turun yliopisto perustettiin suurin juhlallisuuksin Kristiinan ollessa 14-vuotias. Perustajia olivat
Pietari Brahe, Jöns Kurki, Turun piispa Isak Rothovius sekä etenkin Axel Oxenstierna, joka oli
tyytymätön Tarton yliopiston Johan Skytten aikaansaannokseen. Yhdentoista professorin joukossa oli vain kaksi Suomessa syntyneitä: pyhien kielten professori Martinus Stodius sekä fysiikan ja kasvitieteen professori Georgius Alanus.
Seuraajansa Martinus Stodius sai Isak Pihlmanista, jonka Tytär Anna oli naimisissa Torten Tawastin kanssa ja heidän tyttärensä sai tyttären, jonka isoäiti oli Elisabet Ståhlberg, Georg Ståhlbergin tytär ja tulevan ensimmäisen Suomen tasavallan presidentin juuria Suomessa.
Syntynyt tytär oli oman isäni isoäidin äiti. Näin suvut siirtyivät Ruotsista ja kohtasivat Suomessa
myös tulevat presidenttisukumme ja idästä lähteneen Luostaristen (kloster) suvun ja Viipurin raivokkaat Tawastit.
Oma sukunimeni periytyy taas luostarilaitoksesta Valamosta, siis kreikkalaiskatolisesta ja ortodoksisesta Bysantin kulttuurista, äitini kohdalla kustavilaisesta Kuopiosta. Isoisäni veli Ilmari
Luostarinen oli taas asuttamassa Karjalan evakkoja Enso Guzeitin pääjohtajana valtion maille ja
käynnistämässä myös Lapin koskien rakentamisen kirjoittaen Pohjolan Voiman perustamisasiakirjan sotavuosien alkaessa.
Myöhemmin koskisensuojelulait ja rakentamisen päättäminen siirtyi seuraavalle polvelle johtaessani Kemijoen ja Iijoen koskisodat päättäneitä tutkimuksia. Tuolloin päätöksiä tehtiin jo oman aikamme poliitikkojen toimesta, jossa presidentin valta oli kaventumassa ja valtaa käyttivät puuta
jalostavat yhtiöt, voimalaitosyhtiöt, ei enää niinkään hallitsija, presidentti, vaan edustuksellinen
demokratia alkaen pohtivan ja filosofisen Mauno Koiviston presidenttikaudelta. Hän sai koulutuksensa Turun yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan sosiologian laitoksessa. Laitosta johti forssalaisille erityisen tuttu Lounais-Hämeen maakuntalehden perustaja ja häntä seurasi dekaanina
ja laitoksen esimiehenä myöhemmin professori Erkki Asp. Osa yhteisistä julkaisuistamme on mainittu tämän kirjan lopussa.
Oulun yliopistossa, sen maantieteen laitoksella julkaistut työt ovat professori Uuno Varjon perustaman laitoksen aikaisia ja myös hänen tieteelliset juurensa ovat Turun yliopistossa. Sen sijaan
julkaisut, jotka ovat Maatalouden tutkimuskeskuksen (MTT) ja nykyisen Luonnonvarain tutkimuslaitoksen (LuKe) ajoiltani, ovat Helsingin yliopiston peruja ja siis nuorempia. MTT täytti hiljattain
100 vuotta ja sen tutkijoina on toiminut myös presidenttejämme ja ministereitä, vuorineuvoksia
jne.
Toki heitäkin, Suomen hallitsijoita, presidenttejä, näki vielä 1960-luvulla jo Ruotsin vallan aikana
perustetussa Lapinlahden kestikievarissa ja Lapin kelomajoissa, renessanssiruhtinaan tapaan
eläen ja Suomen maaseudun tai Lapin koskisotien historiaa selvittäessäni. Niidenkin historia kun
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oli lopulta tässä ajassa, Kristiinan serkun Kaarle X Kustaan toimissa. Muutama vuosisata on kovin
lyhyt aika kansakuntien historiasta kirjoitettaessa ja Suomessa me törmäämme silloin myös
omaan henkilöhistoriaamme ja sukupuumme rakenteisiin, geneettiseen perimäämme.
Valloitukset Euroopassa jatkuivat ja toivat Suomeen sotia sotien perään ja itsevaltiuden paineet,
jotka presidenttiyden aikana kulminoituivat presidentti Kekkosen virkakaudella. Oltiin siirtymässä
Kekkosten kauteen mutta kuninkaitten vallankäytön sokaisemassa Ruotsisuomen monarkiassa
1600-luvun alkaessa.

6. Kuninkaat, keisarit, presidentit V
Matti Luostarinen 2012: Tuhannen ja yhden vuoden tarinat) Blogi 30. tammikuuta 2012 www.clusterart.org

Valloittajakuninkaasta keisareitten aikaan
1500-luku oli maailmalla suurten tapahtumien aikaa. Euroopassa oli alkanut pieni jääkausi ja se
johti nälänhätiin. Osmanien valtakunta saavutti huippunsa ja turkkilaiset piirittivät Wieniä. Eurooppalainen kolonialismi laajeni ja konkistadorit hävittivät Atsteekkivaltakunnan ja -kulttuurin Meksikossa, Inkavaltakunnan Etelä-Amerikassa. Kullan määrä kasvoi voimakkaasti. Kullasta tehty korvaamaton taide valettiin harkoiksi. Sillä maksettiin merimiesten ja sotilaiden palkat. Mayakansan
kultainen kaupunki hävitettiin ja Euroopasta tuodut taudit levisivät merimiesten mukana. Alkoi hillitön kilpailu uusien merentakaisten alueiden hallinnasta ja orjakauppa. Tässä kilpailussa menetys
sai hullunkin näyttämään viisaalta.
Uskonpuhdistus levisi Euroopassa ja joukko ruhtinaita sekä keisarillisia kaupunkeja vastustivat
Wormsin ediktiä ja tukivat Lutheria. Kustaa Vaasa voimapoliitikkona katkaisi välit Roomaan ja
myöhemmin Kustaa II Aadolf jatkoi suurvaltapolitiikan tiellä. Myös Englannin Henrik VIII katkaisi
välinsä katoliseen kirkkoon ja muodosti anglikaanisen kirkon. Ranskassa uskonsodat olivat katolisten ja hugenottien välisiä. Ruotsi kohosi eurooppalaisten suurvaltojen joukkoon ja taisteli Itämeren herruudesta. Tässä jaossa oli vain kaksi luokkaa, ensimmäinen ja luokaton.
Trenton kirkolliskokous uudisti katolista kirkkoa vastineeksi uskonpuhdistukselle.
Espanja yhdentyi ja Alankomaiden provinssit kapinoivat Espanjaa vastaan. Puola-Liettua muodostettiin. Katolinen maailma otti käyttöön gregoriaanisen kalanterin. Mikael Agricolan ABC-kirja
toi suomenkielen kansallisen identiteetin nostajaksi ja luterilainen kansa sai suomenkielisen raamatunkäännöksensä ja talonpojat kävivät Nuijasotansa Pohjanmaalla ja Savossa vanhaa katolista valtaa ja samalla alistajaansa vastaan. Valtapolitiikassa pienet miehet voivat olla yhtä uupuneita kuin suuretkin.
Vuosisadan merkittäviä henkilöitä olivat Englannin Henrik VIII, Ranskan Frans I, Osmanien Suleiman Suuri, Espanjan Kaarle V, Ruotsin Kustaa Vaasa, Espanjan Filip II, Ranskan ja Navarran
Henrik IV, Venäjän Iivana Julma.
Eurooppa eli murroksen keskellä ja muutokset järisyttivät koko globaalia maailmaa. Näitä muutosten nimiä olivat Thomas Moore, Martti Luther, Mikael Agricola, Miguel de Cerventes, William
Shakespeare, Bebevenuto Cellini, Michelangelo, Albert Durere, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi ja lukuisat Amerikan ja Etelä-Amerikan Euroopalle tuntemattomat nimet kymmenissä, sadoissa sivilisaatioissa.
Elämää helpottivat uudet innovaatiot, tuontielintarvikkeet ja viljelykasvit, kuten maissi ja peruna
sekä monet vihannekset esim. tomaatti. Globaali maailma koettiin vielä kauan Eurooppakeskeisenä jolloin uudet mantereet ja kulttuurit “löydettiin“. Oikeammin monet kulttuurit löysivät silloin
Euroopan ja sen aggressiivisen sekä ekspansiivisen kulttuuriin.
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Suomessa oli viisi kaupunkia Turku, Viipuri, Ulvila, Rauma ja Naantali. Helsinki sai perustansa.
Kalmarin unioni hajosi ja Kustaa Vaasasta tuli valtion ja kirkon pää samaan aikaan. Papit ja maallikot olivat lain edessä yhdenvertaisia, kristinuskon perustaksi hyväksyttiin kansankielelle käännetty Raamattu.
Mikael Agricolan työ alkoi ja suomenkieli tuli käyttöön vähin erin aapisen ja Raamatun käännöksen myötä. Maata asutettiin etenkin ekspansiivisten savolaisten toimesta ja kuninkaan niin vaatiessa. Kustaa Vaasan pojat kävivät omat sotansa ja Juhana Herttua piti hoviaan Turussa. Pori
korvasi Ulvilan maan kohoamisen seurauksena satamapaikkana. Euroopassa tutuksi tulivat hakkapeliitat ja vuosisadan päätti Täyssinän rauha ja Nuijasota, taistelu kruunusta jatkui. Siinä pelissä menestyi parhaiten, jos kykeni vakuuttamaan, kuinka massojen menestys on kuninkaan menestyksestä riippuva.
Kristiinan serkusta, reservistä kuinkaan virkaan, kruunattiin naimattoman kuningattaren luovuttua
kruunustaan uusi valtionhoitaja. Näin Suomi sai jo 34. hallitsijansa, valloittajakuninkaan.

Kaarle X Kustaa – valloittajakuningas
Uuden kuninkaan myötä monarkia sai samalla uuden dynastian ja Pfalz -suvun valtionhoitajaksi.
Ranskan hovissa kasvanut Kaarle oli tunnollinen ja voimakastahtoinen hallitsija. Takana oli pitkä
sotilasura 30-vuotisen sodan melskeissä ja siten sopiva juuri uuteen tehtävään huolehtimaan
Ruotisin suurvalta-asemasta Kristiinan jälkeen.
Kaarle kuvitteli olevansa Kristiinan kihlattu, kunnes hänelle tehtiin selväksi, ettei näin ollut. Rukkaset saanut sulhanen joutui odottelemaan läänityksillään nimitystään ja varoen ailahtelevan kuningattaren mielialojen heilahteluja lähinnä Öölannissa asuen.
Lopulta Kaarle X Kustaa solmi avioliiton Holsteun-Gottorpin prinsessan Hedvig Eleonooran
kanssa. Tämä iäkkääksi elänyt järkevä nainen oli parasta mitä valtakunnalle saattoi Kristiinan
kauden jälkeen tapahtua. Hän hallitsi kaikkien kolmen Kaarlen aikana ja vaikutti sodasta sotaan
ajautuneen maan kohtaloihin sen minkä Tanska -vihaltaan kykeni. Sodasta oli tullut itse itseään
ruokkiva prosessi.
Sodat johtivat suurisuuntaiseen tavoitteeseen saada Tanska täysin Ruotsista riippuvaiseksi. Itämeren herruus oli jo pitkälti saavutettu ja mm. Brandenburgin vaaliruhtinas hyväksyi Ruotsin ItäPreussin lääniherraksi Puolan asemasta.
Kuningas kuitenkin sairastui rauhanneuvottelujen yhteydessä ja hakiessaan samalla lisävarusteita säädyiltä sotiensa hoitamiseen. Kokousmatka päättyi kuumetautiin ja kuolemaan 38-vuotiaana ja edessä oli rauhanehtojen rakentelu niin Tanskan, Venäjän kuin Puolankin suuntaan.
Suurvalta oli saavuttanut lakikorkeutensa ja edessä oli jatkossa vain supistuva kehitys. Kun on
kasvanut riittävän suureksi kaatuu raskaammin ja taas Suomi oli lähempänä itsenäisyyttään.
Kuninkaana Kaarle oli ollut uupumaton, aloitekykyinen, ahkera ja täynnä visioita kun viikatemies
katkaisi jälleen kerran suunnitelmat. Tanska oli ollut sinnikäs ja Euroopan tasapainoa valvovat
voimat toimivat jälleen omalla painollaan valtion ruumiillistuessa yhteen henkilöön. Etelä-Ruotsin
maakuntien pysyvä valtaus kuitenkin muutti Ruotsin kokonaan toiseksi valtioksi kuin mihin muuten olisi ohjauduttu.

Kaarle XI – itsevaltias kamreeri ja kameralisti
Kuningas tai keisari kuvattiin maalauksissa ja veistoksissa hevosen selässä, kun haluttiin luonnehtia hänen itsevaltiaan mahtiasemaa. Kaarle XI oli tällainen hevosen selässä usein maalattu ja
ikuistettu vallankäyttäjä. Kaarle oli lapsikuningas ja holhoojahallitus oli ollut vallassa 12 vuotta kun
hänet kruunattiin 17-vuotiaana kuninkaaksi.
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Ruotsi oli vararikon partaalla ja kävi tuskastuttavan tappiollisia taisteluja niin merellä kuin maalla
Tanskaan vastaan. Vasta Lundin taistelun jälkeen Kaarlesta syntyi myytti sotilaskuninkaana. Oikeammin hän käytti aina vain enemmän aikaa seuraten maan taloutta ja teki sen kamreerin tarkkuudella. Nuoren miehen tuhlaava hovielämä oli vaihtunut virkamieselämäksi. Kaarle oppi nuorena, kuinka politiikassa on hetkiä, jolloin on oltava oikeassa ja hävittävä.
Etenkin Öölannin taistelu oli ollut historian verisimpiä Pohjolan merihistoriassa ja muutti Kaarlen
persoonallisuutta. Tanskalais-hollantilaiset löivät siinä Ruotsin laivaston ja mukana oli myös suomalainen amiraali Lorentz Creutz vanhempi lippulaivallaan “Stora Kronan”. Laiva räjähti ja amiraali sekä hänen 800 miestään tuhoutuivat.
Kuningas päätti pysyä jatkossa rauhan tiellä ja rakentaa puolustavaa armeijaa jota huollettaisiin
kotimaassa. Strategia oli kokonaan uusi. Syntyi ruotujakolaitos, jossa valtakunta jaettiin ruotualueisiin. Nämä ylläpitivät yhtä torpassaan asuvaa nihtiä tai laivamiestä. Upseereille perustettiin
kruunun virkataloja eli puustelleja. Tämä käytäntö tunnettiin Suomessa hyvin myöhään tukien
oman maan ja maaseudun maatalousvaltaista agraaria yhteiskuntaa ja sulautuen osaksi sitä. Upseereita koulutettiin ulkomailla myös Suomessa ja kouluttajana oli erityisesti Saksa.
Puhuttiin talonpoikien vapaudesta, valtiontalouden vakaudesta, itsenäisistä säädyistä riippumattomasta virkamieskunnasta. Vain vaalit puuttuivat enää. Aatelille luovutetut tilukset otettiin takaisin valtiolle tai luovutettiin uusille haltijoille. Talous ja hallinto pantiin tiukkaan seurantaan. Reduktion seurauksena vanha aateli menetti mahtinsa ja syntyi uusi eliitti, jota kuningas rakensi yhtenäisen tulevan kansallisvaltion perustaksi.
Maatalouden ohella toteutettiin uudistuksia merkantilismin hengessä kauppa- ja vuorikollegiossa,
valtionkonttorissa. Manufaktuureja alettiin kehittää ja käsityötä seurata ammattitaitoa valvoen.
Kirkollinen kansanopetus käynnistyi Juhana Gezeliuksen toimesta. Syntyi kiertokoulu ja pitäjänkoulut, kinkerit, jossa lukutaitoa seurattiin. Ripiltä pääseminen, lukutaito, oli avioliittoon pääsemisen ehtona. Tämä säilyi Suomessa runkona sata vuotta vielä sen jälkeen kun maa oli irtautunut
Ruotsista autonomiseksi osaksi Venäjän keisarivaltaa.
Kaarle toteutti ns. kameralistista ajatussuuntaa, jossa valtion oli tultava vahvaksi, jotta kansa tulisi
rikkaaksi ja hyvinvoivaksi, ei päinvastoin. Väestön piti kasvaa, tuotannon lisääntyä ja kaupan kukoistaa valtion silmälläpidon alaisena. Ruotsalainen ja pohjoismainen keskushallinnon ohjaama
yhteiskuntamalli oli valmis. Maailmankuva oli holistinen siten, että jokainen ammattiryhmä oli kansakunnan elimessä tärkeä kokonaisuudelle, jossa jokaisella ihmisellä oli oma paikkansa. Suomi
irtautui tästä myöhemmin ja haki oman tasavaltaisen yhteiskuntamallinsa, jossa korporativismi
toimi hyvin etenkin 1900-luvun loppupuolella. Maailmansodat eivät tätä perusrakennetta miksikään muuttaneet. Venäjän keisareitten aikana siihen toki otettiin hieman uutta sisältöä idästä.
Nuoruuden loistokas hovielämä vaihtui Kaarle kuninkaalla vaatimattomaan maaseudun rauhaan
Kungsörin linnassa Närkessä. Tanskan prinsessa Ulriika Eleonoora synnytti seitsemän lasta,
joista kuitenkin vain kaksi tytärtä ja vanhin poika Kaarle elivät aikuisiksi. Poikaansa Kaarle kuningas kasvatti työhönsä perehdyttäen ja ottaen mukaan metsästysretkilleen, sotaväen katselmuksiin. Kuningas kuoli vatsasyöpään 41 vuoden iässä jolloin vasta 15-vuotias Kaarle XII sai vastuun
kannettavakseen. Oli aika opiskella elämistä imagonsa mukaisesti ja katkenneiden ihmissuhteitten kautta.
Viisas leskikuningatar Hedvig Eleonooran rakennuttama Drottningholm on tämän Ruotsin suurvalta-ajan komeimpia linnoja. Se sijaitsee Mälarenin saaressa Lovönissä lähellä Tukholmaa.
Ruotsin kuningasperhe on asunut tässä ranskalaista barokkia edustavassa linnassa vuodesta
1982 alkaen.
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Kaarle XII – suurvalta-aseman menettäjä
Kaarle XII oli luonteeltaan syvästi uskonnollinen ja vakuuttunut taidoistaan ja erehtymättömyydestään. Hän ei käyttänyt isänsä tapaan neuvonantajia. Nuori mies uskoi saaneensa valtansa
Paavin tapaan Jumalalta. Hän ihaili Voltairen filosofiaa ja 1800-luvun romantikot tekivät hänestä
miesihanteensa. Suomalaiset pragmaatikot ja itäisen naapurinsa tuntevat olivat kuitenkin ymmärtäneet hänen aliarvioineen juuri idästä tulevan uhan.
Kaarle sai varhain parhaan mahdollisen kasvatuksen ja hän oli varhaiskypsä lapsi. Hän oli tietoinen kyvyistään ja kykeni ilmaisemaan itsensä loogisesti. Hän onnistui sotaretkillään aluksi hyvin
ja kuninkaan tähti oli korkeimmillaan Puolan sotaretken jälkeen. Hämmästyttävä menestys ylivoimaista vastustajaa vastaan toi liki messiaanisia odotuksia Euroopan protestanttien joukossa. Ongelmana oli se, että hänen pieniä paheita alettiin pitää nyt hyveinä.
Onnettomuudekseen nuori kuningas joutui uuden isänsä laatiman hidasliikkeisen armeijansa
kanssa uuvuttavaan jättiläissotaan, jossa valtio ei ollut enää armeijaa varten vaan päinvastoin.
Uuvuttavaa sotaa Tanskaa, Venäjää ja Saksia vastaan härkäpäinen hallitsija kävi yli 20 vuotta ja
sotilaallinen katastrofi tapahtui Pultavan taistelussa vuonna 1709. Kaarlen kaatuessa Norjassa
1718 Suomi oli Venäjän miehittämä. Suomen tuleva kohtalo alkoi jo näkyä taivaanrannassa.
Kuninkaan hurja Venäjän retki alkoi poikkeuksellisesti suorinta tietä Saksista syksyllä 1707 33
000 sotilaan kanssa ja uhmakkaalla tavalla, jossa toinen armeijakunta lähti pääosin suomalaisjoukkoina, noin 12 000 miehen voimin, tarkoituksena kohdata Kaarlen pääjoukko Valko-Venäjällä.
Suunnitelma oli mieletön niillä resursseilla ja varusteilla jotka tuolloin oli käytettävissä Siperian
pakkasissa. Siinä oli samaa hulluutta kuin Napoleonin ja Hitlerin retkissä.
Venäläiset ja tsaari Pietari ensimmäinen pääsi kuitenkin armeijakunnan väliin ja talvi 1708-1709
oli venäläisen tavan mukaan ankara. Huolto ei toiminut Kaarlen joukoilla ja raskaat tappiot vähensivät sen 24 000 väsyneeseen mieheen hellekesän 1709 alkaessa. Pultavan kaupungissa tapahtunut yhteenotto oli verinen ja jo aiemmin jalkaan haavoittunut Kaarle seurasi teurastusta paareilla
kannettuna. Joukon rippeet pakenivat Turkin puolelle, jossa kuningas oleskeli viisi vuotta sairastuen välillä malariaan ja syvään depressioon.
Kotimaasta Ruotsista tuli jatkuvasti tappiosanomia sieltäkin. Viipuri, Riika, Pärnu ja Tallinna oli
menetetty venäläisille. Ylipäällikkö Carl Gustaf Armfelt kärsi ratkaisevan tappion venäläisille helmikuussa 1714 Napuen taistelussa. Koko Suomi oli miehitetty ja Venäjän kaleerit uhkasivat jo
Tukholmaa.
Kuningas ratsasti Turkista Unkarin ja Saksan kautta kotimaahansa 15 poissaolovuoden jälkeen.
Siinä oli jotain samaa kuin Mannerheimin matkoissa. Hän oli muuttunut entistäkin ilottomammaksi
ja harvapuheisemmaksi. Viimeisen taistelunsa Kaarle kävi Norjassa, jossa luoti lävisti hänen ohimonsa. Myöhemmin huhuttiin luodin lähteneen omilta linjoilta, ei norjalaisten linnoituksesta.
Kaikki Kaarlea seuranneet karoliinit eivät häntä sietäneet. Kuninkaansa tunteneet tiesivät kuinka
menestyminen ei ollut mahdollista ilman pieniä petoksia ja pitkiä marssimatkoja.
Tieto Kuinkaan kuolemasta kantautui Norjassa myös inkeriläisen Armfeltin tietoon, joka johti
Trondheimissa suomalaisia karoliineja. Paluu noin 10 000 väsyneen miehen kanssa ankarassa
pakkasessa oli sotahistoriamme surullisimpia. Armeijakunta oli menehtyä paluumatkalla ja tunturimarssin aikana yli 3000 miestä jäi hangille ja metsiin osallistumatta lainkaan itse sotatoimiin.
Tällainen armeija maksoi kansakunnalle vähiten.
Kaarle XII jälkimaine on ollut omituisella tavalla joko lähes kritiikitöntä ihailua tai täydellisesti hänet
tuomitsevaa poliittisista konjunktuureista riippuen. Hän on jäänyt psykologiseksi arvoitukseksi.
Hän oli yhtäällä itsekurin, päättäväisyyden ja rohkeuden ruumiillistuma, mutta samalla joustamaton ja vailla todellisuudentajua. Hän kävi samantapaista toivotonta viimeiseen mieheen taistelua
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kuin toisen maailmansodan diktaattorit ja uhrasi miehiä kuin Normandian maihinnousussa. Lisäksi hän asetti itsensä ja henkensä alttiiksi samoille vaaroille kuin rivisotilaat. Tämä asenne tuhosi lopulta suurvallan, yhden miehen varaan rakentuneet maailmankuvat.

Ulriika Eleonoora – ylimenovaiheen kuningatar
Kaarle XII:n sisar menetti lähes kaiken valtansa valtaneuvoskunnalle ja säädyille. Tärkein teko oli
lopulta siirtää kruunu monarkian keulakuvana miehelleen Hessen-Kasselin Fredrikille. Ulriika
Eleonoora ei käytännössä ehtinyt hallita Suomea lainkaan. Suomi oli Venäjän miehittämä.

Fredrik I – saksalainen maakreivi kuninkaana
Hattujen ja myssyjen kiistely piti yllä vielä horjuvaa monarkiaa. Käytännössä kyse oli kumileimasimesta eikä saksalainen Fredrik onnistunut ponnisteluistaan huolimatta estämään kuninkaan
vallan alamäen jatkumista. Ikääntyessä hänestä tuli jopa naiivin välinpitämätön valtansa murenemisesta.
Historiaan on jäänyt valtiopäivien lausunto, jossa Fredrik toteaa “Donnewetter! Haben Wir alles
dies gethan? ”(Hyvä Jumala! Olenko todella tehnyt kaiken tuon?”). Tämä huudahdus sen jälkeen,
kun valtiopäivillä oli luettu, taas kerran, pitkä kertomus siitä mitä valtakunnan hallituksessa oli
tapahtunut ja jossa kaikessa Kuninkaallinen Majesteetti toimi mukamas mukana. Tätä luettaessa
Fredrik oli nukahtanut.
Samaan aikaan Suomessa toimi Venäjä miehistysvalta. Se sovelsi isovihan ja pikkuvihan aikana
ruotsalaisesta laista poikkeavia omia käsityksiään. Käytännössä koko maa poltettiin ja maassa
käytiin uuvuttavaa sissisotaa. Suomen lääninhallitukset, hovioikeus, yliopisto, tuomikapituli ja
ylempi papisto vietti maanpaossa varjoelämää rauhaan saakka.
Miehitysvuodet päättyivät Uudenkaupungin rauhaan. Pikkuvihan aikana venäläinen valloittaja
käyttäytyi toisin kuin isovihan vuosina. Tosin tuolloinkin huomattava osa maan väestöstä oli
maanpaossa ja palasi vasta Turun rauhan jälkeen rannikkokaupunkeihinsa.

Adolf Fredrik – marionettikuningas
Hallisijan valta oli pohjalukemissa Venäjän nostaessa hattujen vaikutuksesta kruununperijäksi
Aadolf Fredrikin. Käytännössä kuninkaan toimet olivat pakon sanelemia ja näyteltyjä. Hyväntahtoinen ja hyvätuulinen kuningas koki valtiolliset tehtävänsä ikäviksi velvollisuuksiksi ja kulutti aikaansa harrastuksilleen, käsityölle ja tutkien matematiikkaa ja astronomiaa. Puolueet olivat nyt
vallankahvassa.
Vuosisadan loppu oli Suomen linnoittamisen käynnistämistä uudelleen. Viapori oli etenkin suuri
ponnistus. Työhön käytettiin tuttua ruotulaitosta ja vankeja. Uusi rakennustekniikka levisi sieltä
myös muualle talonpoikaisrakentamiseen, Viapori kehittyi omaksi maailmakseen ja sen väkiluku
ohitti Helsingin väkiluvun.
Kuningas vieraili Viaporissa ja jatkoi sieltä Porvooseen ja Degelbyhyn, jonne perustetulle kaupungille hän antoi puolisonsa nimen Loviisa. Täältä kuninkaan seurue jatkoi Ahvenkoskelle, Uuteenkylään ja Hämeenlinnan sekä Turun kautta rantatietä Tornioon. Kuninkaan vastaanotto oli kaikkialla loistokas. Pormestari, raati ja papisto olivat vastaanottamassa ja taloja oli kohennettu, maalattu, kunniaportteja rakennettu, merkkihenkilöt pitivät lämminhenkisiä puheita. Runoja lausuttiin
ruotsiksi ja latinaksi. Sulavakäytöksiselle kuninkaalle toimitettiin valituskirjelmiä, vaikka toki tiedettiin, ettei kuninkaalla ollut valtaa niihin puuttua. Kuninkaan vierailu muistutti jo omaa aikaamme
tai presidentin maakuntavierailuja.
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Kustaa III – valistunut itsevaltias
Kustaa III sai lapsena poliittisen kasteensa kun ns. hovipuolueen kumousyrityksessä, johon hänen äitinsä erityisesti osallistui, kaappausyrityksen johtajat teloitettiin ja nuoren tulevan kruununperijän kasvattajat samalla vaihdettiin.
Kustaa oli teatterin ystävä, rakasti taiteita ja kirjallisuutta, vietti hovielämää yömyöhään. Hän puhui
ranskaa ruotsia paremmin, hallitsi valtiotieteitä ja historiaa, teeskenteli tottelevaista ja kiinnostunutta. Latina ja teologia eivät kiinnostaneet.
Kustaa suoritti onnekkaan vallankaappauksen suomalaisen eversti Sprengtportenin kehittelemänä. Ajatuksena oli aloittaa kapina Viaporissa ja tuoda joukot tämän jälkeen Tukholmaan. Myssyjen johtama valtaneuvosto sai vihiä suunnitelmasta ennen kuin vihaiseen vastatuuleen marssivat suomalaiset ehtivät Tukholmaan. Rahattomina ja nälkäisinä he olivat normaalia kohteliaampia.
Tuon ajan karvalakkilähetystöä ei tarvittukaan, sillä Kuningas tarttui itse suomalaisia odotellessaan miekkaan, piti tulisieluisen puheen kansalleen linnan pihalla ja sai ratsuineen, valkoinen
nauha käsivarrellaan, hurraavan vastaanoton sättiessään vihattavaa säätyvaltaa. Vallankumous
oli veretön.
Kuningas vetosi puheessaan kansakunnan kunniakkaaseen historiaan ja maalasi populistisia kuvia vapaudenajan kauhuista, poliittisesta kaaoksesta ja ulkopoliittisesta alennustilasta. Se otettiin
vastaan hurraten ja alkoi hallinnonuudistus valistusajan ja Voltairen hengessä. Maassa tuli olla
uskonnonvapaus ja sen tui sallia juutalaisten asettuminen maahan. Kuninkaan ja hallituksen arvostelu tuon ajan medioissa kiellettiin. Näin päädyttiin valistuneeseen itsevaltiuteen.
Kustaa III kiinnitti huomiota Suomeen vapaudenajan hallitsijoita enemmän. Uusina lääneinä perustettiin Oulun ja Kuopion läänit. Vaasaan perustettiin toinen hovioikeus. Tampereen, Kuopion
ja Kaskisten kaupungit syntyivät kustavilaiseen tyyliin. Uusia teitä rakennettiin Pohjanmaalta syvälle sisämaahan. Agraaripoliittisista teoista merkittävin oli isojako. Tilojen takamaille nousi tuhansia torppia ja vainiopakko hävisi, tilanpito tehostui kun se ei ollut enää naapurin kiireistä tai
niiden puuttumisesta kiinni sarkajaon ajoilta.
Savossa jatkettiin toki edelleen myös kaskeamista ja kaskenpolttajat levittäytyivät yhä kauemmas
ydinalueeltaan huuhtakuninkaittensa johdolla ja vesiteitä käyttäen. Koivikot ja kaskimaiden kasvustot lisääntyivät niin Karjalassa kuin Kainuussa ja Keski-Suomessa. Osuustoiminnallinen ajattelu ja yhteisöllinen idea, verkostoituminen, sai perustansa.
Taloutta kohennettiin, rahan arvo puolitettiin, riikintaalari otettiin käyttöön, siirryttiin hopeakantaan.
Viinan poltosta tehtiin valtion monopoli, valtio perusti 63 kallista viinanpolttimoa. Alkoholipolitiikasta tuli ehkä puhutuin aihe kotipolttoa harrastaneiden talonpoikien keskuudessa, juomingeissa.
Kuninkaan ratkaisua ei pidetty hyvänä. Autiomaassa helmet olivat tarpeettomia mutta viina oli
aina hintansa väärti.
Kustaa III jäi historiaan kuitenkin kulttuurin suosijana. Kuningas valvoi tarkkaan valtakunnan rakennustaiteen suuntauksia. Hämeenlinnaan rakennettu ympyräkirkko on yksi hänen makunsa
kustavilaisia ilmauksia. Kustavilainen sisustus- ja koristetaide, hopeasepäntyöt ja muoti oli tyylikkään suoraviivaista ja pelkistettyä. Ruotsin akatemia perustettiin Ranskan akatemian mallisena.
Toki myös Kuvataideakatemia ja Musikaalinen Akatemia. Ruotsin kirjallisuus nousi kukoistukseensa mutta vielä ei ollut aika jakaa Nobeleita.
Kustaa III muistetaan Suomessa tasapainottomana hurmurikuninkaana ja homoseksuaalisista
piirteistään, alkoholismista ja masennuskohtauksistaan. Häntä ei otettu vakavasti. Toisaalla hänet
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muistetaan Anjalan liitosta, jossa kuninkaan oppositio ei ollut erityisen innostunut hyökkäyksestä
väärään vuoden aikaan Kymijoen yli kohti Haminaa ja Viaporia.
Venäjän Katariina II saikin suomalaisilta kirjeen, jossa toivottiin pikaista rauhaa. Katariina II ei
oikein ymmärtänyt rauhan opposition aikeita. Katariinan tavoite oli erottaa Suomi Ruotsista ja
tämä oli vielä vieras ajatus useimmille Anjalan liiton miehille. Tutkijat ovat pohtineet sitä, oliko
Anjalan liitto merkki vakavammasta tavoitteesta päästä itsenäiseen Suomeen. On mahdollista,
jopa välttämätöntä, että osa upseereista pohtivat jo kauan Suomen asemaa siinä tapauksessa,
että siitä tulisi osa Venäjää. Tiedettiin jo kuinka köyhä joutuu maksamaan kaikesta täyden hinnan
ja nyt sen pelättiin lankeavan taas kerran suomalaisille.
Kuninkaan opposition isku tuli salaliittolaisten toimesta pian Kustaan sodan loppuvaiheessa, jolloin molemmat osapuolet olivat väsyneet sodankäyntiin. Taustalla oli kuitenkin Ranskan suuri
vallankumous, joka heilutti kaikkia Euroopan valtaistuimia. Oopperatalon naamiaisissa tehty salamurha ei täysin onnistunut ja kuningas ehti järjestää monarkian jatkumisen. Salamurhaajat saivat tuomionsa ja siitä tuon ajan medioita ei kielletty mainitsemasta.

Kustaa IV Aadolf – Suomen viimeinen kuningas
Suomen viimeisen kuninkaan “slogan” olisi presidentinvaaleissa tänään “Jumala ja kansa”. Kustaa IV Adolf oli itsevaltias Jumalan armosta ja vain Jumalalle ja kansalle vastuussa. Hän vihasi
isänsä suosikkilaitosta, oikkuja ja improvisoituja ratkaisuja sekä rakensi itse ennenäkemättömän
byrokratian – vietti itse aikansa matkoilla, etenkin Pommerissa ja Skoonessa.
Suomen viimeinen kuningas oli ujo ja yksinäinen, surumielinen lapsi. Hänestä kasvoi sentimentaalinen ja hurskas aikuinen. Kuningas hermostui vähästä, jäsenet nykivät, kasvattajat olivat huolissaan mielenterveydestä, eivätkä suotta ja ensimmäistä kertaa kuninkaittemme kohdalla.
Ruotsista oli tullut jo ennen Kustaa IV Aadolfin valtaannousua, sijaishallitsijan aikana, liki poliisivaltio ja aika oli kaikin puolin Kustaa IV Aadolfia vastaan.
Kustaan kohtalona oli hänen patologinen vihansa Napoleonia kohtaan. Kun Ranskan ja Venäjän
keisarit sopivat Tilsitissä, hieman samaan tapaan kuin Stalin ja Hitler toisen maailmansodan aattona Euroopan etupiirijaosta, Venäjä sai vapaat kädet Ruotsin ja samalla Suomen suuntaan. Mikäli Ruotsi ei suostuisi mannermaasulkeumukseen Isoa-Britanniaa vastaan Venäjä saisi vapaat
kädet Suomessa. Ruotsi taas tarvitsi kauppaansa Britanniaan ja Napoleon oli Kustaa IV Aadolfille
sama kuin Ilmestyskirjan peto.
Valtakunta oli välikädessä, jossa Napoleonin voittamaton armeija oli yhtäällä ja Venäjä keisarin
armeija toisaalla. Aiemmin heittelehtivää ulkopolitiikka olivat hiertäneet suhteet Iso-Britanniaan ja
sen vastustamiseen merellä. Raha ja valta ovat ikuisia, vain taskut ja vallan käyttäjät vaihtuivat.
Kustaa IV Adolf oli Suomen suosija ja se näkyi etenkin Suomen puolustuksen paranemisena sekä
suosimalla suomalaisia korkeissa tehtävissä myös Tukholmassa. Kun tappiot Suomessa alkoivat
ja Viapori oli menetetty, joukot perääntyivät, ylhäisaatelissa upseeristo teki oman kapinansa
Värmlannissa. Kuningasperhe siirrettiin vangittuna Gripsholmin linnaan ja säädyt sanoivat irti uskollisuudenvalansa.
Kuningasperheen matka kohti Sveitsiä alkoi maanpakolaisina ja loppuelämänsä kuningas vietti
mieleltään harhailevana “Eversti Gustafssonina” matkaten ympäri Eurooppaa. Hän kuoli myös
perheensä hylkäämänä St. Gallenissa vuonna 1837. Pojalleen vahvistama Suomen suuriruhtinaan vaakuna jäi ilman käyttäjäänsä.
Kustaa IV Aadolfin erottaminen Ruotsissa teki helpoksi Suomen säädyille hyväksyä Aleksanteri
I:n Suomen hallisijaksi valtiopäivillä vuonna 1809. Tätä hetkeä voitaisiin täydellä syyllä pitää myös
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autonomiseksi julistautuneen Suomen itsenäistymisen hetkenä. Se päivä kuitenkin siirtyi seuraavalle vuosisadalle ja edessä oli autonomian aika 1809-1917 sekä uudet hallisijamme, Venäjän
keisarit.

7.

Kuninkaat, keisarit, presidentit VI

Matti Luostarinen 2012: Tuhannen ja yhden vuoden tarinat) Blogi 31. tammikuuta 2012 www.clusterart.org

Venäjän keisareiden aika
Suomen matka kohti Venäjän keisareiden aikaa ja kansallista autonomiaa oli kahden edellisen
vuosisadan johdonmukaista tulosta. Globaalisti tärkeitä tapahtumia 1600-luvulla olivat Hollannin
kauppakomppanian perustaminen, kolmikymmenvuotinen sota, Alankomaiden itsenäistyminen ja
Ruotsin nouseminen hetkeksi suurvallaksi.
Vuosisata oli Venäjällä sekasorron aikaa, Puola ja Ruotsi miehittivät Moskovaa ja Novgorodia.
Puolan ja Saksan väestöstä kuoli sodissa noin kolmannes. Englannissa käytiin verinen sisällissota ja Kiinassa Qing-dynastia syrjäytti Ming-dynastian.
Ajalle tyypillisiä olivat puhdasoppisuus, noitavainot, maailmankaupan kasvu ja eurooppalaisten
kaupunkien ja kuningashuoneitten vaurastuminen. Tämä kohotti kulttuuria, taidetta ja tiedettä.
Suuria nimiä olivat William Shakespeare, Moliere, Rembrandt, Galileo Galilei, Sir Isaac Newton,
Blaise Pascal, John Locke, Baruch Spinoza, Rene Descartes, Christien Huygens, Evangelista
Torricelli, Johannes Kepler ja monet muut etenkin suuret filosofian edustajat.
Mikroskooppi ja kaukoputki muuttivat maailmankuvaa siinä missä tykit ja ruuti sodankäyntiä, differentiaalilasku tuli osaksi tiedettä ja teknologiaa. Tuli tarve mitata valonnopeutta. Vallanpitäjistä
nimekkäimpiä olivat Oliver Cromwell, Kaarle I, Kardinaali Richelieu, Ludvig XIV, Kustaa II Adolf,
Kaarle X Kustaa, Elisabet I ja kuningatar Kristiina.
Siirryttiin valistuneen itsevaltiuden aikaan ja kasallisvaltioiden syntyyn. Talonpoikaiskapinat ravistelivat vanhaa säätyihin perustuvaa feodaaliajan maailmaa. Maailmankuva laajeni ja yhä suurempi osa kansasta oppi lukemaan ja kirjoittamaan. Eurooppalaisia siirtokuntia syntyi ympäri
maailmaa. Teollinen vallankumous alkoi Isosta-Britanniasta ja Pohjansodasta seurasi venäläisten
miehitys Suomessa, isoviha ja pikkuviha. Ellei näitä viimeisiä hetkiä olisi, mitään ei tulisi tehdyksi.
Historialla spekulointi ei ole alan tieteen tehtäviä niin mielenkiintoista ja kiehtovaa kun se olisikin.
Pienkin muutos siellä ja kukaan meistä nyt elävistä ei olisi syntynyt siinä kilvoittelussa, jossa perhosen siiveniskut aiheuttavat hurrikaaneja ja oma syntymämme on ollut kiinni millisekunnin miljoonasosista siittiöiden hurjassa kilpailussa kohti hedelmöitettävää munasolua. Kaaosteoria ei ole
lainkaan kaaosta silloin, kun kyse on luonnontieteiden ehdottomista laeista, ei ihmistieteiden väljemmistä stokastisista malleistamme. Jumalat eivät siinä todellakaan heitä noppaa.
Pieni jääkausi oli kylmimmillään ja sodat veivät miehiä luonnonolojen ankarissa taisteluissa, kadot
olivat totaalisia. Suuri siirtomaasota, Pommerin sota, seitsenvuotinen sota muistutti jo ensimmäistä maailmansotaa. Suomessa koettiin Kustaa III:n vallankaappaus ja Anjalan liitto. Siirtymä
kohti omaa autonomiaa ja osana Venäjän keisareiden kohtaloa eteni rinnan Ranskan suuren vallankumouksen kanssa. Kun ei ole muuta työtä alkaa vallankumous.
Samaan aikaan tapahtui myös Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus, vapaussota ja liittovaltio sai perustuslakinsa. Kaikki tämä tapahtui rinnakkain ja tavalla, jossa ne olivat toki toisiinsa kytkeytyneitä
ja levisivät dominoilmiönä läpi jo nopeasti leviävän tiedotuksen globaalissa todellisuudessa.
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Kaikki vei vain vuosisatoja, ei kuukausia kuten oman aikamme muutoksissa islamilaisissa Arabivaltioissa sosiaalisen median ja internetin aikaan, mediayhteiskunnan globaaleissa pyörteissä.
Keskiaikaisessa kehityksessä Suomi ei ollut enää sivussa ja toki myös Suomeen levisivät ajan
suuret keksinnöt, höyrykone, kangaspuut ja kehruukoneet, kaleerit ja kronometrit, uudet globaalin
kaupan edellyttämät mittausjärjestelmät, tieteen, tekniikan ja kaupan huima kehitys. Työ tekijäänsä opetti, siinä oli elo, haudassa lepo.
Ajan merkitystä luonnehtivat myös sen suuret merkkihenkilöt kuten Kaarle XII, Katariina Suuri,
Rankan Ludvigit, Marie Antoinette, Pietari Suuri, Katariina II Suuri, Georg Washington, Thomas
Jefferson, Benjamin Franklin, Adam Smith, Immanuel Kant, Voltaire, Johann Sebastian Bach,
Wolfgang Amadeus Mozart, Jonathan Swift, Francois Boucher, Antonio Salieri sekä lukuisat Euroopan ulkopuoliset kulttuurivaikuttajat.
Suomi oli joutunut lännestä idän suurten vaikuttajien piiriin hetkellä, jolloin myös oman identiteetin
haku ja kasallisvaltioiden synnylle tyypillinen itsetunnon nostatus olivat leimallisia. Oli syntymässä
oma kulttuuri ja sen näkyvimmät vaikuttajat nousivat uuden suurvaltapolitiikan keskiössä myös
geopoliittisesti, ei vain kulttuurisesti, tieteen, taiteen ja talouden suurten vaikuttajien alati kasvavassa idän ja lännen uusjaossa.
Suomi oli jatkossa oleva 110 vuotta Venäjän valakunnan osana mutta keisarikunnasta selvästi
erillisenä suuriruhtinaskuntana. Tämä käytäntö oli jo opiskeltu Ruotsin monarkkien ja säätyvallan
aikana. Itsevaltias kuningas pyrki hallitsemaan Suomea kuten Venäjän itsevaltainen keisari Suomen suuriruhtinaana. Rajana oli vain nyt Suomen perustuslaki, josta ei aina päästy oikein sopimaan. Parhaatkin suunnitelmat taantuvat lopulta työksi ja se pelotti slaavilaista kansaa.
Ruotsi alistui tapahtumalle Haminan rauhansopimuksessa. Rauhansopimuksessa ei ollut mitään
ehtoja Ruotsin entisten alamaisten kohtelusta. Se oli Venäjän sisäinen asia. Talonpojat olivat
menettäneet uskonsa Ruotsin kykyyn tai haluun ylläpitää asukkaiden etua ja papisto saarnasi
rahvaalle alistumista sallimuksen tahtoon. Mitään juridisesti sitovaa suurvaltaistuimella istuvan
keisarin suunnalta ei saatu, säätyjen esittämät asiat esitettiin toiveina.
Ruotsin vallan aikana kuningas oli niin ikään riippumaton vaikuttaja ja vallan käyttö mielivaltaista
ja alusmaa oli emämaan kuninkaiden, joskus myös muiden vallankäyttäjien, kirkon ja ylimysvallan, aatelin, säätyjen ja rälssien, mielivallan heiteltävänä. Maailma oli se mitä se näytti lähiympäristöstä ja 1100-luvulta alkanut kehitys ei aina kehittynyt lainkaan, ainakaan rahvaalle suotuisaan
suuntaan. Nyt haettiin jo kokonaan uutta, erillistä hallintoa, omaa päätäntävaltaa, omaa rahaa,
taloutta, sotaväkeä, poliittisia instituutiota, postia jne.
Venäjän tavat oli jotenkin sovitettava Suomen tapoihin ja yksi niistä oli varakuninkaat, Ruotsin
vallan aikaiset, tutuksi tulleet herttuat ja marskit, nyt kenraalikuvernöörit. Tarvittiin siis Keisarillinen
Suomen senaatti, jonka päätökset tehtiin keisarin nimissä; vain tärkeimmät asiat lähetettiin keisarin hyväksyttäväksi. Keisari nimitti eri hallinnonalojen senaattorit, kuvernöörit, jotka vastasivat
lääneissä elämänmenon laillisuudesta. Opittiin se kultainen sääntö, kuinka virheitä tekemätön ihminen ei tee yleensä mitään muutakaan.
Suomen arkielämää sääteli edelleen Ruotsilta peritty vuoden 1734 laki ja siihen tehdyt pienet
muutokset koskien käräjiä, kuvernöörejä, vouteja kihlakunnissaan, nimismiehiä ja muita virkamiehiä. Tässä ei tapahtunut käytännössä muutoksia. Näin Suomen asema Venäjään oli kuin avioliiton ulkopuolinen suhde. Kaikki sen tietävät mutta skandaaleja ei synny kun siitä ei pidetä meteliä.
Tämän suomalaiset olivat jo omaksuneet aiemmin ja se syveni nyt omalaatuiseksi suomalaiskansalliseksi moraaliksi, normiksi ja laeiksi, ei niinkään opportunismiksi, vaikka siltä se usein vaikuttikin.
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Perustuslakia tärkeämpää suomalasille oli säilyttää autonomia ja kansakunta. Tämä myöntyväisyyssuunta oli yleensä vallalla. Toisaalta jyrkempi siipi ei hyväksynyt venäläistämispyrkimyksiä
eivätkä Suomen asiat kuuluneet lainkaan venäläisille. Tämä koski etenkin kenraalikuvernööri Nikola Bobrikovin toimintaa. Suomalaiset vetosivat usein keisarin hallisijanvakuutukseen.
Väkivallalla kansalaisia ei saanut uhata tai kohdella ja vääryyttä vastaan tuli puolustautua kieltäytymällä tottelemasta laittomia määräyskiä. Etenkin vuosisadan loppua kohden Suomen erillinen
asema joutui Venäjällä arvostelun kohteeksi. Tämä koski Suomen postilaitosta, rahalaitosta ja
sotaväen yhdistämistä, venäläistämistä. Vielä tänäänkin nämä traumat vaikuttavat kansallisiin
mielialoihin ja rinnan käytyjen sotiemme kanssa. Tätä traumaa alettiin peitellä ahkeruudella.
Käytännössä ja geopoliittisesti Suomi toimi puskurivaltiona Ruotsin suuntaan eikä Venäjä elänyt
1700-luvun alussa sellaista vaihetta, jossa Suomen geopoliittinen asema olisi ollut sama kuin
talvisodan alkaessa kaksi vuosisataa myöhemmin. Venäjän rajat ja sen suurvalta-asema olivat
juuri syntymässä ja Suomen merkitys oli tässä yhtä merkityksetön kuin Iso-Britannian kamppaillessa Ruotsin kanssa aikanaan omista oikeuksistaan rinnan suurten eurooppalaisten valtioiden
kanssa. Suomi unohtui välillä kokonaan ja käsite valtiosta oli sekin vielä kovin epämääräinen.

Aleksanteri I – Suomen valtiollisen olemassaolon perustaja
Aleksanteri ensimmäinen, suomalaisten hurmurihallitsija, oli isäänsä vapaamielisempi ja haaveili
mustan taantumuksen sijaan vapaammasta ja laillisemmasta Venäjästä. Hän oli sopiva keisari
juuri suomalaisille. Hän halusi Ruotsista irtautuneelle Suomelle erillisen hallinnon ja erillään Ruotsista puskuriksi Pietarille. Näissä toimissa oli ristiriitaisia pyrkimyksiä, haaveellisen miehen epävarmuutta. Sveitsiläiseltä kotiopettajaltaan hän oli oppinut valistusajan ajatuksia.
Aleksanterin oli salattava koko ajan sisintään, haaveita ihmisoikeuksista ja perustuslailla rajoittamattomasta hallitusvallasta. Aleksanteri oli kiinnostunut etenkin kveekareista ja pipliaseurasta.
Oikullisen hirmuvaltiaan traumatisoiva seura oli tehnyt pojasta varovaisen, koskien myös omaa
turvallisuuttaan. Hurmaavalta ja lempeältä hallisijalta odotettiin paljon. Ongelmana oli valtiopäivien kritiikki sekä etuoikeuksista nauttiva ylimystö. Molemmat suhtautuivat uudistuksiin, pieniinkin, epäillen. Ero Ruotsiin oli olematon ja syntyi Suomen näkökulmasta nyt juuri keisarin persoonan kautta.
Aleksanterin puoliso oli Kustaa IV Aadolfin puolison sisar. Avioliitto oli lapseton ja Aleksanterilla
oli hovineitinsä kanssa yhteinen lapsi. Kuningatar taas viihdytti itseään hovin ruhtinaan Adam
Czartoryskin kanssa. Keisaripari sopi riitansa, mutta vasta tultuaan herätykseen keisari lopetti 16
vuotta kestäneen suhteensa hovineitinsä kanssa.
Aleksanteri sodista Napoleonin sota sai nimen “isänmaallinen sota”. Aleksanteri ei itse puuttunut
sotien kulkuun vaan jätti ne ammattisotilaiden hoitoon. Toki hän seurasi niitä paikan päällä ja antoi
diplomaattisia ohjeita. Ruotsalaisen kuninkaan tapaan hän ei kuitenkaan kadonnut sotaretkilleen
vuosiksi, vuosikymmeniksi vieden mukanaan suomalaisen armeijansa ja tapattaen pientä kansakuntaa jatkuvilla rajakahakoillaan talonpojat tykinruokana.
Hengelliset harrastukset etäännyttivät keisaria valistusajan oppien käytännön totutuksista ja hallinto oli vanhoillisilla linjoilla. Näin itsevaltius, kuri ja järjestys oli edelleen paras keino hoitaa valtakuntaa, järjestystä ja ylhäisten etuja uhkaavia mullistuksia vastaan. Hän toteutti oman aikansa
“Breznevin oppia” jossa yhteistuumin kukistetaan sellaiset uhat, jotka uhkaavat hallitsijan valtaa.
Napoleonin kukistamisessa Venäjä oli mahtiasemassa vuosisadan puoliväliin asti.
Suomesta kasvoi Aleksanterin opein vähin erin Venäjästä erillinen valtio. Hän totesi kuinka kansakuntien joukkoon kohotettu Suomi muistelisi entistä emämaataan Ruotsia vain kiitollisuudella,
mutta olisi uskollinen Venäjälle. Näitä rajoitetun hallitsijavallan kokeiluja keisari sovelsi muuallekin, etenkin Puolaan. Puolalaiset olivat vain suomalaisia alttiimpia kahakoimaan. Aleksanterin
56

kaunopuheisuus oli slaavilaista ja sen merkitykselle ei voinut antaa täyttä painoa. Hän nautti suosiosta, haki sitä puheillaan ja rakasti saamaansa hurmoksellista huomiota.
Suomalaiset muistavat rakastamansa keisarin matkat Suomeen; Porvooseen, Helsinkiin ja Turkuun sekä myöhemmin myös Petroskoin kautta Valamoon, Sortavalaan, Kuopioon ja Iisalmeen.
Kun Venäjällä rahvas heittäytyi “rähmälleen” tsaarin kohdatessaan, Suomessa rahvas tuli kättelemään ja käyttäytyi siivosti, Oulussa ja Torniossa ihmeteltiin poroja ja lappalaisia, Turussa hyvin
käyttäytyviä opiskelijoita.
Tampereella hämmästeltiin Tammerkoskea ja englantilaisen kykyä käyttää sen energiaa, skotlantilainen insinööri James Finlayson sai työväelleen kaikki mahdolliset kirkolliset ja yhteiskunnalliset vapaudet, maa-alueen kosken rannalta.
Finlayson pani siihen pystyn tehtaan. Jostakin syystä matka ei jatkunut Forssaan ja Wahrenin
maille, Tammelan ja Jokioisten tehtaille, Willebrandien maisemiin. Ehkä syy oli siinä, että matka
tapahtui pari vuosikymmentä liian aikaisin. Forssassa joki sai kuohua vielä vapaana, sosiaalidemokraattisen puolueen Forssan perustamiskokoukseen oli sinnekin vielä muutama vuosikymmen
ja Forssan Koijärvelle kokoontuvia vihreitä sai odottaa vielä kauemmin. Puolueet ovat sellaisia
rampoja varten, joiden seurassa itsekin alat lopulta ontua.
Aleksanterin apulaisena Suomessa toimi Kustaa III:n aikana venäläisten palveluun siirtynyt Göran
Magnus Sprengtporten. Juuri hän esitti kuinka sotaisan valtauksen jälkeen vaaditaan “sydänten
valtaus“, autonomia. Vastaavasti Kustaa III:n apulainen ja ympäri Eurooppaa paikkaansa hakenut
Gustaf Mauriz Armfelt siirtyi Venäjälle ja voitti nopeasti Aleksanterin luottamuksen. Juuri hän tähdensi kuinka kansakunnaksi nostettu Suomi oli pidettävä suomalaisina myös jatkossa.
Aleksanteri I kuoli yllättäen matkallaan Mustanmeren rannikolla joulukuun 1. päivänä 1825. Mystiikkaan taipuvaisen keisarin kohdalla tätä ei uskottu ja kansan keskuudessa syntyi uskomus,
jonka mukaan hän oli luopunut maallisesta vallastaan ja siirtynyt erakoksi Siperiaan, muuttunut
Lapin poroksi. Näin Pietari-Paavalin kirkossa olisi yksi tyhjä arkku.

Nikolai I – tunnollinen järjestyksenpitäjä
Nikolai ensimmäinen oli varautuneen oloinen, ujo ja viileän etäinen sotilaskeisari. Hänellä oli
vahva usko laillisuuteen ja myös omaan valtaansa Jumalalta saatuna. Tässä merkityksessä hän
ei poikennut juurikaan monesta Ruotsinvallan aikaisesta kuninkaastamme. Nikolain puoliso oli
Preussin prinsessa Charlotta.
Elämä oli Nikolaille päättäväisyyttä, jäykkyyttä, keskinkertaisuutta, sotilaallista kuria, raportteja,
tottelevaisuutta. Toki tällaisia ihmisiä tapaan tänäänkin, byrokraattisia persoonallisuuksia. Hän
saattoi antaa anteeksi kavalluksen, mutta ei tottelemattomuutta, yritystä kaventaa hallitsijan valtaa suhteessa aateliston valtaan. Tässäkään hän ei poikennut ruotsalaisesta kuninkaastamme.
Pelättävä maan isä hän oli edelleen ja pitkänä, komeana miehenä olemukseltaan sotilaskeisari.
Keisarin hovissa oli luonnollisesti skandaaleja.
Nikolai pyrki säilyttämään olot ennallaan niin Venäjällä kuin Suomessa, torjumaan tuhoisat mullitukset. Jälkimaine kärsi venäläisten, puolalaisten ja unkarilaisten mustamaalauksesta sekä vanhakantaisesta, edistyksiä jarruttavasta maailmankuvasta.
Nikolain aikana Suomessa heräsi kiinnostus kansakulttuuriin, Lönnrot keräsi Kalevalan ja Runeberg ihaili Suomen karua, kaunista luontoa, esivallalle kuuliaista rahvasta. Suomen kenraalikuvernööri Arseni Zakrevski puolusti valtakunnan etua ja toimi samalla koko Venäjän sisäasiainministerinä. Arsenin ihmisystävällisyys oli tyypillistä tekopyhyyttä.
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Edes Euroopan hulluna vuonna suomalaiset eivät osoittaneet halua vapautua Venäjän taantumukselliseksi luonnehditusta vallasta ja viimeisellä tarkastusmatkallaan Suomessa vuonna 1854
Nikolai ensimmäinen saattoi vakuuttua, että maanpetosta tai vallankumousta ei täällä haudottu.
Krimin sodan aikana suomalaiset puolustivat rannikkoaan englantilaisten ja ranskalaisten pommituksia vastaan ja keisarilla oli oma suomalainen henkivartiokaarti komentajanaan Anders Edvard Ramsey. Kaarti osallistui Venäjän rajojen varmistamiseen Unkarin, Puolan ja Bulgarian kapinoissa ja valloitusretkillä.
Euroopan santarmiksi luonnehdittu keisari antoi suomalaisten kehittää maataan ottaen samalla
etäisyyttä Ruotsiin, sen kulttuuriin, talouteen ja poliittiseen vehkeilyyn. Suomi pääsi Nikolain “valtioyöstä” myrskyisän ajan yli vähin kolhuin, ilman loistoa ja ylellisyyttä keisarinsa tapaan eläen
vaatimattomasti muistona tuosta ajasta Helsinkiin ensimmäiseltä tarkastusmatkalta pystytetty keisarin Obeliski.

Aleksanteri II – epävarma vapauttaja
Krimin sodan tappio vei Venäjän ja samalla Suomen vaaran vuosiin. Sota osoitti Venäjän jääneen
vanhakantaiseksi maaorjineen ilma höyryvoimaa, teollisuutta ja rautateitä. Uusi keisari Aleksanteri II joutui paneutumaan yhteiskunnallisiin ongelmiin, maaorjien vapauttamiseen ja alueelliseen
itsehallintoon. Valtakunnan 61 miljoonasta asukkaasta 50 miljoonaa oli vailla ihmisoikeuksia,
heistä 26 miljoonaa kartanoiden maaorjina ja loput valtion alustalaisina.
Kartanoherrojen tuomiovalta siirtyi kyläyhteisöille ja oikeudenkäynti muuttui julkiseksi, valamiehet
osallistuivat ratkaisuun. Askel kohti oikeusvaltiota oli otettu mutta vain ylempien säätyjen osalta.
Kuvernementteihin järjestettiin kansanopetus, terveydenhoito ja maatalouden kehittäminen. Kaupungeissa itsehallintoelin oli duuma. Keskiluokka kasvoi kun duumat palkkasivat opettajia, lääkäreitä, maanmittareita, agronomeja.
Suomessa kehitys johti kohti uudenaikaista valtiota, yhtenäistä kansakuntaa ja etääntymiseen
Venäjästä. Suomalaiset kunnioittivat suuresti Aleksanteri II:ta, sillä hänen kaudellaan voitiin toteuttaa monet aiemmin odottamaan jääneet vapaamieliset uudistukset. Uudistukset, jotka jäävät
tekemättä, eivät ole uudistuksia laisinkaan.
Suomen valtiopäivien avaajana Aleksanteri II, joka oli suurta ja arvovaltaista sukua, esiintyi diplomaattisesti, mutta samalla huolehtien siitä, ettei suomalaisille synny väärää kuvaa mahdollisista
liittovaltioajatuksista tai itsenäistymisestä. Toisaalta rajavaltiossa koetut kapinat, etenkin Puolan
levottomuudet ja Krimin sota olivat tuoneet Venäjän maailmanpolitiikkaan barbaarina. Tuota mainetta oli korjattava. Se ei ole ensimmäinen kerta Venäjän historiassa.
Suomi oli kuitenkin nyt ensimmäisen kerran Venäjän näyteikkuna muulle maailmalla hyvistä suhteistaan rajanaapureihinsa osana Venäjän valtiota. Toisaalta liian liberaalin politiikan pelättiin hajottavan Venäjä niin, että jäljelle jäisi vain vanha Moskovan ruhtinaskunta. Suomen erityisasema
idän ja lännen välillä korostui nyt ensimmäisen kerran ja sen suuntaviivoja piirrettiin huolellisesti
varoen loukkaamasta suomalaisia mutta pitäen samalla suhde suurvaltaan muille esimerkillisenä,
ei levottomuuksiin johtavana tai jo alkaneita rohkaisevana.
Valtiopäivillä keisari jopa tähdensi, ettei suomalaisten pitänyt pyrkiä erottautumaan valtakunnasta. Etenkin tämä koski niitä pyrkimyksiä, jossa Suomi haki merkittävää askelta kansanvallan
lisäämiseksi. Venäjä ei ollut sellaiseen toki vielä valmis. Slaavilainen ihminen on itse oman häkkinsä valmistaja ja suomalaisia koulittiin tähän kulttuuriin.
Suomessa Ruotsista perityt rälssit käyttivät edelleen valtaa etuoikeuksineen. Näistä rälssivapauksista nauttivat etenkin aatelisto ja papisto, nyky-yhteiskuntaan siirrettynä poliittinen puolueinsti-
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tuutio ja sen rakenteellinen korruptio mandaattivirkoineen, puolueiden säätiöt jne. Presidentinvaaleissamme 2012 molemmat toisen kierroksen ehdokkaamme ovat tehneet tarkoituksella eroa
vanhaan puolueinstituutioon, rälsseihin ja poliittiseen eliittiin. Edellisissä eduskuntavaaleissamme
kaikki “vanhat puolueet” kärsivät tappioita vanhan rälssilaitoksen jatkeina. Suomalainen populismi
ei ole sitä lankaan verrattaessa sitä eurooppalaiseen tai Pohjois-Amerikassa havaittavaan liikehdintään.
Eliitin hankkimat vapaudet, rälssioikeudet, koskivat aina valtaa ja sen sokaisevaa vaikutusta.
Tämä koskee myös uutta mediayhteiskuntaa ja sen marinadia muuhun eliittiin vallankäyttäjänä.
Talouden ja kapitalismin herätessä Euroopassa oli syntyässä kokonaan uusi rälssi, liikemiehet ja
kansainvälinen kilpailu, jossa ahneus oli luonnon laki. Tätä pelättiin ja liberalismin sekä sosialismin oppeja luettiin myös Aleksanteri II:n hovissa. Vallankumouksen myrskyt olivat alkamassa ja
sen estämiseksi tehtiin korjauksia alkaen ylhäältä peläten suurten massojen vyöryvän yli Euroopan ja etenkin Venäjällä.
Yhteiskunnalla oli oltava verotuksen kaltaisia keinoja hillitä kohtuuttomuuksia ja uusien rälssien
syntymistä, varallisuuden jakoa keskiaikaisen kulttuurin tuomana rasitteena. Suomessa tämä rasite oli erityisen raskas alusmaana ja siihen oli opittu 1100-luvulta alkaen Ruotsin yhteydessä
eläen. Se oli maan tapa ja normeihin sidottu, lakeja noudattava ja kohtuuttomuutta välttelevä tapa
tasavaltaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisessa, jossa kaikilla oli sama ihmisarvo ja
luterilainen tapa tehdä työtään.
Seikkailevat kuninkaat, usein mieleltään vaikeasti häiriintyneet, aristokraatti ja muutamat keskenään vehkeilevät aatelissuvut, myöhemmin säädyt ja niiden rälssit, saattoivat viedä maan perikatoon ja talonpojat lapsineen joutua kuninkaiden mielivaltaisten seikkailujen toteuttajiksi ympäri
Eurooppaa ja aina Aasian ja Turkin rajoille saakka. Tätä vastakapinaa suomalainen eliitti ja rälssi
pelkäsi myös oman rahvaan suunnalta, Euroopan hullut vuodet olivat vasta alkamassa.
Niinpä kun puolalaiset kapinoivat, talonpojat valittivat kesken jäänyttä vapautusta ja aateli haikaili
menetyksiään, keisari alkoi epäillä uudistuspyrkimyksiään. Venäjä armeija oli uudistettava ja heimoveljeys slaavien kanssa vei maan sotiin Balkanilla Turkkia vastaan. Näille retkille suomalasia
ei kuitenkaan viety toisin kuin aiemmin Ruotsin vallan yhteydessä. Vain yksi pataljoona, kuninkaan henkivartiokaarti, oli suomalainen.
Suomessa heräsi valtiollinen elämä, rautateitä rakennettiin Pietarista Helsinkiin ja Helsingistä Hämeenlinnaan, jonne myös Tampereen teolliset tuotteet voitiin siirtää vesiteitse. Saimaan kanava
valmistui ja varmisti taloudellisen vaurastumisen myös salomaitten asukkaille. Sananvaltaa näillä
säädyttömillä ihmisillä ei toki vielä ollut ja tämä syrjintä nosti myöhemmin päätään 1900-luvun
alussa.
Suomessa määrättiin yleinen asevelvollisuus, jossa ei saanut olla venäläisiä upseereja eikä sitä
voinut käyttää Suomen rajojen ulkopuolella. Poikkeuksen teki suomalasista koottu keisarin oma
henkivartiopataljoona, joka kävi sotimassa myös Balkanilla. Pataljoona taisteli Balkanilla kärsien
vilua ja nälkää, kuten marssilaulussa myöhemmin kerrottiin.
Alkoi suunnan etsintä, jossa keisari ei oikein tiennyt kuinka edetä omassa maassaan ja miten
suhtautua suomalaisten tapaan etääntyä Venäjästä. Separatistiset liikkeet ja ajatukset lisääntyivät, suomalaisuusliike vahvistui, joskin Snellman esteli niitä päästyään pannasta Kuopiossa ja
katsoi maltillisen kehityksen parhaaksi.
Aleksanteri II murhattiin sunnuntaina 13, maalikuuta 1881. Hän oli matkalla vaunuissaan kaartin
pataljoonan sunnuntaikatselmukseen, kun häntä kohti heitettiin kuolettava pommi. Tieto levisi
pian myös Suomeen ja ensimmäisten joukossa Borgåbladetin sivuilla.
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Aleksanteri II jäi historiaan heikkona ja epävarmana hahmona. Hänellä oli hyviä tarkoituksia,
mutta niiden läpivienti jäi kesken ja hän joutui lopulta vanhoillisten neuvoantajiensa vietäväksi ja
ajojahdin kohteeksi. Tsaarien tapaan mukana oli lisäksi perheskandaaleja ja hovielämän juonittelua.

Aleksanteri III – voimamies
Kurinpalautus venäjällä käynnistyi heti Aleksanteri III tultua valtaistuimelle. Uusi Suomen keisari
vihasi isänsä liberalismia ja vapaamielisyyttä mutta kunnioitti edelleen Suomen perustalakia jopa
tunnollisemmin kuin muut keisarimme. Näin Venäjälle levinnen kansallismielisyyden ja yhdistämisvaatimusten kasvavasta voimasta huolimatta. Toki tarkistuksia tehtiin ja ne koskivat etenkin
postilaitosta. Muitakin suunnitelmia oli jotka jäivät kuitenkin toteutumatta.
Aleksanteri III ei ollut saanut keisarillista kasvatusta. Keisariksi oli tarkoitettu hänen veljensä Nikolai, jonka kuolema kuitenkin nosti valtaistuimelle fyysisesti vahvan mutta hiomattoman ja kovapäiseksi moititun nuoremman veljen. Hänen puolisonsa oli Tanskan Kristian IX tytär. Yhdessä he
viettivät useita kesiä Kotkan edustalla ja purjehtivat Suomen saaristoa. Matkat Helsinkiin, Viaporiin ja Lappeenrannan kesäleirille tulivat tutuiksi, vastaanotto oli aina juhlallinen.
Vaikka venäläiset eivät voineetkaan tuntea olevansa Suomessa kotonaan keisari sai Suomesta
miellyttävän kuvan ja hänen lyhyeksi jäänyt valtakautensa ei ollut niin mustan taantumuksen aikaa kun mitä ehkä odotettiin. Venäläinen kestää helpommin nyrkkivaltaa kuin heikkoutta, kirjoitettiin jälkikäteen, palvelee mieluummin orjana kuin sietää hyväntekijän virheitä.
Kun Aleksanteri III murhattiin, rikollisten joukossa hirtettiin mm. Aleksander Uljanov, Vladimir Iljits
Uljanovin eli Leninin isoveli. Bolsevikkien joukossa Aleksanteri III ei saanut minkäänlaista ymmärrystä ja hänen hallintokauttaan ja toimiaan leimattiin taantumuksellisiksi “antiuudistuksiksi”.

Nikolai II – viimeinen keisari
Viimeinen keisarimme joutui tehtäväänsä huonosti valmistautuneena. Hän oli saanut kasvatuksen, jossa itsevaltiudesta ei saanut tinkiä. Puheet kansan ja rahvaan luottamuksesta ja koulutuksesta olivat hänelle yhtä vieraita kuin edeltäjälleenkin. Nuorena poikana tuleva keisari viihtyi parhaiten sotapalveluksessa ja sotilaiden seurassa ja sai isältään everstin arvon.
Luonteeltaan Nikolai oli surumielinen, liki melankolinen, herkkä ja pidättyvä nuorukainen. Slaavilaiseen tapaan Nikolai ei kestänyt katsoa sadistisesti ihmisten mielipahaa vaan hän kohteli ystävällisesti niitäkin, jotka oli päättänyt erottaa virasta. Stalinin sadismia ei näkynyt kiltiksi kuvatun
miehen persoonallisuudessa vaikka joku voisi niin häntä tulkitakin.
Kansan ei tullut lähteä järjettömästi unelmoimaan turhia. Nämä opitut kliseet tulivat mukaan käyttäytymiseen vahvan isän perintönä. Oikeasti hallinto ei kiinnostanut Nikolai II lainkaan ja se kyllä
huomattiin.
Nikolain puoliso oli Hessenin suurherttuan Ludvig IV:n ja Alicen (Englannin kuningatar Viktorian
tytär) tytär Alixin (venäläistettynä Aleksandra Fedorovna). Lapset Olga, Tatjana, Maria, Anastasia
ja Aleksei ovat tulleet tutuiksi vanhempiensa tapaan myöhemmin. Syynä on sama kuolinhetki
17.7.1918 surmattuna Jekaterinburgissa. He jäivät historiaan tästä hetkestä.
Nikolain kausi alkoi riidoilla Aasiassa, Englannin ja Japanin kanssa. Nikolailla oli jo nuoruudesta
trauma Japanin suuntaan Aasian ympäripurjehdukseltaan, jolloin tuntematon japanilainen kiihkoilija oli iskenyt häntä miekalla; haava parani mutta viha japanilaisia kohtaan jäi kytemään.
Etäällä Koreassa käyty kallis sota ei venäläisiä kapinamielisiä miellyttänyt. Ei myöskään suomalaisten saama erityskohtelu maan luoteiskulmalla. Nikolai alkoi osoittaa päättäväisyyttään ja esitti
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kuinka valtakunnan etua koskevat Suomen lait oli säädettävä Venäjän lainsäätämisjärjestyksen
mukaisesti. Ei enää paikallisesti valtiopäiväjärjestyksen mukaan. Venäjän kansallismieliset katsoivat suomalaisten olevan separatisteja. Valtakunnan elintärkeitä etuja, etenkin armeijaa, ei voinut jättää epäluotettavien asukkaiden päätettäväksi.
Nikolai II nimitti Nikolai Bobrikovin Suomen kenraalikuvernööriksi hoitamaan “valtakunnan laho
sivurakennus ennen kuin se kokonaan romahtaisi”. Venäjän armeijan johdossa muistutettiin
kuinka puolalaiset, ukrainalaiset ja ties ketkä karakalpakit alkavat vaatia Suomen tapaan omaa
armeijaa, ellei Suomen sotaväkeä lakkauteta.
Aluksi suomalaiset olettivat keisaria johdetun harhaan. Myöhemmin tämä luulo suomalaisilta karsittiin ja keisari menetti Suomessa hallitsijalle kuuluvan kunnioituksen. Vuodesta 1899 tuli “valarikon vuosi” ja keisari kuvat otettiin pois seiniltä. Helmikuun manifesti uhkasi kansallista olemassaoloa.
Eugen Schauman ampui Bobrikovin 3.6.1904. Oli kulunut lähes tarkalleen 750 vuotta siitä kun
Lalli oli surmannut piispa Henrikin Köyliönjärven jäällä noin vuonna 1158. Takana oli kuninkaita
ja keisareita Suomen hallitsijoina kaikkiaan 46 kruunupäätä. Seuraava hallitsija tulisi olemaan
kansannousun ja sisällissodan jälkeen Suomen tasavallan ensimmäinen presidentti.

8. Kuninkaat, keisarit, presidentit VII
Matti Luostarinen 2012: Tuhannen ja yhden vuoden tarinat) Blogi 1. helmikuuta 2012 www.clusterart.org

Maailmansotien välinen aika
Ennen vallankumousten alkua ja Euroopan hullua vuotta 1848 takana olivat Napoleonin sodat,
Yhdysvaltain ja Iso-Britannian käymä sota, orjuuden päättyminen sekä viktoriaanisen ajan alku,
jolloin Yhdistynyt kuningaskunta oli Euroopan johtava mahti. Vuosisadan alussa Espanjan ja Portugalin siirtomaat itsenäistyivät Latinalaisessa Amerikassa ja Irlantia kohtasi suuri nälänhätä.
Karl Marx kirjoitti kommunistisen manifestin ja Krimin sotaa edelsi Charles Darwinin teos evoluutiosta, lajien synnystä. Yhdysvallat kävi verisen sisällissotansa ja syntyi käsite “villi länsi”. Japanissa toteutettiin Meiji-restauraatio ja syntyi Itävalta-Unkari, Suezin kanava avattiin. Saksa yhdistyi Preussin johdolla ja Italia yhdistyi sekin. Yhdysvaltain ja Espanjan sota päätti Espanjan suurvaltakauden. Yhdysvaltain asema alkoi nousta läntisenä suurvaltana.
Teollinen vallankumous jatkui, rautatie, lennätin ja puhelin levisivät maailman kaikille laidoille,
muuttoliike kohti Yhdysvaltoja ja Australiaa kasvoi. Elokuvat, sähkövalot, valokuvas, radio ja auto
sekä öljyn tisleet tulivat tutuiksi. Fysiikan, kemian ja tähtitieteen aloilla tehtiin suuria löydöksiä.
Käsitteet radioaktiivisuus, röntgensäteily, ultraviolettisäteily, sähkön ja magnetismin yhteys, energian säilymisen laki ja pian myös suhteellisuusteoria tulivat tutuiksi. Evoluution ohella biotieteet
etenivät ja mikrobit opittiin tuntemaan, lääketiede pelasti miljoonia vastasyntyneitä.
Tultaessa historian toistaiseksi merkittävimmälle 20. vuosisadalle suuria yhteiskunnallisia muutoksia edelsivät valtaisat teknologisten, ideologisten, sosiaalisten ja taloudellisten innovaatioiden
vuoksiaallot. Niitä seurasivat ennennäkemättömät teolliset sodat ja kansanmurhat.
Rinnakkain kulkivat pohjaton sadismi ja pahuus, ihmiskunnan pimeimmät teot sekä toisaalla
upeimmat kulttuuriset saavutukset. Samaan ajanjaksoon mahtuivat kirjailijoista Charles Dickens,
Victor Hugo, Edgar Allan Poe, Mark Twain, Leo Tolstoi, Fjodor Dostojevski. Johann Wolfgang von
Goethe, Jules Verner, Elias Lönnrot, Aleksi Kivi, Johan Ludvig Runeberg, Sakari Topelius, Oscar
Wilde, Henrik Ibsen, Gustave Flaubert, Honore de Balzac, Jack London, Minna Canth jne. sekä
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taiteilijoista Beethoven, Brahms, Verdi, Gogh, Chopin, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Renoir, Rodin, Monet, Manet, Degas, Klimt, Mucha jne.
Kaikkialla oli suurta muutosta, poikkeuksellista lahjakkuutta ja samalla 1900-luvun alun eurooppalaisten suurvaltojen hegemoniaa, imperialismia. Näistä merkittävimmät olivat Britannia,
Ranska, Saksa, Itävalta-Unkari ja Venäjä.
Kaikkialla eteni nationalistinen aate ja suurvaltapolitiikan uusin vaihe. Vuosisadan alkuun tultaessa, ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä, 85 % maapallon pinta-alasta oli eurooppalaisten hallussa. Imperialismia perusteltiin näkemyksellä, jonka mukaan siirtomaiden alistettu väestö
olisi eurooppalaista alempiarvoista.
1910-luvulle tultaessa Euroopan suurvaltojen välit olivat kaikkialla kireät. Siirtomaavallat alkoivat
havitella toistensa siirtomaita. Sotilaallinen uhittelu ja asevarustelu kiihtyi teknologian kehityksen
myötä. Teknologia huipentuikin asevarustelussa juuri merellä, vasta myöhemmin ilmassa. Yhden
maan joutuminen sotaan veti helposti mukaansa myös muita. Taustalla oli sotilasliittoumat.
Balkanin kriisi laukesi uudelleen arkkiherttua Frans Ferdinadin, Itävalta-Unkarin kruununperillisen, murhaan. Venäjä oli luvannut suojella Serbiaa, Saksa Itävalta-Unkaria. Ranska Venäjän liittolaisena oli sekin valmistautumassa sotaan.
Saksan julistettua sodan Venäjälle ja Ranskalle ensimmäinen maailmansota oli valmis käynnistymään. Britannia tuli mukaan Belgian tueksi sen jouduttua ensin osaksi sotaa käyviä maita. Myöhemmin Italia liittyi Ranskan ja Venäjän liittolaiseksi, Turkki ja Bulgaria Saksan sekä Itävalta-Unkarin rinnalle. Kun Saksan johtama liittouma jäi vihollistensa väliin, tähän liittoumaan kuuluvia
maita kutsuttiin keskusvalloiksi. Vastakkainen puoli tunnettiin ympärysvaltoina.
Ensimmäisen maailmansodan seurauksena Saksan, Venäjän, Turkin ja Itävalta-Unkarin imperiumit tulivat tiensä päähän. Alueellisten järjestelyjen myötä Itä-Eurooppaan syntyi uusia valtioita:
Suomi itsenäistyi Venäjästä jo siellä tapahtuneen vallankumouksen myötä 16. joulukuuta 1917
kun taas Viro, Latvia ja Liettua itsenäistyivät Venäjästä sodan jälkeen.
Saksan imperiumi purettiin täysin, sen siirtomaat siirtyivät ympärysvalloille, armeijan kokoa rajoitettiin voimakkaasti ja se sai maksaakseen suunnattomat sotakorvaukset. Ankara rauhansopimus
ja Saksan tuomitseminen yksin syylliseksi sotaan herättivät saksalaisissa katkeruutta. Voimaton
trauma muuttui keskiluokan köyhtymisen ja työttömyyden kautta vihaksi. Toista maailmansotaa
odotettiin.
Suomen kohdalla itsenäistyminen kulki verisen sisällissodan kautta ja sen arvet umpeutuivat lopullisesti vasta toisen maailmansodan alkaessa ja sitä edeltäneessä talvisodassamme ja presidenttiemme ponnekkaan työn kautta.
Tämän ensimmäisen tasavaltamme presidentit olivat tiukasti kiinni siinä maailmassa, jossa yhtenä osapuolena olivat siteemme Venäjään ja toisena lähes tuhatvuotiset juuret Ruotsiin sen Itämaana, alusmaana. Taustalla oli hallintokoneisto, oma valuutta ja kaikki ne itsenäisen valtion instituutiot, joita oli käytetty jo yli sadan vuoden ajan Venäjän autonomisena osana. Tässä muutokset
olivat vähäisiä, eikä itsenäisyysjulistusta ja sen muutoksia juuri edes huomattu karuttomassa suomalaisessa ilmapiirissä.
Ensimmäisten presidenttiemme tausta oli lähellä tsaarin ajan venäjää tai Ruotsin vallan monarkiaa, usein samaan aikaan molempia. Oli lähdettävä rakentamaan maata, jonka sidos idän ja
lännen välissä oli löydettävä sillanrakentajan diplomatian ja puolueettoman ulkopolitiikan kautta,
ei niinkään sitoutuen mihinkään sellaiseen liittoumaan, joka uhkaisi luoteisen Venäjän ja Pietarin
tai Pohjois-Euroopan herkkää tasapainoa. Toisen maailmansodan aattona nuoren tasavallan pre-
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sidentti ja hallinto, koko kansakunta, joutui heti tulikokeeseen ennen talvisodan syttymistä ja myöhemmin jatkosodan alkaessa. Yhtenäisen kansakunnan rakentaminen ja parlamentaarinen demokratia olivat suuria missioita.
Vuonna 1919 hyväksytty hallitusmuoto oli terävärajainen, mutta samalla joustava valtiollisen toiminnan kehys. Sen puitteissa tasavallan presidentin asemaa voitiin vaihdella laajasti tilanteiden
ja henkilöiden mukaan. Vuoden 2000 uusi perustuslaki vahvisti taas parlamentaarista hallitustapaa.
Länsi Euroopassa valtiollisten järjestelmien yleinen kehityssuunta oli ollut jo kauan siirtyminen
hallitsijakeskeisestä hallitustavasta parlamentaariseen. Hallitustehtävät olivat siirtyneet pääministerille ja hänen ministeristölleen, jotka oli sidottu luottamusvaatimuksin kansaneduskuntaan. Monarkit olivat jääneet koristeellisiksi valtionpäämiehiksi, ja valinnaisten presidenttien toimitila oli
sekin rajattu vahvasti.
Suomi teki tässä poikkeuksen ja edusti Ranskan tapaan ainoana puolipresidentillistä hallitustapaa, jonka tausta oli pitkässä traditiossa osana sekä Ruotsin vallan monarkiaa että tsaristisen
Venäjän keisarivaltaa.
Suomen irrotessa Venäjästä maassa oli jo toimiva valtiollinen rakenne eduskuntineen, hallituksineen ja puolueineen. Vain valtionpäämies puuttui. Koska hallitsijavalta oli vuosisatojen aikana
syvälle juurtunut, päädyttiin perustuslailliseen monarkiaan, johon oli vain haettava siniverinen kuningas. Hänetkin kyllä kutsuttiin mutta sodan tuulet ja Saksan tappio muutti mielet.
Se mitä taas 1800-luvulla oli tapahtunut Ruotsissa, ei koskettanut Suomea ja tältä osin oma hallintomme oli jäänyt 110 vuotta ajastaan jälkeen tai seuraili hivenen tsaristista Venäjän hallintoa.
Toisaalla kansalaissodan kärjistämä yhteiskunnallinen tilanne edellytti lujaa hallitusvaltaa ja niin
syntynyt presidenttivalta oli oman aikansa tuote, jota vasta myöhemmin on muutettu ja eniten
presidentti Mauno Koiviston kaudella ja hänen omasta aloitteestaan.
Suomessa on edelleen vallalla eräänlainen hallitsijan ja kansan välinen rinnakkaiselo, topeliaaninen maailmankuva. Sen poisoppiminen on ollut vaikeampaa kuin uuden oppiminen ja hyväksyminen. Presidentti päättäjänä ja erotuomarina on ollut mallina hyväksytty ja vahvaa presidenttiä
on haettu etenkin vaikeina aikoina. Nykyisin puhutaan jo arvojohtajasta, ei enää pelkästään ulkopolitiikan johdosta.
Kaksinapainen ja dualistinen johto kirjattiin hallitusmuodon toiseen pykälään, jossa ensin mainitaan eduskunta kansan valtuuttamana toimijana, mutta kohta perää todetaan, että ylin toimeenpanovalta on uskottu tasavallan presidentille.
Hallituksen asemaan ei valtiosäännön rakentamisen vaiheessa juurikaan puututtu. Se jatkoi autonomian ajan senaatin toimintaa. Tosin vanhentuneena ja ilman sellaisia muutoksia, joita Ruotsissa monarkiana oli tapahtunut sadan vuoden aikana.
Oleellista oli, että presidentti sai oikeudet muotoilla yhteiskuntapolitiikkaa, hänellä oli mahdollisuus ratkoa valtiollisia ristiriitoja sekä tarvittaessa puuttua muiden toimijoiden työhön niiden säätelijänä. Taustalla oli pohjoismainen kuningasvalta ja sen hallitsijakuva, johon kuului lainsäädäntövaltaa, budjettivaltaa, ulkoasianvalta ja nimitysvalta, sotavoimien ylipäällikkyys, hallinnon yleinen silmälläpito, armahdus- ja erivapausvalta sekä Suomen kansalaisuuden myöntäminen.
Valtionpäämies jäi Suomessa yksin, ilman omaa esikuntaa. Presidentin kanslia pysyi vähäisenä.
Presidentti Paasikivi tokaisikin viran oleva yksinäisen miehen puurtamista, jossa vierellä on vain
adjutantti ja liikahtaminen minne tahansa saa aikaan Porilaisten marssin kajahtamisen.
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Käytännössä presidentin valtaan kuuluvien asioiden valmistelu tapahtuukin ministeriöissä. Päätökset tehdään valtioneuvoton istunnoissa, jossa läsnä on oltava vähintään viisi ministeriä. Presidentti ei ole Suomessa sidottu esittelevän ministerin kannanottoon ja tässä hallitusmuotomme
poikkesi muista parlamentaarisista valtioista. Käytännössä istunnot ovat kuitenkin ritualistisia ja
hallitusvallan jäänne, joihin ei sisälly vähääkään asiallista pohdintaa.

Kaarlo Juho Ståhlberg – ensimmäinen presidentti
K.J. Stålbergia on pidetty yhtenä arvostetummista presidenteistämme. Hän korosti laillisuuden ja
parlamentaarisuuden periaatteita ja lainoppineena loi Suomen tasavallan ensimmäisenä presidenttinä vallankäytön uudet muodot. Hän ei osallistunut vuoden 1925 vaaleihin, koska ei katsonut
olevan sopivaa saman henkilön olevan yhtäjaksoisesti kahta kautta presidenttinä. Myös tässä
hän osoitti suoraselkäisyyttä ja poikkesi etenkin Urho Kekkosen kauden vallankäytöstä.
Suomusalmella syntynyt kappalaisen poika oli jo kouluaikana teräväpäinen ja hänen
kerrotaan kävelleen matkan yliopistolle Helsinkiin tutustuen samalla maakuntiimme ja niiden talonpoikien elämään. Hän oli porvarissäädyn edustaja valtiopäivillä ja myöhemmin nuorsuomalaisten kansanedustaja. Eduskunnan valitsemana presidenttinä hän sai 143 ääntä, C.G.E. Mannerheim 45 ääntä, Lauri Kr. Relander (maal.) yhden äänen ja Väinö Tanner (sos.dem.) yhden äänen.
Routavuosina maltillinen Ståhlberg edusti passiivista vastarintaa venäläispyrkimyksiä vastaan ja
oli valmis henkilökohtaisiin uhrauksiin. Hänet erotettiin virastaan, kun hän kieltäytyi laatimasta ja
varmentamasta erästä asevelvollisuuskysymyksiin liittyvää kirjelmää.
Periaatteen miehenä Ståhlberg joutui tutkijana ja virkamiehenä sekä poliitikkona tutustumaan perusteellisesti yhteiskunnan toimintaan, mutta myös kansakunnan sisäisiin tuntoihin. Hän oli analyytikko, loistava asioiden yhdistäjä, johdonmukainen, ja harkitsi tarkkaan tekojensa merkityksen.
Ståhlberg oli käytännössä korvaamaton Suomen itsenäisyyden alkutaipaleella. Ståhlbergille kansalaissodan syyt olivat selvät ja hän tulkitsi ne lainoppineen juristin näkökulmasta. Toisaalta hän
korosti ettei kapinan tuottamaa tilaisuutta käytettäisi taantumuksen ja luokkaetujen hyväksi.
Ståhlberg joutui virassaan osoittamaan myös miten presidentti virassaan käyttäytyy. Mallia etiketille haettiin mm. Svinhufvudilta ja Mannerheimilta. Allekirjoitus K.J.S. luettiin virkamiesten kohdalla usein leikillisesti Keisari ja Suuriruhtinas.
Etäinen ja korrekti ensimmäinen presidenttimme kirjoitti tärkeimmät puhteet itse. Hän oli hyvin
selvillä antamistaan lakien ja asetusten sisällöstä. Näin hänellä oli suurempi vaikutus kuin vaikkapa Mannerheimilla valtionhoitajan tehtäväkuvaan. Sitä lisäsi ahkeruus ja tarkkuus, liki perfektionistinen tapa tutustua yksityiskohtiin ja muistaa ne osana kokonaisuutta. Lainsäädäntö oli hänen työnsä ja harrastuksensa.
Marsalkka Mannerheimilla ja oikeistolla oli Ståhlbergiin kärjistyneet suhteet ja hänen saapuessa
osoitettiin mieltä jäämällä istumaan. Etenkin ruotsinkielisen lehdistön kohdalla hän oli pilkanteon
ja vähättelyn kohde, kirjoittaa dosentti Jukka-Pekka Pietiäinen kirjassa Suomen Hallitsijat (2000).
Lapuanliikkeen vuosina Ståhlbergin kyyditys Joensuuhun herätti syvää pahennusta. Se herätti
myös suurta huomiota ulkomailla. Etenkin Ruotsissa ilkuttiin suomalaisen demokratian keinoille
äärioikeiston välineinä.
Ståhlbergin totisen julkisuuskuvan ja leppoisan kuuden lapsen isän yksityisminän välille on jäänyt
omituinen ristiriita. Pakenemista julkisuudelta “auttoi” Ståhlbergin taipumus änkyttää ja pääsääntöisesti hän lukikin puheensa siksi aina paperilta. Se että ihminen ontuu jotain osaa itseään näkyvästi, auttaa peittämään tai vahvistamaan jotain toista osaa ja sen kehittymistä liki neroudeksi
Ståhlbergin tapaan siinä myös onnistuen.
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Ståhlbergin ensimmäinen avioliitto pikkuserkun kanssa päättyi vaimon äkilliseen sairastumiseen
ja kuolemaan. Toinen avioliitto oli jo pieni oman aikansa mediatapahtuma, jota lisäsi uuden rouvan kirjalliset taipumukset ja näin presidenttiparista tuli oman aikansa julkkiksia. Ståhlbergin julkisuukuva pehmeni aikalaisilleen. Presidentti ei ollut kuningas eikä keisari ja hänelle voitiin siirtää
myös muita, kansakunnalle elintärkeitä tehtäviä.
Ståhlberg oli ensimmäinen Suomen hallitsija, joka kykeni luomaan kokonaan uuden vallankäytön
muodon toimimalla samalla rojalistina välittäen demokratian ja parlamentarismin aatetta kansakunnalle sen uudessa ympäristössä. Hän oli samaan aikaan sekä kiitelty että kiistelty persoona.
Hän on ollut kuitenkin ehkä kiistattomin ja näin tulkiten myös onnistunein toisen maailmasodan
jälkeisessä Suomessa presidenteistämme. Hänen asemansa ja merkityksenä on koko ajan noussut vanhempana valtiomiehenä, asiaintuntijavaikuttajana, jonka mielipide painoi aina poliittisia
linjauksia tehtäessä

Lauri Kristian Relander – tuntemattomin presidentti
Viipurin läänin maaherran virasta presidentiksi valittu Lauri Kristian Relander sai pian valintansa
jälkeen vankan kannatuksen kansan parista. Kurkijoella Laatokan rannalla syntynyt Relander oli
karjalaismies, tutkijataustainen ja näkyvän poliittisen uran luonut maalaisliittolainen yllätyspresidentti. Agronomitaustainen, siementen itävyydestä väitellyt Relander, tunsi agraarin Suomen olot.
Yliopistokaudellaan hän oli tutkijana kiistelty, ura alkoi maatalouskoelaitokselta (nykyinen MTT)
ja kiistellyt tutkimukset veivät perustaa tiedemiehen uralta. Näin Relanderista tuli virkamies ja
poliitikko sekä 41-vuotiaana presidentti.
Pienen ja köyhän maalaisliiton kautta ura syntyi puhtaasti aatteelliselta perustalta ja vahvisti kannatusta etenkin, kun puolue tarvitsi poliittisen painoarvon kasvaessa akateemisia, kielitaitoisia ja
esiintymiskykyisiä poliitikkoja vaativiin tehtäviin.
Itse vaalitilanne muistutti hieman tämän päivän vaalejamme. Ståhlbergin kieltäytyminen vaaleista
ei tuonut suurta joukkoa uusia ehdokkaita ja maalaisliitto meni vaaleihin sammutetuin lyhdyin.
Vasta valitsijamiesvaalien jälkeen, Kyösti Kallion, J. Pehkosen ja Santeri Alkion kieltäydyttyä,
puolueen karjalaissiiven ehdokas Relander tuli valituksi porvareiden äänillä. Hänellä oli vähiten
vastustusta. Siitä tuli liki tapa suomalaisessa poliittisessa käytännössä myös tuleville vuosille ja
vuosikymmenille.
Ruotsinkielinen puoliso Signe Relander ja maltillinen suhtautuminen kielikysymykseen auttoi ruotsalaisten äänten hankinnassa ja maanpuolustushenkisenä oikeistomaalaisliittolaisena myös Kokoomus oli taipuvainen hyväksymään Relanderin. Ruotsinkieliset letkauttivatkin äänestäneensä
rouva Relanderia, seurapiirinaisena tunnettua Signe Maria Östermania, ei hänen miestään.
Vastaavaa oli havaittavissa myös Ståhlbergin kohdalla hänen etenkin toisen vaimonsa apteekkarinleski Ester Hällströmin ollessa hyvin sosiaalisen ja hänen kirjansa “Sunnuntaita” myytiin yli 50
000 kappaletta. Presidenttiparista tuli aikansa julkkis ja vaimo muutti Ståhlbergin ja samalla presidenttiyden kuvaa pehmeämmäksi pois vanhasta keisarimyytistä ja kuningasajan jäykkyydestä.
Suomi muuttui myös mediansa kautta ja haki omaa kansallista linjaansa ja pesi kalevalaisia kasvojaan.
Dramatiikkaa taas lisäsi Tarton rauhan kymmenvuotispäivänä tapahtunut avioparin kyyditys itärajalle. Se käänsi yleisen mielipiteen oikeistoradikalismia ja laittomuuksia vastaan, toisin kuin oli
ajateltu. Rakastettuun vaimoon ja perheeseen kohdistuva hyökkäys oli poliittinen virhe. Suomi oli
jo muuttunut ja muuttui nyt koko ajan.
Relanderin poliittinen toiminta näkyi hänen aiemmissa tehtävissään. Maalaisväestön ja etenkin
maatalouden menestyminen oli sydämen asia. Tähän oli syytäkin, sillä valtaosa väestöstä sai
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toimeentulonsa maataloudesta ja kaupungit, paleluelinkeinot, olivat kovin vaatimattomia. Kansallinen sopu taas edellytti vasemmistolta pelisääntöjen hyväksymistä ja nationalisteilta kielisopua.
Relanderin, “Reissu-Lassin“, kokemattomuus ja nuori ikä söi auktoriteettia ja Ståhlberg ei arvostanut seuraajaansa. Kun nämä henkilöinä olivat liki vastakohtia, kahden presidentin alituinen vertailu kiusasi Relanderia. Herkkä, epävarma ja tunneihmisenä itsestään arka Relander muuttui
itsetunnoltaan heikoksi ja pienikin kritiikki tai loukkaus kosketti syvältä. Hän alkoi seurata vainoharhaisesti ympäristöään ja oli taipuvainen kuuntelemaan auktoriteetteja, omia luotettuja korvaankuiskuttelijoita. Tämäkin traditio jatkui Suomessa pitkään.
Relanderin asemaa heikensi se, ettei hän miettinyt loppuun saakka presidentin tehtäviä ja roolia
suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä. Kun apua ei tullut edeltäjältä, kantapään kautta saatu
oppi oli hidasta ja kallista. Puuhakas presidentti toimi linjattomasti ja epäsopu omiin tukijoihin
myös maalaisliiton sisällä kasvoi, etenkin Kyösti Kallion suuntaan. Kallio saattoi seurassa vaatia
presidenttiä vaikenemaan kun tämä puhui joutavuuksia. Kallio oli taas talonpoikana arvostettu
mm. Mannerheimin suunnalta, mikä oli, tai sitä pidettiin medioissamme, erityisen poikkeuksellisena.
Relanderilla oli vaikea ymmärtää puoluepoliittista parlamentarismia ja hän korvasi sen välittömällä
karjalaisella luonteellaan ja soitellen sekä tapaillen poliitikkoja välittämättä poliittisista intriigeistä
lainkaan. Häneltä puuttui kokonaan vaikutusvaltainen lojaali neuvonantajien piiri. Liian avoin viestitys antoi aseita huhuille, viestinviejille, juoruille, joita herkkätuntoinen karjalainen myöhemmin
pyrki epätoivoisesti oikomaan. Syntyi vaikutelman oman aikamme pääministeri Matti Vanhasesta
mediamyllytyksessä.
Kun presidentti vastusti vihankylvöä ja ilkeämielisyyttä, pyrki eheyttämään kansakuntaa, tehtävä
kävi raskaaksi Relanderin valitsemilla menetelmillä. Lisäksi oikeistolainen ideologia näkyi niissä
liian päälle liimattuna. Suhde vasemmistoon oli tunnepohjaisen kielteinen. Aktiivisuus ja impulsiivisuus näkyi hallitusten muodostajana ja myös Väinö Tanner sai mahdollisuuden muodostaa vähemmistöhallituksen. Myöhemmin sen merkitys luonnollisesti merkitykseltään muuttui ja nosti Relanderin arvoa työläisten ja maalaisliittolaisten yhteishallituksissa, punamullassa.
Ulkopolitiikassa Relender oli salonkikelpoinen ja teki valtiovierailuja Viroon, Latviaan, Ruotsiin,
Tanskaan ja Norjaan hakien sujuvana esiintyjänä myötätuntoa nuorelle kansakunnalle. Hän toi
presidentin alas jalustalta keisariajan muistona ja valtionhoitaja Mannerheimin, Svinhufvudin ja
Ståhlbergin jäljiltä, oli kansaa lähellä ja pidetty juhlapuhuja, pehmeä-ääninen ja huolellisesti artikuloiva toisin kuin änkyttävä Ståhlberg.
Myönteinen kiinnostus lisäsi kansakunnan ymmärrystä naapuruussuhteistamme viikkolehtiä lukien. Matkojen kalleus taas johti kritiikkiin, josta nimen epiteetti “Reissu-Lassi“. Suomi oli köyhä
maa ja matkustamista oli harrastettu lähinnä vain kävellen tai hevospelillä Ruotsin kuninkaan sotaretkillä.
Toiselle kaudelle Relanderia ei enää valittu ja hän tuki parhaansa mukaan P.E. Svinhufvudia kaadettaessa ensin Kyösti Kallion hallitusta sekä koottaessa Svinhufvudin koalitiohallitusta. Hän oli
Svinhufvudin tukena myöhemmin presidentinvaaleissa Kyösti Kallion kaatajana.
Presidentin kauden päätyttyä Relander unohtui tuntemattomaan ja hänet muistetaan lähinnä
myönteisestä suhtautumisesta oikeistoradikalismiin. Kun hänen päiväkirjansa avattiin havaittiin,
kuinka hänen asemansa oli ollut merkittävämpi kuin mitä aiemmin oli tulkittu dosentti Jukka-Pekka
Pietiäisen arvioimana. Toisaalta hän oli astunut hänelle aivan liian suuriin saappaisiin pohdittaessa presidentin asemaa ja valtaa keisariajan jälkeisessä Suomessa sekä niitä haasteita, joita
vuosikymmen toi myöhemmin mukanaan.

66

Pehr Edvin Svinhufvud – itsenäisyystaistelija
Ukko Pekkana tunnettu Svinhufvud hallitsi aikansa median ja hän oli kokenut itsenäisyystaistelun
veteraani. Dosentti Juha Mylly kuvaa häntä jyrisevä-ääniseksi maan isäksi hänen komentaessa
radiopuheessaan suojeluskuntalaiset kotiin Mäntsälän kapinasta. Sääksmäen Rapolassa syntynyt Ukko Pekka oli valtiopäivillä sukunsa, ritariston ja aateliston edustajana, jo 1800-luvun loppuessa sekä Senaatin puheenjohtaja (ns. itsenäisyyssenaatti) ja ensimmäinen valtionhoitaja Suomen itsenäistyessä sekä pääministeri ennen presidentiksi valintaansa.
Svinhufvud menetti merikapteeni isänsä jo varhain lapsena Kreikan vesille ja kasvatus jäi isovanhemmille. Nämä taas menettivät taloussotkuissa suvun kartanon. Nöyryytetty perhe asui sukulaisten nurkissa mutta pojan koulutuksessa ei tingitty. Kansakunnan ensimmäinen palvelija hankki
itselleen sekä historiallis-kielitieteellisen tutkinnon että lakimiesuran. Molemmilla oli jatkossa käyttöä.
Pekka “Poku” puhui perhepiirissä suomea ja vaimo Ellen äidinkieltään ruotsia. Liitossa syntyi
kuusi lasta ja presidentinlinnan salonki oli ahkerassa käytössä erämiehen ja mestariampujan vaimon ottaessa vastaan vieraitaan.
Patriootti muistutti suomalaisia maan suurista poliittisista taisteluista ja loi uskoa vaikeina aikoina.
Vielä Moskovan neuvottelujen aikaan 1939 Svinhufvud yritti turhaan päästä Saksaan puhumaan
Suomen puolesta. Jatkosota herätti hänessä vanhat heimokansalliset unelmat ja aseveljeyden
Saksan kanssa, kirjoittaa dosentti Juha Mylly (2000) korostaen näin Ukko-Pekan jäämistä valkoisen aatteensa vangiksi.
Ukko-Pekka oli konstailematon maalaismies, karhumainen, vaatimaton, karhea perussuomalainen, jossa kansa saattoi samaistua suomalaisuuteensa. Tällaisia tapaa politiikassa vieläkin.
Paavo Lipposessa ja Timo Soinissa voisi nähdä jotain samaa kuin Ukko-Pekassa. Ehkä jotain
samaa nähtiin myös Urho Kekkosessa. Etäinen Ståhlberg oli vieraampi ja aristokraattinen Mannerheim jatkoa keisarikauden ylipäällikön ja marsalkan kansalliselle symbolille. Aika vain ajoi
Svinhufvudin ohi vanhan vallan edustajana.
Venäläisen ylivallan silmissä Svinhufvudin syntilista oli pitkä ja synkkä. Se lisäsi hänen suosiotaan
kansan keskuudessa. Ukko-Pekan Siperian matka alkoi joulukuussa 1914 ja vaimo Ellen palasi
Suomeen hoitamaan lapsiaan ja maatilaa. Monia seikkaluja sisältänyt matka Siperiassa, sen synkimmässä kolkassa Tomskin kuvernementissa, opetti muutakin kuin metsästystaitoja ja paluu kotimaahan alkoi vallankumouksen melskeiden levittyä Suomeen vuonna 1917. Kotiin Svinhufvud
palasi riemusaatossa.
Itsenäisyyssenaatin sen porvarillisena luotsina Svinhufvud hoiti itsenäisyysjulistuksen antamisen
ja varsinainen itsenäisyysjulistus hoidettiin eduskunnassa 6. joulukuuta. Venäläinen sotaväki oli
poistettava maasta ja palautettava laillinen järjestys. Julistuksen yhteydessä paikalla ei nähty
suurta juhlahumua ja medioita kameroineen.
Kansalaissodan jälkeen Svinhufvudista tuli toukokuussa 1918 maan ensimmäinen valtionhoitaja.
Hänen ja J.K. Paasikiven johtamana Suomi asettui ulkopolitiikassaan tukevasti Saksan vanaveteen.
Juuri Svinhufvudin oikeustaistelijan mentaliteetti, ulkopoliittinen kokemattomuus ja lähes sokea
Saksa-ihailu antoivat laihat eväät tulevan maailmansodan realistiseen pohdintaan. Lisäksi Svinhufvud oli valtiomuodossa monarkian kannalla, tosin epäröiden. Valittu kuningas Friedrich Karl ei
kuitenkaan koskaan päässyt Suomeen sen jälkeen kun Saksa luhistui ja joutui alistumaan aselepoon. Voittajavaltiot painostivat Svinhufvudin eroamaan.
Oli lähelle ettei Suomi joutunut Versailles’n rauhanteossa hävinneiden riviin Saksan rinnalla.
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Ukko-Pekka teki toisen paluun oikeistoradikalismin ja Lapuan liikkeen toimesta. Oikeistolle hän
oli taattu antikommunisti ja keskustaporvareille lapualaisia hillitsevä laillisuuden takaaja. Kuninkaantekijöinä maalaisliittolaisista Juho Niukkanen johdatteli puolueensa Svinhufvudin taakse.
Ståhlberg hävisi äänin 151-149.
Uudessa liennytyspolitiikassa äärimmäisyysliikkeen lapualaiset alkoivat kutsua presidenttiä
“Akka-Pekaksi”. Presidenttien nimitykset, “lempinimet”, ovat osa suomalaista kansanperinnettä
Suomen Kuvalehden kolumnistin kuvatessa tänään Pekka Haavistoa “Persu-Pekaksi”. Liittääkö
myöhempi historia sen perussuomalaiseen puolueeseen, jää nähtäväksi. Populismi sen sijaan
tullaan määrittelemään vielä moneen kertaan uudella tavalla ja myös tieteen ottaessa siihen tutkijoineen kantaa nykyistä näkyvämmin.
Valtiolaivan kiinnittäminen lailliseen menoon tapahtui Ukko-Pekan puheen jälkeen. Mäntsälän kapina muodosti Svinhufvudin presidenttikauden selvän huippukohdan. Sen rauhoittaminen radioesiintymisellä vahvisti presidentin ja koko instituution arvovaltaa kansan kokemana. Kriisijohtaja
ja laillisuusmies oli näyttänyt voimansa. Puolueiden suunnalla suhteet normalisoituivat kuitenkin
vasta Paasikiven aikana.
Suomi palasi vuosikymmenen alkuvuosien kuohuntavaiheen jälkeen yhteiskunnalliseen rakentamisen kauteen. Kuva vahvasta päämiehestä säily kuitenkin julkisuudessa, vaikka aika olisi edellyttänyt jo toisen tyyppistä presidenttiyttä. Yhtään virallista valtiovierailua Svinhufvud ei tehnyt, ja
kun ikää kertyi, hänellä oli mahdollisuus jo suurpiirteiseen tehtäviensä delegointiinkin. Maa siirtyi
seuraavana parlamentaariseen presidenttiin.

Kyösti Kallio – parlamentaarinen presidentti
Agraari Suomi siirtyi nivalalaisen maanviljelijän aikana, neljännen presidentin kaudella ja talvisodan aattona, modernin parlamentarismin aikaan. Ylivieskassa syntynyt Kyösti Kallio oli sielultaan
suomalainen talonpoika ja sellaisena pysyi koko elämänsä. Kallio muistetaan taitavana taktikkona, tervejärkisenä ovelana neuvottelijana. Pojan oli kasvattanut Anttuuna-täti, joka hoiti hänet
myös opintielle Raahen alkeiskoulun ja Oulun lyseon kautta.
Anttuuna-täti hankki Nivalan kirkonkylästä suuren maatilan, jonka isäntänä Kyösti poika alkoi toimia raivaten Heikkilä-Mehtälän tilalle alustalaisineen 250 peltohehtaarin kartanon. Samalla hän
tuli silloisen kunnallishallinnon, maamiesseuran, nuorisoseuran johtohahmo omassa pitäjässään.
Tutuksi tulivat myös säätöpankki, osuuspankki, osuusmeijeri ja kirkon hallintotehtävät. Tyypilliseen suomalaiseen tapaan luottamustehtävät ja maatilan hoito kasautuivat yksiin käsiin ja edessä
oli seuraavana matka valtiopäivämiehenä Helsinkiin.
Täällä ura jatkui ja Kalliosta tuli suvereeni eduskunnan puhemies ja työtahti oli valtava. Kallio
isännöi omassa nousevassa puolueessaan ja maatilallaan sekä eduskunnassa. Erityisen arvokasta oli hänen taustansa alimman yhteiskuntaluokan tuntijana, syvien rivien nostaminen ja aktivointi kohti yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta. Modernin kansanedustuslaitoksen aikaansaaminen
oli vahva näyttä jo ennen presidenttiyttä. Kallion valinta presidentiksi oli avaus suomalaiselle punamultayhteistyölle. Sosiaalidemokraatit keskittivät äänensä vaalin toisella kierrokselle maalasiliittolaisen Kallion taakse.
Sisäpoliittiset erimielisyydet kätkettiin toisen maailmansodan alla ulkopoliittisten tehtävien alle ja
tämä yhtenäisyys haluttiin jatkuvan seuraavien presidenttien kohdalla ja tuli perintönä myös Urho
Kekkoselle Paasikiven kauden jälkeen. Kallio toi mukanaan tietoisesti parlamentaarisen toimintatavan ja siitä ei ole tingitty myöhemminkään.
Kansa ja sen valtuuttama eduskunta oli hänen valtioajattelussa aina ylinnä, ei presidentti. Taustalla oli pitkä kokemus puhemiehen tehtävistä, josta Kallio on jäänyt parhaiten maan historiaankin.

68

Lisäksi terveyden pettäminen vaati tehtävien delegointia ja ulkopolitiikan jättämistä ulkoministerille. Myös edeltäjät olivat Suomessa menetelleet samoin. Historiaan ovatkin jääneet vahvat ulkoministerit Rudolf Holsti, Eljas Erkko ja Väinö Tanner.
Kallion ansiota on, että Suomi kohtasi talvisodan yhtenäisenä kansakuntana. Samoin hänen kykynsä sovitella mm. Mannerheimin ja Tannerin välisiä yhteenottoja. Presidentti omistautui täysin
kansallisen eheytyksen ja sovinnon tielle ja se oli hänen suuri toteutunut missionsa. Hän oli parlamentaarisen demokratian takuumies. Suomessa vältettiin epäkansanvaltaiset pienten valtioiden ongelmat suursodan alkaessa.
Sodan aikana Kallion puheet olivat koskettavia ja liittyivät länsimaisen vapauden ja sivistyksen
puolesta käytävään taisteluun. Kaupunkien ja siviiliväestön pommitukset olivat uutta ja ne hän
tuomitsi jyrkästi ja toi esille myös koko maailman tietoon.
Viimeinen näytös tuli talvisodan päättyessä, jolloin Kallion terveys lopullisesti murtui 27. elokuuta
1940 Kultarannassa sydäninfarktiin. Ero presidentin tehtävistä tapahtui käyttäen vuoden 1937
valitsijamiehiä. Valituksi tuli kolmeksi vuodeksi Risto Ryti.
Lähtöpäivänä 19. joulukuuta Helsingin rautatieasemalla presidentti Kallio tarkasti viimeisen kerran kunniakomppanian marsalkka Mannerheimin seuratessa vierellä, kun Kallio lyyhistyi Mannerheimin käsivarsille kuolleena. Molemmat hallitsijamme olivat arvostaneet toisiaan ja talvisodan
presidentti oli saanut arvoisensa lopun.

9.

Kuninkaat, keisarit, presidentit VIII

Matti Luostarinen 2012: Tuhannen ja yhden vuoden tarinat) Blogi 2.helmikuuta 2012 www.clusterart.org

Rytistä Kekkoseen
Toista maailmansotaa edeltäneitä tapahtumia ja maailmaa niiden jälkeen on mahdotonta kuvata
sellaisena historiallisena ja lineaarisena maailmankuvana kuin vielä ennen tieteen suuria löydöksiä, joista merkittävimpiä olivat Einsteinin suhteellisuusteoria, darwinismi ja DNA -molekyylin pirstominen osikseen, geneettisen perimämme ymmärtäminen, fyysisesti ajaton ja paikaton maailma
sekä näiden löydösten tuottamat tekniset innovaatiot.
Kun ajan ja paikan suhteellisuus tuli arkielämään osana tietoyhteiskuntaa, mediayhteiskuntaa,
hybridiyhteiskuntaa, ja lopulta ihmispopulaation määrän räjähtäminen kymmenkertaiseksi siitä,
mihin kuninkaiden ja keisareiden ajassa päädyimme, historian käyttö lineaarisena jatkumona
oman aikamme ymmärtämiseen ei ollut enää sellaisenaan mahdollista tekemättä tieteelle vääryyttä.
Ihminen ja hänen organisaationsa, yhteiskunnallinen ja valtiollinen uudistuminen, kyky sopeutua
muutoksiin, ei pysynyt mukana siinä teknisessä evoluutiossa, johon “big science” oli teknisinä
innovaatioina johtanut. Tehtiin “kokeita“, joista Hiroshiman ja Nagasakin ydinpommit olivat omalle
ajallemme tyypillisiä julmuuksia.
Ihminen asettui maapallolle varsinaisesti vasta vaiheessa, jossa väkiluku kasvoi räjähdysmäisesti
miljoonista miljardeiksi, tuhatkertaiseksi, ja käsitys tästä maailmasta alkoi avautua vasta, kun käytössämme olivat kämmeneen mahtuvat välineet tietokoneina, joilla tulkita reaaliaikaisesti eri kulttuurien toimintaa ja ajattelutapaa osana omaa historiaamme ja sen perittyjä tai hankittuja ominaisuuksiamme.
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Lähiympäristön todellisuus, se miltä maailma näytti, omat rajalliset aistimme, olivat valehdelleet
meille. Syntyi kulttuurievoluutio, yhteentörmäyksiä ja vaikeasti selitettäviä tai edes kuvattavia globaaleja tai paikallisia yhteiskunnallisia muutosprosesseja. Näihin kuninkaat ja keisarit eivät olleet
koskaan matkoillaan tutustuneet, eikä niiden mittakaavaa voitu ymmärtää geeneillä, jotka olivat
sopeutuneet täysin erilaiseen yhteisölliseen, yhteiskunnalliseen rakenteeseen ja muutosvauhtiin,
diffuusioon josta aika ja paikka puuttuivat kokonaan.
Yhden ihmisiän aikana Neuvostoliitto syntyi ja hajosi, Saksan keisarivallasta siirryttiin Adolf Hitlerin kautta Euroopan Unioniin, saimme seurata ihmistä ensin lentäen Atlantin yli ja sen jälkeen
kävellen kuun pinnalla, Kiinan ja Aasian nousua talousjäteiksi ohi Euroopan imperiumin, keisareiden armeijakuntia ja Normandian maihinnousua, IRA:n pommi-iskuja ja terroria New Yorkissa,
Korean sotaa ja Kuuban kriisiä sekä islamilaisten Arabivaltioiden vallankumousta rinnan Japanin
luonnonkatastrofin kanssa, suorina lähetyksinä paikan päältä ja siellä itse käyneenä. Berliinin
muurin rakentamisen ja purkamisen välillä oli vain kolme vuosikymmentä. Bolsevikkien vallankumouksesta, ryysyläisarmeijasta Venäjällä, oli vajaa puoli vuosisataa Vietnamin sotaan ja napalmiin.
Viimeisimmät presidenttimme alkaen Risti Rytistä, pankkimiehestä, ja jatkuen Mauno Koivistoon,
pankkimieheen, tai Nobelilla palkittuun Martti Ahtisaareen, diplomaattiin, kertovat kokonaan jo
toisesta “planeetasta” kuin missä Suomi kansakuntana eli ennen toista maailmansotaa ja marsalkka Mannerheimin kaltaisten kansallisten symbolihahmojen eläessä ja johtaessa armeijakuntaa talvisodassa tai kansalaissodassamme.
Tässä maailmassa pankkimies Risto Ryti oli sijaiskärsijä ja marttyyri, täysin vailla osaa tai arpaa
niille tapahtumille, jotka johtivat painajaismaisiin kansanmurhiin ja joissa kansakunnat olivat kaikki
sidoksissa toisiinsa ymmärtämättä vielä ennen viimeistä talouskriisiämme, kuinka globalisaatiossa kaikki on toisiinsa sidoksissa; pankit, yksityinen ja julkinen talous, kansakunnat, eurooppalainen uusi valuuttaa ja sen hätäisesti tehdyt valuvirheet.
Nimet Hitler, Stalin, Truman, Eisenhower, de Gaulle, Adenauer, Mannerheim, Hirohito, Lenin,
Stalin, Gandhi, Zedong, Ceasescu, Hussein, Roosevelt, Ahtisaari, Halonen, Jieshi, Kekkonen,
Chuschill, Franco, Rasputin, Khomeni, Dalai-Lama, Mussolini, Castro, Gorbatsov, Reagan, Nixon, Kennedy, Putin, Thatcher, Clinton, Jeltsin, Kohl, Mitterand, Rehn, Delors, Hu Jintao, Obama
sekä lukuisa joukko valtaa käyttäviä naisia alkaen Saksan Angela Merkelistä ovat omalta ajaltamme ja kertovat symboliniminä, monet valtiosymboleina, valtavista muutoksista, jossa valtiokoneiston sopeutuminen vei aluksi vuosisatoja ja jossa nyt oli kyettävä reaaliaikaiseen prosessointiin.
Näin väärältä vuosisadalta haetut mallit, tai niissä elävät ihmiset, organisaatiot, valtiokoneisto,
1800-luvun tai 1100-luvulta hitaan evoluution kautta johdetut alueelliset mallit hallinnossa, hierarkiset linjajohdetut organisaatiot, olivat kaukana siitä todellisuudesta, jossa nyt elämme. Niiden
regionaalinen, kartalle piirrettävä tai spatiaalinen, ilman rajoja toimiva “alue” sekä siellä toimivat
geologiset, biologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset tapahtumat, niiden historiallinen ja
kulttuurinen luonne, ovat nyt täysin toisia kuin mitä aiemmin, ennen nykyistä tiedettä ja teknologiaamme, yli 7000 miljoonan ihmispopulaatiota.
Tämä sama koskee luonnollisesti myös tasavallan presidentin tehtäviä, instituutiota osana muuta
valtiokoneistoa, ja sen aiempaa historiallista, vuosituhantista taustaa, osana valtion tai sitä edeltäneitten instituutioitten päämiehen hallinnollista, usein sodan johtamiseen liitettyä oletettua johtajuutta tai rituaalisen päällikön, uskonnollisen ja mytologisen hahmon roolia, kansallista symbolihahmoa, isähahmoa lapsilleen.
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Tuohon samaan aikaa lukeutuivat sellaiset nimet kuin Dali, Picasso, Matisse, Chagall, Miro, Warhol, Polloc, Kahlo, Magritte, Malevitz, Ernst, Braque kertoen kuvakielen dramaattisesta muutoksesta tai Tolkien, Lewis, Grass, Hemingway, Hesse, Joyce, Mann, Woolf, Lindgren, Kafka, Orwell,
Beckett, Pasternak, Rowling avaten kerrontateollisuutta kokonaan uuteen suuntaan sitäkin.
Vielä dramaattisemmin meihin vaikuttivat sellaiset nimet kuin Armstrong, Berry, Miller, Crosby,
Davis, Martin, Hepburn, Williams, Harlow, Crawford, Astaire, Grant, Roger, Cooper, Wayne, Stewart, Chaplin, Marx, Monroe, Madonna, Presley, Sinatra, Beatles, Python, Hendrix, Zeppelin,
Jackson, Queen jne. etunimistä piittaamatta, sillä yhdistämme ne kaikki joka tapauksessa oikein
ja aina viihteeseen.
Maailmanlaajuiset tietoverkot, internet, sosiaaliset mediat, osana matkapuhelinta ja tekovisiota
sekä kaikki yhdessä ja integroituna hybridiyhteiskunnan välineelliseen osaamiseemme, tieteen
sovelluksiin, satelliitteihin ja oman universumimme tutkimukseen ja toisessa ääripäässä nanoteknologiaamme.

Risto Ryti – sijaiskärsijä
Taloutta ja sen sääntöjä ymmärtävä, lakia ja sen perinteitä kunnioittava pankinjohtaja Risto Ryti
tuli mukaan presidentiksi ilman omaa tahtoaan. Hän oli minkä tahansa mittapuun mukaan älykkö
ja moralisti, jonka harkintakykyä tarvittiin vaiheessa, jolloin maa vaati ensin ammattinsa osaavaa
pääministeriä ja myöhemmin mahdottomassa tilanteessa itsenäisesti ajattelevaa globaalin maailman toiminnan oikein arvioivaa uuden ajan modernia marttyyriä.
Ryti tuli mukaan valtiolliseen politiikkaamme ensin talvisodan pääministerinä, vastentahtoisesti,
presidentti Kallion niin vaatiessa vedoten Rytin moraaliin ja velvollisuuteen sodan alkaessa, ja
hän joutui jatkamaan tässä tehtävässä myöhemmin sodan jälkeen. Kun talvisodan jälkeen, presidentti Kallion kuoltua Mannerheimin käsivarsille, Neuvostoliitto ei kelpuuttanut presidentin tehtävään sen enempää Tanneria, Mannerheimia, Svinhufvudia kuin Kiviniemeäkään, muita vaihtoehtoja kuin istuva pääministeri ei käytännössä ollutkaan.
Ryti pystyi pitämään poliitikot ulkona talous- ja finanssipolitiikasta, johtamastaan Suomen pankista, mutta poliitikkona hän oli muiden armoilla. Vain sodan johto kuului nyt Mannerheimille ja
sen Ryti varmaan presidenttinä hänelle soikin. Hänellä ei ollut harhakuvitelmia sodan kulusta talvisodan aikana. Rytillä ei ollut korkeaa käsitystä sen enempää luokkapolitiikasta kuin Maalaisliiton
kyvystä toimia loogisesti myrskyn silmässä. Globaali suurvaltapolitiikan ajattelu ei kuulunut tuon
ajan poliitikon vahvuuksiin Suomessa.
Kääntyminen Saksan suuntaan syntyi pakosta ja ajautumisen tuloksena olkoonkin, ettei moni
britti historioitsijana tätä ajatusta hyväksykään. Heidän tulkintana ihmiset tekevät toki harkittuja
päätöksiä ja muu ajattelu on ihmisen rationaalisen toiminnan halveksuntaa. Ryti toki joutuikin argumentoimaan Suomen aseman myös länsivaltojen edustajille. Presidentin tehtävänsä hän hoiti
kahdesta pääkaupungista Mikkelin ja Helsingin välillä. Mannerheim toimi esikuntineen Mikkelissä.
Merkittäviä linjaeroja tuskin syntyi Mannerheimin suuntaan ja sodan loppuvaiheessa Rytin solmima Ribbentrop -sopimus vei hänet myöhemmin yksin vastuuseen. Tässä merkityksessä juridinen päätös oli, professorin Castrenin antaman lausunnon mukaan, presidentin yksin hyväksymää
sotilasliittosopimusta tulkiten, presidentin valtaoikeusiin liittyvänä mahdollinen. Ryti toimi loogisesti ja rationaalisesti ainoalla oikealla tavalla hakiessaan apua mahdottomassa tilanteessa, yksin. Suomen eduskunnan saaminen mukaan olisi ollut sula mahdottomuus strategisessa ja mahdollisimman salaisessa sopimuksessa.
Rytistä tuli kansallinen isähahmo vasta erottuaan. Kansan enemmistö alkoi nähdä hänen tekonsa
Mannerheimin määrittelemällä tavalla, kansalaisurotekona. Aiemmin Rytin rahapolitiikkaa, meno-
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jen supistamista ja säästämistä, oli arvosteltu ankarastikin. Tässä oma aikamme ei eroa mitenkään sota-ajan lehtikirjoittelusta, jossa “hanhenkaula Risto” oli tyypillinen talonpokien antama nimi
lama-ajan pankinjohtajalle ja pääministerille.
Häntä kunnioitettiin aiemmin lähinnä jopa pelätyn älyn ja kylmän, laskelmoivan luonteen vuoksi.
Etenkin Kallion antama arvostus herätti Maalaisliitossa joskus jopa närkästystä. Rytin kohtaloa
ovat pohtineet mm. Juhani Suomi “Kohtalona yksinäisyys”, Kyösti Skyttä “Ei muuta kunniaa” ja
Martti Turtola “Elämä isänmaan puolesta”.

Carl Gustaf Emil Mannerheim – kansallinen symbolihahmo
Marsalkka Mannerheim oli aristokraatti, valtionhoitaja ja kuudes presidenttimme, kolmen sodan
ylipäällikkö, Suomen itsenäisyyden ensimmäisen vuosikymmenen vaikuttavin hahmo, valkoinen
kenraali, tsaarin upseeri, kansakunnan yhdistäjä, sotamarsalkka, vapaaherra, ylipäällikkö ja ennen kaikkea kansallinen symbolihahmo.
Asikaisten Louhisaaressa syntynyt Carl Gustaf Emil Mannerheim, kreivi Carl Robert Mannerheimin poika, kreivitär Helene Julinin yksi seitsemästä lapseta, oli vallaton lapsi ja erotettiin Haminan
kadettikoulusta. Alkoi kasvun ja aikuistumisen vuodet poikkeuksellisen hienokäytöksiseksi maailmanmieheksi Suomen oloihin, mihin tahansa oloihin.
Mannerheimin nousu alkoi Helsingin yliopistosta ja jatkui Pietarissa, eteni arvostettuun kaartinrykmenttiin ja sieltä yleisesikuntaan “keisarin rykmenttiin”. Keisarin hovissa ja maailmaa kiertäen
Aasiassa ja Euroopan-matkoilla sotilaasta alkoi kasvaa kosmopoliitti, geopolitiikan oivaltava ihminen. Sotakokemus karttui Venäjän-Japanin sodassa ja maailmankuva laajeni tiedustelumatkalla
Kiinaan ja Itä-Turkestaniin.
Mannerheim oli kiinnostunut etnografiasta ja teki matkoillaan myös perusteellista tutkimustyötä,
julkaisi aineistonsa, jossa mukana oli myös maantieteellisiä ajalle tyypillisiä matkakuvauksia. Puolan suunnalla hän komensi ratsuväkidivisioonaa sekä Romanian rintamalla Karpaateilla suurta
venäläis-romanialaista yhtymää. Hänestä tuli ratsuväkiarmeijakunnan komentaja.
Mannerheim joutui silmätysten jatkuvan totaalin väkivallan kanssa. Se ei voinut olla vaikuttamatta
häneen. Hän joutui osallistumaan siihen myös itse ja selviytyi hengissä. Bolsevikkien kapinan
jälkeen Mannerheim oli työtön tai siirtymässä eläkkeelle 50-vuoden iässä. Takana oli huikea ura.
Marskin ura ei päättynytkään tsaari Nikolai II mukana vaan se alkoi yllättäen maassa, jota hän
tuskin ajatteli nuorempana sellaisena kolkkana Euroopassa, jossa voisi saavuttaa kunnianhimoisia päämääriä kun P.E. Svinhufvud kutsui hänet Suomen tasavallan armeijan ylipäälliköksi.
Vuoden 1918 sota oli Mannerheimille vapaussota. Hänelle kosmopoliittina Suomessa koettu kapina oli vain osa Venäjältä levinnyttä anarkiaa, joka uhkasi Suomen itsenäisyyttä. Valkoisen armeijan voitto kansalais- eli vapaussodassa, sisällissodassa, oli voitto venäläisestä miehitysarmeijasta sosialistista vallankaappausta vastaan. Tsaarin ajan upseeri odotti uusia tehtäviä ja mahdollisesti juuri Venäjältä. Tulkitsi sodan miten tahansa, historiaa ei voi muuksi muuttaa. Jos pienikin osa muuttuu, kaikki muukin muuttuu emmekä olisi edes syntyneet pohtimaan näitä muita
vaihtoehtoja.
Suomen sisäiset asiat olivat jääneet Mannerheimille etäisiksi ja vieraiksi. Häntä ei tunnettu
maassa. Hän vaikutti etäiseltä ja vieraalta, aristokraatilta. Omalta itseltään, jonka hän kyllä osasi
oivaltaa ja ylläpitää ulkoista karismaansa.
Itsenäisyysaktivistien oli vaikea hyväksyä johtajakseen tsaarinkenraalia. Vielä vaikeampaa se oli
punaisille, joille Mannerheim oli “lahtarikenraali”. Oppositio pyrkikin syrjäyttämään hänet ja hän
erosikin ylipäällikön tehtävästä. Hän olisi halunnut lisäaikaa Suomen varustautumiseen ja siksi
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myönnytyksiä Venäjälle. Lisäksi Mannerheimin näkemykset Saksan vaikutuksen laajuudesta ja
tulevasta suursodasta erosivat Suomen hallituksen näkemyksistä. Kun puna-armeija aloitti hyökkäyksensä, hän suostui kuitenkin samana päivänä 30.11.1939 ryhtymään ylipäälliköksi.
Talvisota ja sen henki toi “marskin” uudesta näkökulmasta kansalliseen historiaamme. Hän oli nyt
kansakunnan yhdistäjä, itsenäisyyden pelastaja ja samalla kansainvälistä mainetta saanut ylipäällikkö. Hän oli pysynyt puoluetaisteluista erossa, mikä helpotti kansallisen symbolin syntyä tai
sen tietoista rakentamista. Sitä lisäsi Mannerheimin aristokraattinen etäisyys ja kunnioitusta herättävä poikkeuksellisen karismaattinen persoonallisuus. Kosmopoliitti maailmanmies ja sotilas,
ylipäällikkö, oli käynnistänyt uuden vaiheen urallaan. Hänestä oli tulossa varteenotettava valtiomies ja lopulta kansallinen symboli.
Ennen talvisotaa ja sen aikana Mannerheimin ja hallituksen käsitykset siitä, millainen politiikka
olisi paras, vaihtelivat suuresti. Mannerheim oli kosmopoliitti ja geopoliittisesti valveutunut ylipäällikkö, joka kykeni hahmottamaan suurvaltapolitiikkaa ja Suomen asemaa myös myöhemmin. Hän
esitti Neuvostoliiton rauhanehtoihin suostumista. Mannerheimin valtuuttamat suomalaisupseerit
neuvottelivat touko-kesäkuussa 1941 saksalaisten kanssa koordinaatiosuunnitelman Saksan ja
Neuvostoliiton sodan varalta, kirjoittaa professori Ohto Manninen (2000) kirjassa “Suomen hallitsijat“. Suomen armeija valtasi joulukuuhun 1941 mennessä takaisin talvisodan rauhassa menetetyt alueet sekä suuren osan Itä-Karjalaa.
Mikkelistä tuli talvi- ja jatkosodan pääkaupunki. Mannerheim varoi antamasta hallitukselle poliittisia neuvoja. Hän katsoi että ulkopolitiikka oli hallituksen asia. Kun Saksan hyökkäys juuttui itärintamalla sodan kulkua jouduttiin arvioimaan uudelleen. Mannerheim kieltäytyi presidenttiehdokkuudesta ja presidentiksi valittiin Risto Ryti. Suomessa ruvettiin valmistelemaan uuden hallituksen
muodostamista, jotta rauhaan olisi tilaisuuden tullen helpompi päästä.
Kun Ryti pyysi eroa, terveydellisiin syihin vedoten, eduskunta valitsi Mannerheimin presidentiksi
4.8.1944 alkaen. Hänen nauttima yleinen arvostus ja luottamus takasivat sen että neuvotteluihin
Neuvostoliiton kanssa päästäisiin. Mannerheim sanoutui irti Rytin kesäkuussa 1944 allekirjoittamasta erillisrauhan estävästä Ribbentrop-sopimuksesta ja aselepo syntyi eduskunnan tuella. Talvisota ja jatkosota olivat todistaneet Neuvostoliitolle, että Suomessa ei ollut kannatusta neuvostomalliselle järjestelmälle. Stalin ei suostunut Suomen kommunistisen puolueen pyyntöihin Suomen miehittämisestä.
Suomen sotilasjohto ja hallitus tekivät välttämättömästä hyveen. Sopimuksen lähtökohtana oli
lopullisessa yya-sopimuksessa esitetyt rauhanehdot eikä tiiviimpää liittosopimusta syntynyt. Sairauden uuvuttamana marsalkka erosi presidentinvirasta maaliskuussa 1946. Loppuelämänsä
Mannerheim vietti etupäässä ulkomailla terveyttään hoitaen, viimeiseksi Val-Montissa Sveitsissä.
Suomen marsalkka Mannerheim kuoli tammikuussa 1951 Lausannessa, Sveitsissä. Hänen kuolemansa herätti voimakkaan kansallisen manifestaation. Tuhannet suomalaiset seurasivat paikan
päällä tai radion välityksellä marsalkan viimeistä matkaa Suurkirkosta Hietaniemen hautausmaalle.
Kun suomalaiset äänestivät vuosituhannen vaihtuessa historiamme suurimpia henkilöitä, Marsalkka Mannerheim kohosi odotetusti ensimmäiseksi ennen presidenttejä Ryti ja Kekkonen. Se
kertoo, paitsi ko. henkilöihin kohdistuvasta suuresta arvostuksesta, myös presidentin vallan luonteesta Suomessa ja sen liittymisestä aiempien kuninkaiden ja keisariajan valtaan, yksinvaltiuden
käsitteeseen, rajattoman vallan käyttöön niin sisä- kuin ulkopolitiikassa, sotaväen päällikkönä
Mannerheimin tapaan sotavuosinamme ja Kekkosen ajan pitkään neljännesvuosisadan kestäneeseen valtaan oikeutenaan myös vaikuttaa hallituksen ja eduskunnan hajottamiseen sekä istuvan hallituksen kokoonpanoon.
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Juho Kusti Paasikivi – linjan vetäjä
Paasikivi oli reaalipoliitikko ja pitkän linjan puurtaja sekä valtiollisissa tehtävissä että talouselämän
johdossa. Luonteeltaan hän oli riittävän kova ja sovitteleva Stalinin kaltaisen vastapuolen kanssa
ja hänen auktoriteettinsa oli tarpeen etenkin pääministerin ja presidentin tehtävissä jälleenrakentamisen vuosina 1944-56.
Rauhanehdot olivat sodan jälkeen Suomelle kovat, siirtolaiset oli asutettava ja sotakorvaukset
maksettava, nostettava hävitetty maa jaloilleen.
Hämeen lääni Koskella syntyneen Paasikiven vanhemmat kuolivat varhain ja poika jäi Lahdessa
asuvan tätinsä Katarina Hagmanin hoiviin. Paasikivi ei ollut ensimmäinen presidenttimme, eikä
myöskään viimeinen, jonka lapsuus oli ollut rikkonainen, joskus jopa hauraan oloinen ja traumaattinen. Kasvatusvastuu lapsesta oli jäänyt muille kuin vanhemmille. Sekään ei ole poikkeavaa, että
kasvattaja oli ollut uhrautuva ja lapsi oli saanut hyvän kasvupohjan, oli menestynyt Paasikiven
tapaan koulussa loistavin arvosanoin tai viimeistään yliopistossa hoitanut aikuistumisensa mallikkaasti.
Paasikiven väitöskirja käsitteli lainkäytön kehittymistä veronkanto- ja finanssikontrolliasioissa.
Suomalaiset presidentit ovat pääsääntöisesti akateemisia, vaatimattomista oloista lähteneitä ja
uteliaita tutkijapersoonallisuuksia, väitelleitä tohtoreita. Jopa Mannerheimilla oli taipumusta tutkijantyöhön matkoillaan Aasiassa. Tämä perinne jatkui myös Kekkosen, Koiviston ja erityisesti diplomaattina toimineen Ahtisaaren kohdalla.
Suomessa päädyttään hallitsijaa haettaessa “tietäjä iän ikuiseen“, shamaaniin ja Väinämöiseen,
ei niinkään sodanjumaliin. Lisäksi mukana on protestanttinen työnarkomania, korkea moraali,
kyky ilmaista itseään kirjallisesti ja toimia päättäväisesti sekä samaan aikaan neuvotellen ja sovittelevasti. Suomalaiset presidentit ovat aina olleet, ilman poikkeusta, arvojohtajia, mutta osa
myös kohtuullisia visionäärejä, joilla on myös selkeä missio kansakunnan tulevasta tiestä.
Paasikivi kirjoitti väitöskirjan jälkeen tutkielmia ja artikkeleja politiikasta sekä taloudesta ja yliopistoura vaikutti todennäköiseltä hieman Mauno Koiviston tapaan. Hänellä oli lisäksi näyttöä käytännön kokemuksesta, kun hän vuonna 1902 sai hoidettavakseen hallinto-oikeuden apulaisprofessorin viran. Näköpirissä oli lisäksi avautuva uusi professuuri valtio-oikeudesta ja oikeushistoriasta.
Paasikivellä oli hiven pragmaattinen hegeliläis-snellmanilainen näkemys kielen ja kansallisuuden
roolista historian kulussa. Hän rakenteli siltoja vanhasuomalaiseen puolueeseen ja varoi polttamasta siltoja sen johtoon, etenkin Yrjö-Koskiseen. Kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikov tuki hänen
valintaa valtiokonttorin ylitirehtööriksi ja sieltä jäi aikaa myös kirjoittamiselle sekä politikoida myöhemmin eduskunnassa ja toimia valtiovarainministerinä sekä suomalaisen puolueen keskusvaltuuskunnan jäsenenä.
Kansallis-Osake-Pankin (KOP) pääjohtajuus vei Paasikiven luonnollisesti moniin talouselämän
luottamustehtäviin. Hän osallistui itsenäisen Suomen hallitusmuodon rakenteluun ja hänelle
maan itsenäisyys oli ikään kuin olosuhteiden tulosta, ei niinkään voimakkaan aktivismin seurausta. Siis lähinnä ajopuu maailmanpolitiikan virrassa ja itsenäisyys “taivaan lahja”, kirjoittaa dosentti Hannu Heikkilä. Tämä ”ajopuu” ajattelu on tyypillistä suomalaisessa pragmaattisessa historiantulkinnassamme jota lisää luontoon sidotut arvot ja determinismin opit. Stereotypiat ovat
tällaisen opin tyypillisiä tuotteita nekin.
Riippumatta ketkä Venäjää hallitsevat, valtaavat he heikkouden hetkellä minkä tahansa kansakunnan, ja silloin suureen naapuriin on syytä pitää ainakin siedettävät suhteet. Geopolitiikalle,
maantieteelle emme mahda mitään, hän usein totesi. On olemassa aksioomia, joista johdetut
synteesit tahtovat toteutua, hyvä teoria johti hyvään käytäntöön.
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Paasikivi osallistui niin kotimaassa kuin Tukholmassa ja Moskovassakin niihin moninaisiin neuvotteluihin, jolla Suomea pyrittiin saamaan irti sodasta. Suhteet Mannerheimiin olivat vaikeat ja
myös Ryti piti Paasikiveä ulkona niin kauan kun hallituksen muodostaminen ilman häntä oli mahdotonta. Neuvostoliitto luotti Paasikiveen ja syntyi Paasikiven ja myöhemmin Kekkosen sitä jatkama linja sekä suomettumiseksi kutsuttu ulkopolitiikka. Sen tuli olla kunnossa vaikka sitten sisäpolitiikan hinnalla, Kekkosta mukaillen.
Suomen etujen mukaista oli luoda hyvät ja luottamukselliset suhteet Neuvostoliittoon. Ulkopolitiikka kulki sisäpolitiikan edellä. Yya-sopimus lopullisesti ankkuroi Suomen. Suomi pysyisi suurvaltaselkkausten ulkopuolella ja estäisi suurvaltasodan syttyessä alueensa käytön ja Neuvostoliittoon hyökkäyksen. Sopimus vakiinnutti Suomen aseman aina kylmän sodan päättymiseen asti.
Paasikiven toisen kauden lopussa vallitsi jo kansainvälisen politiikan suojasää. Sen sijaan sodan
jälkeen elettiin ns. “vaaran vuosia” joita luonnehti levottomuudet työmarkkinoilla ja kovaa vauhtia
laukannut inflaatio. Sisäpoliittiset kädenväännöt olivat ajalle tyypillisiä.
Tammikuussa 1956 pidetyissä presidentin valitsijamiesvaaleissa Paasikivi ei ollut enää virallisena
ehdokkaana. Kun valitsijamiespaikat jakautuivat tasaisesti ehdokkaiden kesken, Paasikiven nimi
nousi vielä kerran kompromissiehdokkaana, mustana hevosena. “Musta hevonen” oli valitsijamiesvaalien aikaan vaalien puhutuin ehdokas. Paasikivi sai kuitenkin nöyryyttävän pienen määrän valitsijamiehiä. Hän loukkaantui ja piti sopimattomana nimensä käyttöä toisella kierroksella.
Presidentinvaaleja seuranneet hallitusneuvottelut huipentuivat dramaattisesti juuri maalikuun alkuun, jolloin Paasikiven kymmenen vuotta kestänyt presidenttikausi päättyi ja Urho Kekkonen
astui virkaan, jota jatkuikin seuraavat 25 vuotta. SAK:n julistama yleislakko alkoi samana aamuna.
Äkkipikainen isäntä vetäytyi vaimonsa Allin kanssa lukemisen ja muistelmiensa kirjoittamisen pariin.
Koleerinen ja myös lapsiaan “piiskajaisissa” kurittanut isä oli tuohduksissaan kun häntä paljon
paremmista lähtökohdista ponnistavat lapset eivät yltäneet hänen saavutuksiin. Koleerinen Paasikivi oli hankkinut kohtuullisen varallisuuden mm. Keravalta ostetun Jukolan tilan. Tässä hän oli
esim. Mannerheimia onnekkaampi joka joutui odottamaan kansan keräämää kolehtia.
Ympäristön paineiden alle Paasikiven aggressiot johtivat lopulta hänen toimittamiseen KOP:n
vuosinaan lääkärin, professori Gösta Beckmanin hoitoon. Tämä katsoi Paasikiven hillittömän
käyttäytymisen johtuvan pikemminkin luonteesta ja kasvatuksesta kuin hermoviasta. Näin hänen
hoitonsa tai hermoja lepuuttavat ulkomaan matkat eivät paljon auttaisi. Näin myöhemmin kävikin
ja Paasikivestä liikkui paljon kertomuksia liittyen juuri hänen äkkipikaiseen tapaan reagoida etenkin paineen alla työskennellessään. Rauhaan palaavan maan suurin rauhan rakentaja oli siten
itse hyvin rauhaton ja ahdistunut ihminen.

Urho Kaleva Kekkonen – voimakas vallankäyttäjä
Pielaveden Lepikon torpassa syntynyt Urho Kekkonen (UKK) on oma lukunsa suomalaisten presidenttien joukossa. Puhumme edelleen Kekkosen ajasta ja suuret ikäluokat viettivät nuoruutensa
ja työikänsä Kekkosen Suomessa, monelle “Kekkoslovakiassa”. Yhdyskuntarakenteet murtuivat,
maaltapako alkoi, maa kaupungistui ja kaupunkilaistui samalla. Radikaalit nuorisoliikkeet kiinnostivat sekä presidenttiä että tämän kirjailija rouvaa Sylvi Kekkosta.
Kekkosta itseäänkin luonnehti kapinallinen poikamaisuus, poikkeuksellinen äly ja lahjat, urheilullisuus, taisteleva persoonallisuus ja taitava sanankäyttö. Kekkosen pitkä kausi presidenttinä ei
selity niinkään hänen lahjoillaan ja pelaajan taidoillaan kuin muiden heikkouksilla, perässähiihtäjiksi kutsuttujen taitamattomuudella. Toisaalta Kekkonen oli itsekin suurmies suurine heikkouksineen, hänen vannoutuneen kilpailijan Veikko Vennamon sanoja siteeraten.
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Kenestäkään Suomen presidenteistä ei ole kirjoitettu niin paljon kuin juuri Kekkosesta eikä kukaan presidenteistämme kirjoittanut likimainkaan niin paljon kuin myllykirjeitään suoltanut UKK.
Valta oli lopulta niin keskittynyt ja UKK:n valvonnassa ettei maakuntalehden vähäisin toimittajakaan uskaltanut lausua poikkipuoleista sanaa saamatta myllykirjettä. Helsingin Sanomien pilapiirtäjälle, Kari Suomalaiselle, UKK oli ehtymätön luovuuden lähde ja aarreaitta. Toisaalla juuri hänen
kaltaiset konservatiiviset median edustajat pitivät yllä Kekkosesta kasvanutta myyttiä ja poliittisten
liikkeittemme stereotyyppejä. Ne oli mahdollista hahmotella muutamalla tussikynän vedolla.
Presidentin valta oli Suomessa käytännössä liki rajatonta, jos presidentti niin tahtoi ja sellaista
valtaa itselleen halusi. Tässä Suomen valtiomuoto oli mennyt aikanaan omituiseen suuntaan ja
pohtimatta niitä persoonallisuuksia, jotka valtaa tulisivat myöhemmin käyttämään.
Malli oli hankittu 1700-luvun kuninkaiden Suomesta ja myöhemmin tsaristisen keisareitten Venäjän alla alusmaana eläen ja nöyristellen. Vapaa kansalaisyhteiskunta haki raivokkaan ja koleerisen Paasikiven lasten tapaan itselleen uutta isähahmoa, kuningasta tai keisaria. Syntyi Paasikiven-Kekkosen linja, poliittisesti kiveen hakattu Yya-sopimus ja bilateraalinen kauppa Neuvostoliittoon. Yöpakkashallitukset, noottikriisit ja pelon ilmapiiri, presidentin hallitukset olivat tuon ajan
toteemeja suomalaisessa mediakeskustelussa mutta myös turuilla ja toreilla tavattaessa.
UKK vakiinnutti oman asemansa juuri tässä sotien jälkeisessä kylmän sodan ilmastossa sekä
hyödyntäen kansakunnan opportunistisia heikkouksia, heikkoa omanarvontuntoa, itsetunnon
puutteesta syntyviä valuvikoja autonomian ajan Suomen siirtyessä tasavallaksi kuningasvallan
välinein ja hengessä, oivaltamatta sotien aiheuttaman ylimenokauden jatkuvan Suomessa traumoineen yli kahden sukupolven ajan sekä perintönä 1100-luvulta alkaneista hallitsijoistamme,
joista osa oli vaikeasti mieleltään sairaita.
Vasta kylmän sodan päätyttyä, ja pääministeri Mauno Koiviston kieltäytyessä eroamasta tehtävästään, Kekkosen voimat uupuivat ja hänen vanhenemistaan sekä alzheimerin taudin etenemistä seurattiin yhtäällä hämmentyneinä ja toisaalla helpottuneena, surullisina.
Kekkonen oli perheensä esikoispoika. Se näkyi hänen käytöksessään. Hän kävi lukionsa Kajaanissa ja suoritti oikeustutkinnon sekä väitöskirjansa “Kunnallinen vaalioikeus Suomen lain mukaan” kohtuuajassa 36-vuotiaana. Samana vuonna hänestä tuli Maalaisliiton kansanedustaja ja
vain kolme vuotta myöhemmin oikeusministeri, myöhemmin ulkoministeri, moninkertainen pääministeri ja ensimmäisen kerran hän oli ehdolla presidentiksi vuonna 1950 tulematta valituksi.
Seuraavissa vaaleissa, vuonna 1956, hän sai yhden äänen enemmän kuin Fagerholm ja tuosta
äänestä käytiin keskustelua kauan. Se olisi kuulunut tulla Fagerholmille mutta joutui uurnaan Kekkosen ylimääräisen valitsijamiehen avustamana. Vuonna 1962 vaalit olivat liki normaalit noottivaalit, mutta sen jälkeen ne muuttuivat ja viimeiset valinnat suoritettiin poikkeuslailla tai poikkeusoloiksi tulkituissa vaaleissa, joissa presidentit olivat Kekkosia.
Kekkonen havitteli ensin yliopistouraa, mutta käänsi myöhemmin tavoitteet urheilutaustan ja Maalaisliiton avulla urheilupolitiikkaan sekä päästyään toisella yrittämällä eduskuntaan Cajanderin
“punamultahallituksen” ministeriksi. Talvisodan aikana Kekkonen nimitettiin siirtoväen huollon
keskuksen johtoon. Pekka Peitsenä hän valoi uskoa Saksan aseiden menetykseen.
Kun sodan tuulten suunta oivallettiin Suomessa oikein, myös Pekka Peitsi kääntyi tuulien mukaan
ja alkoi puhua geopolitiikasta, jossa pienen maan oli sopeuduttava realiteetteihin. Tämä sama
politiikka ohjasi häntä myös sodan jälkeen. Paasikivi ymmärsi Kekkosen arvon ja otti hänet oikeusministeriksi.
Kekkosen tarkoitus oli laatia ulkopolitiikka, joka vahvistaisi hänen sisäpoliittista asemaansa. Kekkosen toistuvia hallituksia ei katsottu hyvällä, kun tiedettiin hänen pyrkivä presidentiksi. Talousja valtapoliittinen jakolinja kulki SDP:n ja Maalaisliiton välillä. Kuningastien esteenä oli SDP:n ja
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oikeiston ennennäkemätön mustamaalauskampanja Paasikiven hakiessa itselleen manttelinperijää juuri Kekkosesta.
Kirjoitettiin ja puhuttiin viinasta, naisista, tappeluista, moraaliltaan ala-arvoisesta ihmisestä. Kaunat jatkuivat läpi koko Kekkosen ensimmäisen presidenttikauden, joka tarjosi myös Neuvostoliitolle mahdollisuuden puuttua Suomen sisäisiin asioihin.
Yleislakko ei ollut kuitenkaan protesti Kekkosen valinnalle vaan heijasteli ajan syviä taloudellisia
ja poliittisia eturistiriitoja. Jatkossa Kekkonen joutuikin turvautumaan usein toimitusministeriöihin
ja Maalaisliiton K-linjaan, lähimpiin kannattajiinsa. Samalla Neuvostoliitto antoi tukensa Kekkoselle ja talouselämän “punaiset” vuorineuvokset ymmärsivät Kekkosen vaikutusvallan mahdollisuudet. Syntyi kahden maan johtavien poliitikkojen välinen vuoropuhelu, luottamuksellinen kanssakäynti, josta syntyi myös taloutemme näkyvin veturi.
Yöpakkashallituksen aikana kävi selväksi ettei hallitus, joka nautti eduskunnan luottamusta, voisi
menestyä nauttimatta samalla presidentin luottamusta. Lisäksi oman puolueen tuli olla lojaali presidentilleen ja tämän ulkopoliittisille pyrkimyksille.
Varovainen integroituminen länteen oli kuitenkin alkamassa. Puunjalostusteollisuus piti Finneftaa
välttämättömänä ja Kekkonen uudelleenvalintansa varmistusta. Syntyi noottikriisi, jolla oli sekä
sisä- että ulkopoliittinen tehtävä. Suomi oli pidettävä Neuvostoliiton vaikutuspiirissä ja samalla
varmistettava Kekkosen uudelleenvalinta.
Kekkonen hankki pelivaraa lännessä ja sai vuonna 1961 puolueettomuustunnustukset.
Toisen presidenttikauden alkaessa Kekkosen ulkopoliittinen johtajuus oli jo kiistaton.
Jää alkoi sulaa SDP:n suuntaan ja syntyi kansanrintama. Samalla yhdyskuntarakenteiden suuret
muutokset, maaseudun autioituminen kyläkunnittain ja syvät pettymykset johtivat populistiseen
liikehdintään. Liki kaikki puolueemme saivat oman oppositionsa ja Maalaisliitto SMP:n edeltäjän
pienviljelijöiden ja Karjalan evakkojen perustaessa oman puolueensa. Se oli runkona myös myöhemmin syntyneelle Perussuomalaiselle puolueelle.
Energinen Kekkonen vei valtansa puolueiden ja järjestöjen henkilövalintoihin. Valtansa huipulla
Neuvostojohto viljeli koko ajan käsitettä “luottamus”. Etykin profiloima Kekkonen oli valtansa huipulla. Ajan merkkejä ei vielä nähty – Kekkonen poti muistihäiriöitä. Puoluejohtajien omat etulaskelmat sokaisivat ja uuden ajan alkua ei vielä kyetty visoimaan.
Kekkosen kuoltua hänen pitkä valtakautensa joutui suurennuslasin alle. Osa porautui hänen persoonaansa, osa vallankäyttöön. Osa näki hänet itsevaltiaana keisarina, parlamentarismista piittaamattomana häikäilemättömänä pelurina, osa taas isähahmona, joka aina ajatteli kansakuntansa parasta. Neuvostoliiton arkistojen avauduttua molemmat näkemykset ovat saaneet tukea.
Eniten puhuttiin kuitenkin suomettumisesta, jolla tarkoitettiin Kekkosen aikaa. Kun koko kansan
kalamiehestä ja metsästäjästä, hänen ajastaan ja kirjeistään Sylville on kulunut riittävän kauan,
myös viileämpi analyyttinen tulkinta lisääntyy ja mustavalkoiset käsitykset vähenevät. Kekkosen
maineeseen liittyvää mytologiaa ei kuitenkaan kokonaan haluta hävittää ja etenkin maine naistenmiehenä on säilynyt uudelle viihteellisen median vuosituhannelle.
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10. Kuninkaat, keisarit, presidentit IX
Matti Luostarinen 2012: Tuhannen ja yhden vuoden tarinat. Blogi 3. helmikuuta www.clusterart.org

Koivisto, Ahtisaari, Halonen, demaripresidenttien kausi
Mauno Koivisto oli ensimmäinen sosialidemokraatti ja vasemmiston presidentti Suomessa. Edeltäjät olivat olleet joko nuorsuomalaisten ns. ”varpus” siiven edustajia K.J.Ståhlbergin tapaan tai
”pääskysiä” P.E. Svinhufvudin poliittisena puolueinstituutiona.
Kansallista Kokoomusta lähellä olleita presidenttejä löytyy niin ikään ja Maalaisliiton presidentit
tunnistaa jo ammatin ja agraarin Suomen taustastaan. Kun puolueista tuli yleispuolueita, nämä
vanhat linjajaot alkoivat hämärtyä ja kysymykseen, ”minkä sortin sosialisteja” viimeiset kolme presidenttiämme, Mauno Koivisto, Martti Ahtisaari ja Tarja Halonen ovat olleet, en käyttäisi siihen
vastaamiseen kovin kaukaa historiasta haettuja linjajakoja. Ne kun eivät sinne enää sovi lainkaaan.
Käsitteet liberalismi, sosialismi, kommunismi ja kapitalismi hävisivät ja muodostivat erilaisia yhdistelmiä jo vuosisata takaperin ja olen niistä aiemmin kirjoittanutkin. Näiden ismien sijaista vaikkapa korporativismi ja sen määrittely on mielekkäämpää, kuten vaikkapa Olli Rehnin väitöskirjassa Suomen politiikan ohjailijana 1900-luvun lopulla. Suomi käytti omaa korporativismiaan taiten – Oxfordissa hyväksytyn väitöskirjan mukaan – verrattaessa sitä vaikkapa Ruotsin ja Itävallan
vastaavaan onnistumiseen.
Vuosisadan lopulle tyypillistä oli informaatioyhteiskunnan läpimurto, innovaatiopolitiikka, hyvinvointivaltion rakentaminen tai vahvistaminen sekä EU:n jäsenyys, yhteisvaluutta sekä globalisaatio, presidentin vallan kaventaminen.
Euroopassa on puhuttu etenkin oikeiston, äärioikeiston, populismin noususta samaan aikaan kun
globaali ilmiö ja sen suuret virtaukset puhuvat myös jostain kokonaan muusta. Niinpä vaikkapa
Latinalaisen Amerikan ja USA:n kohdalla kuilu uusien vasemmistojohtajien ja Yhdysvaltain välillä
on kasvanut. Sitä on verrattu jopa kylmän sodan aikaiseen vastakkainasetteluun idän ja lännen
välillä.
Latinalaisessa Amerikassa jyllännyt vasemmistoaalto on avannut tilaisuuden myös ”intiaanipresidenttien” ilmaantumiselle ja korostaen alkuperäiskansojen identiteettiä. Osa näistä uusista presidenteistä tai ehdokkaista on myös Nobelilla palkittuja oman presidenttimme Martti Ahtisaaren tapaan.
Radikaalimmat vasemmistopoliitikot, joiden retoriikkaa värittää Che Guevaran, Fidel Castron ja
Hugo Chavezin vallankumoussanasto, ovat populisteja, sekä maltillisemmat ja liberaalimmat vasemmistopresidentit lähempänä läntistä kulttuuriamme ja välttelevät suoria hyökkäyksiä Yhdysvaltoja ja ”uusliberalismia” vastaan. Uusliberalismi on juuri tuolla syntynyt käsite symboloiden
2000-luvun alun Yhdysvaltain suurvaltapolitiikkaa. Suomeen se tuli myöhemmin, mutta samassa
ja mitenkään määrittelemättömässä populistisessa merkityksessä. Syntyi huolimatonta käsitteiden viljelyä ja viihteellisen median omiin tarkoitusperiin niitä käyttäen.
Globaali talous alkoi järjestyä sekin suurten ryhmittymien kautta. Nämä taloudelliset liittoumat
ovat vähemmän poliittisia, mutta niiden taustalla olevat poliittiset ryhmittymät on hyvä tuntea.
Niinpä Etelä-Amerikassa Hugo Chavezin ystäviin kuuluvat vaikkapa Bolivian intiaanipresidentti
Evo Morales, Perun presidentinvaaleissa toiseksi jäänyt Ollanta Humala, Ecuadorin ”kansan presidentti” Rafael Correa, Nicaraguan sandinisti-presidentti Daniel Ortega, Kuuban legendaarinen
vallankumousjohtajan Fidel Castron ymmärtäjät sekä Guatemalan intiaanisukuinen Rigoberta
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Menchu. Tässä yhteydessä ”kansan presidentillä” tarkoitetaan hyvinkin populistista tapaa hankkia suosiota.
Maltillisempiin kuuluvat vaikkapa Chilen naispresidentti Michelle Bachelet, Perun presidentti Alan
Garcia sekä Brasilian suurvaltion presidentti Luiz Inacio Lula da Silva. Selkeään vähemmistöön
ovat jäänet oikeistopresidentit, kuten vaikkapa Kolumbian Alvaro Uribe, joka taistelee raivokkaasti
huumesotien kanssa Yhdysvaltain rinnalla. Pettymyksiä ovat tuottaneet vapaakauppasopimukset, kiistat energiapolitiikasta ja kokapensaan viljelystä, ”uusliberalismin” ohjelmista.
Muuri Yhdysvaltain suuntaan on siis lähinnä poliittinen, talouspoliittinen, joskus huumekartellien
rakentama ja tausta kovin erilainen kuin Euroopasta voisi ajatella vasemmiston kannatuksen ollessa pohjaluvuissaan, väestön ikääntyessä ja arvokonservatismin nostaessa päätään. Vanhenevan kansakunnan kiinnostus suuriin uudistuksiin ja radikaaliin menoon on sekin vähenemässä.
Vasemmiston populistinen uho uppoaa köyhään kansaan Latinalaisen Amerikan macho-kulttuurissa, joka vaikuttaa myös kehityspankkien ja rahastojen käyttöön, Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston toimintaan. Tämä sama koskee Aasiaa ja sen nousevia talouksia, jolloin
etenkin vähemmistöryhmien liikehdintä on tyypillistä. Tyypillistä on puhua juuri uusliberalismin
ikeestä, jonka symboliksi Yhdysvallat on nostettu. Ilmiössä on 1960- ja 1970-luvun henkeä.
Kuinka sen Obaman jälkeinen Yhdysvallat käyttää, on trumpismia parhaimmillaan tai pahimmillaan.
Latinalaisessa Amerikassa vasemmiston voitokkuuden salaisuus piilee toimimisessa ”tavallisen
kansan” edustajana. Tällaisia ovat niin kokapensaiden viljelijät kuin intiaanit, naiset, vammaiset,
köyhät ja syrjityt, näkymättömäksi jääneet väestönosat. Poliitikkojen retoriikka vetoaakin kuinka
presidentti on ”yksi chileläinen chileläisten joukossa”, monen lapsen yksinhuoltajaäiti, joka menetti isänsä kidutuksissa.
Nicaraguan Daniel Ortegaa kutsutaan ”Daniksi”, ei enää herra presidentiksi. Ecuadorin Rafael
Correa matkustaa ”tavallisten kansalaisten” parissa. Venezuelan Hugo Chavez kuvailee nettisivuillaan itseään kolmen lapsen isäksi, isänmaan uskollisena kansalaisena, ei enää presidenttinä
lainkaan. Bolivian Evo Morales puhuu koko ajan ”siskoilleen” ja ”veljilleen”.
Näillä vasemmiston uusilla kansan presidenteillä on haaste edessään – miten edetä sanoista
tekoihin, jotta suuret lupaukset eivät jäisi vain retoriikan tasolle, jos elämä on muiden samanlaisten intiaanien elämää, mutta presidentinlinnaan majoittuen. Riski kuilun kohoamiseen pohjoiseen
naapuriin Yhdysvaltoihin voi kasvaa niin suureksi, ettei sen yli ole enää asiaa. Käsite populismista
on siten saanut uuden sisällöin ja Yhdysvalloissa toisen kuin Kanadassa.
Näissä lupauksissa on jotain samaa kuin suomalaisen presidenttiehdokkaan lupauksessa käydä
tapaamassa kadotettua 50 000 nuoren sukupolvea, jokaisen ihmisen kodissa, muuttua joulupukiksi puhuessaan lämpimikseen löysiä televisiossa, olohuoneen nurkassa, ottaen myöhemmin
vastaan 6.12.2012 samat käteltävät kuin Koiviston aikana linnan juhlillaan.
Sitä ennen on nähty mustavalkoinen elokuva, Väinö Linnan ”Tuntematon Sotilas” Edvin Laineen
ohjaamana, sytytetty kynttilät ikkunoilla, käyty hautausmailla, muistettu sankarivainajia, marskin
viimeisiä veteraaneja pienellä rahalahjoituksella. Se on kaunis tapa vanheta Suomessa vasemmistopresidenttien kauden nyt päättyessä.

Mauno Koivisto – pohtiva presidentti
Mauno Koivisto oli ensimmäinen sosiaalidemokraatti tasavallan presidenttinä. Alkuvuosina Koivisto jatkoi tuttuja linjoja kunnes maailmapoliittinen tilanne muuttui. Sisäpolitiikassa palattiin Kekkosen ajan jälkeen normaaliin parlamentarismiin.
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Koivisto oli kahden kauden presidentti, Koivisto-ilmiön tuote. Manu -ilmiöstä huolimatta Koivisto
jäi kansalle etäiseksi, fundeeraajaa ja pahojen päivien ennustajaa oli joskus vaikea tulkita. Syntyi
median virhetulkintoja, sopulit saivat kyytiä. Tulevan mediayhteiskunnan megafoni, neljäs valtiomahti, oli Koivistolle sopulilauma. Sosiaalista mediaa ei vielä tunnettu.
Koivisto syntyi Kekkosen tapaan vaatimattomiin oloihin puuseppä Juho Koiviston poikana ja rakensi uransa varhain työelämän ja opiskelun yhdistäen Turun satamassa. Väitöskirjan ”Sosiaaliset suhteet Turun satamassa” ohjasi sosiologian laitoksen professori Esko Aaltonen ja pyrki saamaan Koiviston yliopistonsa assistentiksi.
Maalaisliittolaisten, Relanderin ja Kekkosen tapaan, Koivisto valitsi kuitenkin pankin ja eteni hieman samaan tapaan kuin aiemmat juristin taustan hankkineet pankkimiehemme kohti presidentin
virkaa. Kun olen itse tuon saman laitoksen tohtoreita, aiemmin kuitenkin luonnontieteissä (biotieteet) ja maantieteissä ensimmäisen kerran väitellen, ymmärrän Koiviston kasvuympäristöä ja fundeerauksen taustaa, pitkäjänteistä ajattelua, kaukopartiomiehen etenemistä, turvatumalla sosiologin maailmankuvaan.
Pankkimiehen matka koti pääministerin tehtäviä kulki lopulta myötätuulessa ja vasta Kekkosen
sairastuminen sai Keskustapuolueen heräämään ja siellä pyrittiin jarruttamaan kuningastietä. Koivisto ei suostunut kuitenkaan eroamaan ja kansansuosio vain kasvoi. Kekkosen kausi oli venynyt
liian pitkäksi ja maa oli muuttunut, keskiluokkaistunut ja palveluelinkeinoista oli tullut tärkein poliittisia virtauksia ohjaava voima. Puolueiden aatteelliset rajat katosivat, puolueuskollisuus hävisi
ja syntyi tilaus uudentyyppiselle presidentille, fundeeraavalle valtiotieteiljälle.
Kansa ymmärsi Koiviston saamaa huonoa lähtöä. Se arvosti lahjakkuutta ja tarmokkuutta, yksinäisen, pelin politiikasta vetäytyvän kulkijan omaa kaukopartiomiehen maailmankuvaa. Pragmaattinen suurikourainen mies hiuskiehkuroineen vältteli puhumasta liikoja ja kun puhui, puhe oli
varmasti harkittua ja pohtivaa. Asiakeskeinen fundeeraaja toi kieleen Turun murteen eikä näyttänyt pyrkivän mihinkään.
Kuitenkin hän oli selvästi kunnianhimoinen ja valmistautunut merkittävämpiin tehtäviin. Bernsteinilaiselle poliitikolle tie ja liike oli kaikki kaikessa, päämäärä ei niinkään. Se oli hyvin protestanttinen näkökulma samalla. Se toi mieleen jäyhän oululaisen runoilijan Aaro Hellaakosken runot.
Niissä hauki nousi puuhun laulamaan ja ainut kulkijan tie oli umpihanki.
Koivisto oli enemmän tarkkaileva rauhantekijä kuin taisteleva linjanvetäjä. Hän toimi välittäjänä
oman puolueensa sisäisissä kiistoissa sekä SDP:n ja kommunistien mutta myös SDP:n ja Kekkosen välillä. Samoin kyky liikkua kansainvälisesti oli uutta ja ovet avautuivat niin Yhdysvaltoihin
kuin luonnollisesti Neuvostoliittoon.
Neuvostoliiton hajoaminen oli valtaisa tapahtuma ja vaati varovaisuutta, josta myös moitittiin.
Tässä Koivisto muistutti kaukopartiomiestä tai lentopalloilijaa, joka kykenee nopeisiin joukkuesuorituksiin, mutta ei kontaktiurheilijan tapaan, vaan verkon erottaessa pelaajat toisistaan. Iskut
ja torjunnat ovat näyttäviä, strategia ja taktiset kuviot nopeasti vaihtuvia, mutta perääntyminen
tapahtuu aina verkolta, siihen ei saa koskea.
Koiviston kohdalla perhe oli keskeinen osa työtä eikä sitä peitelty. Tellervo Koivisto ja tytär Assi
osallistuvat politiikan, olivat valitsijamiehinä ja rouva Koivisto kansanedustaja. Tämäkin oli uutta
mutta ei kansainvälistyvän Suomen kohdalla suinkaan paheksuttavaa, päinvastoin.
Mediayhteiskunnan aattona Koivistolla oli vaikeuksia neljännen valtiomahdin kanssa. ”Dagens
Nyheter” kirjoitti kuinka Koiviston sulkeutunut ja vetäytyvä persoonallisuus, jotka tekevät hänestä
suosituimman poliitikon umpimielisessä maassa, toimivat häntä vastaan, kun hän korkeassa asemassaan opettelee tulemaan toimeen median kanssa.
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Lopulta presidentti maalasi medialle teesin: ”Tästä lähtien pidän huolen siitä, että kukaan ei selitä
minun ajatuskulkuani – en edes minä itse”. Siinä oli jotain yhtä lämminhenkistä, josta myös Matti
Nykäsen filosofia tunnetaan, ja kansa häntä rakastaa vuosikymmenestä toiseen.
Koiviston monisanainen tapa esittää asiaansa ei ollut merkki neuvottomuudesta vaan poliittista
oveluutta. Koivisto ei lyönyt herkästi kantaansa kiinni ja vierasti tiukkoja oppirakennelmia, puhdasoppisia dogmaatikkoja. Hän oli avaajana suomalaiselle luovalle ja innovatiiviselle pohdinnalle
ja vaikutti ehkä huomaamattaan suomalaisen innovaatiopolitiikan tärkeimmillä osa-alueilla, symboli-innovaatioiden ja yhteisöille tärkeiden uusien organisaatioiden synnyssä.
Tähän aiemmat, lähinnä juristin koulutuksen saaneet presidenttimme, eivät olleet saaneet valmiuksia. Se vei perinteistä dogmaattista vasemmistoa kohti umpikujaa ja avasi presidenttitietä
täysin uudentyyppiselle henkilölle, kansainväliselle diplomaatille ja rauhanrakentajalle, Martti Ahtisaarelle, sekä myöhemmin Kallion kaupunginosasta syntyneelle tahtonaiselle, Tarja Haloselle.
Siihen demareitten eväät sitten loppuivatkin.
Koiviston fundeerauksesta esimerkkinä on seuraava pääministerikaudella annettu lausunto viiden puolueen hallituksen vetämisen ihanuudesta. Lainaus on Keijo Kulhan tekstistä kirjaan Suomen hallitsijat: ”Ei pahempaa turhaumaa ole päässyt syntymään, koska aina osa hoidettavista
asioista tulee hoidetuksi. Mutta helposti syntyy myös tunne, että on samantekevää, kun toiset
odottavat kannanottoja vain voidakseen irtautua niistä. Silloin sitä mielellään välttää ottamasta
kantaa yhteisen toiminnan menestyksellisyyden nähden. Jos sanoo, että menee hyvin, sanovat
toiset että meneepä huonosti. Kyynisyys herää kun huomaa, ettei mikään kuitenkaan riitä, kun
uudistukset mitätöidään heti alkuun tai jo etukäteen.”
Kokemuksen koulussa ja pätevän tiedottajan kautta eristäytyneisyys muuttui myöhemmin avoimeksi kontaktihakuisuudeksi saunakutsuineen ja toimittajatapaamisineen.

Martti Ahtisaari – huippudiplomaatti Suomen presidenttinä
Martti Ahtisaari oli ensimmäinen suoralla kansanvaalilla valittu presidenttimme. Heti ensimmäisellä kerralla kansa valitsi presidentikseen tulevan nobelistin ja kertoi omasta osaamisestaan.
Kansa halusi kosketuksen kansainvälisyyteen, YK:n Namibia ja ja Bosnia -valtuutetun, ja sai samalla kansaa helposti lähestyvän maakuntamatkaajan, kosmopoliitin ihmisen toreilleen ja valitsijoihinsa tukeutuvan presidentin.
Ahtisaari loi kokonaan uudenlaisen ilmeen kuninkaitten ja keisareitten viralle. Hänen maakuntamatkoillaan syntyi kokonaan uusi suora kontakti kansaan, jossa mukana oli maailmanmiehen
kansainvälinen välitön tapa tutustua ihmisiin. Mukana oli relandermaista karjalaista huumoria,
avoimuutta, kiertelemätöntä puhetta.
Ulkopolitiikan hoidossa Ahtisaari harrasti matkustusta ja henkilökohtaisten suhteiden luomista tiiviimmin kuin yksikään edeltäjänsä. Hän teki kuuden vuoden aikana 52 maahan kaikkiaan 120
matkaa, joista 25 virallista valtiovierailua. Näin matkavuorokausia on täytynyt tulla yli kolmannes
presidentin työajasta ja pääosa niistä on ollut epäilemättä kauppavaltuuskuntien hoitoa.
Kohteetkin ovat olleet usein kokonaan uusia kun Neuvostoliitto hajosi ja Venäjän kaupan osuus
romahti. Itäisen naapurin vakautta edistettiin ja odotettiin demokratisoitumisen jatkuvan, jolloin
EU:n ja Venäjän lähestyminen oli diplomatian keinoin tärkein tehtävä tässä ilmansuunnassa.
Suomessa Ahtisaari ehti ottaa vastaan 29 ulkomaista valtionpäämiestä, pääministeriä tai vastaavaa, näistä 12 virallisilla valtiovierailuilla. Pelkästään fyysisenä suorituksena tämän kaikki on ollut
polvivaivoista kärsivälle presidentille valtaisa urakka. Kiina, Intia, Etelä-Amerikka ja Meksiko ovat
olleet tyypillisiä kauppavaltuustojen markkinointimatkoja.
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Sarajevon huippukokouksen jälkeen Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton lähetti Ahtisaarelle (Suomen Kuvalehti 10.9.1999) viestin, jossa sanottiin: ”Hyvä Martti, Haluan kiittää Sinua siitä, että teit
Sarajevon huippukokouksesta niin menestyksekkään… Kokous onnistui loistavasti johtajantaitojesi ansiosta ja siksi, että hallituksenne on ottanut moraalista vastuuta tästä alueesta.”
Ahtisaaren kaudella alettiin siirtyä myös Suomessa mediayhteiskuntaan ja sosiaalisten medioitten
kansalaismedian aikaan. Ahtisaari joutui samalla lähettilääksi Kosovon kriisiin ja Suomen EU puheenjohtajuus sattui sekin Ahtisaaren presidenttikauden loppuun. Ahtisaari osoittautui aktiiviseksi
eläkeläiseksi ja perusti oman toimistonsa Helsinkiin jatkaen viran jälkeen työtään diplomaattina.
Hän oli ikään kuin lainassa maailmalta kuusi vuotta hoitaen Suomen tasavallan presidentin tehtäviä.
Suomen Kuvalehden itsenäisyyspäivän numerossa 5.12.1996 Ahtisaari totesi seuraavaa: ”Lähden siitä, että kelpaan sellaisena kuin olen. Tuotan tietysti pettymyksen kaikille niille, jotka saavat
elantonsa neuvomalla muita siitä, miten pitäisi käyttäytyä… Tämä – arvostuksen hankkiminen
hyvin tehdyllä työllä – on riittänyt aiemminkin muissa tehtävissäni. Ei ole tarvittu turhaa tärkeilyä,
herrana esiintymistä tai alaisten pomputtelua. On karmeaa ajatella, että auktoriteettia pitäisi pitää
yllä pömpöösillä käyttäytymisellä… Uskon että useimmat suomalaiset ymmärtävät valinneensa
tähän tehtävään hiukan omapäisen ja ylipainoisen, vähän huonosti kulkevan presidentin. Ihmiset
tietävät, millaisen presidentin valitsivat. Kehä III yläpuolella tai ulkomailla tämä ei aiheuta mitään
ongelmaa. Minut valittiin, koska arvostettiin kansainvälistä kokemustani ja työkykyäni.”
Lokakuussa 2008 Norjan Nobelkomitea myönsi Ahtisaarelle rauhan Nobelin perusteluina Kosovon, Indonesian ja Irakin konfliktien hoidon sekä elämäntyöstä konfliktien välittäjänä ja rauhanneuvottelijana. Hieman aiemmin Unesco oli myöntänyt hänelle niin ikään arvostetun Unescon
rauhanpalkinnon tuloksellisesta urasta maailman rauhan hyväksi. Näin presidentti Ahtisaaresta
tuli yksi tunnetuimpia suomalaisia maailmalla, ellei tunnetuin ja arvostetuin.

Tarja Halonen – nainen presidenttinä
Tarja Halosen lapsuuden tausta Kallion kaupunginosassa, pääosin äidin kasvattamana lapsena,
ei poikkea juurikaan monen muun suomalaisen miespresidentin lapsuudesta, päinvastoin. Siitä
tehtiin myytti, joka pikemminkin tuki presidenttiyttä ja tapaa kouluttautua vaativaan tehtävään,
kuin olisi ollut uutta ja ihmeellistä. Se että Tarja Halonen kulki monessa omia teitään, on niin ikään
liioiteltua silloin, kun haetaan maan korkeinta virkaa.
Tarja Halosella oli takana ministeripäiviä enemmän kuin yhdelläkään toisella presidenteistämme,
laskematta nyt Urho Kekkosta mukaan, ja hänen taustansa oli muutenkin koulutuksen ja työkokemuksen kautta erityisen sopiva tehtävään.
Vaalien alla luonnollisesti väheksyttiin häntä ja korostettiin vanhanaikaista sosiaalidemokratiaa,
ammattiyhdistysvaltaa ja liian poliittista punaradikalismia. Oikeammin sitä ei ollut ja Halosen tie
politiikkaan lähti lopulta melkoisen myöhään. Provosoituiko Halonen toisin kuin Koivisto, sitä on
vaikea sanoa.
Vaalien ensimmäisellä kierroksella ja sen alkuasetelmissa Tarja Halosen mahdollisuudet näyttivät
aluksi vähäisiltä. Vasta kun mediayhteiskunnan tapa paljastaa viran hakijoiden asiaosaaminen,
kyky esittää asiansa, alkoivat tulla kansan arvioitaviksi, Halosen hankkima henkilökohtainen
osaaminen toi voiton. Toki nainen presidenttinä oli uutta sekin mutta ei ratkaiseva tuon kisan
voitossa.
Halosen valinta rikkoi Suomessa monia tabuja. Pätevä, asiansa osaava, asiallinen ja ihmisläheinen presidentti oli myös yksihuoltaja, avoliitossa, puolusti moniarvoista yhteiskuntaa ja vähem-
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mistöjen oikeuksia, oli mm. Setan puheenjohtaja. Ilman Tarja Halosen presidenttiyttä Pekka Haavisto tuskin voisi olla tänään toisella kierroksella oleva toinen pääehdokas presidentin virkaan heti
Halosen presidenttiyden jälkeen.
Monitoimi-ihmisenä Halonen on ollut äärimmäisen suvaitsevainen, harrastusten ja kiintopisteiden
määrä on lukematon, jolloin myös kyky hahmottaa yhteisön tärkeyttä ja osuutta, muuttuvan globaalin maailman kiintopisteenä, on tullut oman kokemuksen kautta hallitsevaksi. Maa siirtyi kestävän kehityksen aikaan niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin kulttuurisesti hetkellä, jota odottivat
kokonaan uudet globaalit haasteet.
Presidenttinä Halonen opittiin tuntemaan asioiden perustelijana, helposti ymmärrettävänä ja liki
kääntöpuolena Mauno Koiviston fundeeraavaan ja filosofiseen maailmankuvaan peilaten. Halonen on halunnut parantaa ja hoitaa maailmaa käytännössä, jossa arjen realismi on ohittanut aiemmin presidenteiltä kuullut suuret sanat. Tässä merkityksessä Suomi on ollut Haloselle suurikokoinen oma siirtolapuutarha, jota hän on hoitanut kaupungin ja maaseudun välissä tasapainoillen.
Kun presidentti Tarja Halonen aloitti kautensa, samana päivänä 1.3.2000 Suomessa astui voimaan uusi perustuslaki, joka kavensi tasavallan presidentin valtaoikeuksia sekä ulkopolitiikan johtajuuden että sisäpolitiikan vallankäytössä. Suomen poliittinen järjestelmä astui näin merkittävän
askeleen ns. normaaliin parlamentarismiin, joka rakentuu eduskunnan, hallituksen ja tasavallan
presidentin yhteistyön varaan.
Muutoksesta huolimatta tasavallan presidentillä on Suomessa yhä laajemmat valtaoikeudet kuin
useimpien parlamentaaristen maiden valtionpäämiehillä. Presidentille jää yhä runsaasti arvovaltaa ja epävirallista vaikutusvaltaa, jonka määrä riippuu pelkästään presidentin omista kyvyistä,
persoonallisuudesta ja aloitteellisuudesta.
Halonen oli koko kautensa erittäin suosittu presidentti, koko kansan presidentti. Tällä oli, ja on
myös jatkossa, suuri merkitys virkaa täytettäessä. Nyky-yhteiskunnan taloudelliset, sosiaaliset ja
nyt myös biologiset, ekologiset, rakenteet ovat pirstoutuneet ja globaalisti yhteistä omaisuuttamme. Elämme mediayhteiskunnan ja hybridiyhteiskunnan kautta korporatiivisen vaiheen jälkeen ja monin paikoin sen syvässä murroksessa.
Halonen jätti perinnökseen sitkeyden, hiljaisten ratkaisujen yhteisöllisen pohdinnan sekä monikulttuurisen suvaitsevaisuuden. Se miten kohtaamme globaalin maailman köyhyyden ja nyky-yhteiskunnan vieraantumisen, ihmisten juurettomuuden, globaalin ympäristökriisin ja talouden tasapainottomat heilahtelut, jatkuvan muutoksen tuoman epävarmuuden, sosiaalisten medioitten tulevan kasvun ja uudet kriisit, jää seuraavan presidentin tehtäväksi.
Edeltäjät presidentteinä ovat jättäneet haasteen, jossa muodollisilla valtaoikeuksilla ei ole ollut
juurikaan sijaa silloin, kun arvioimme Ståhlbergin, Rytin, Mannerheimin, Paasikiven, Kekkosen tai
Ahtisaaren ja viimeisenä Halosen jättämää perintöä ja etenkin tärkeimmäksi jääneen tehtävän
hoitoa, ajan tuomaa omaa haastettaan. Rima on asetettu varmasti korkealle ja tulevan sunnuntain
vaaleissa on syytä käydä paukkupakkasista huolimatta.
Matka Erik IX Jervardinpoika Pyhästä,1150-luvulta, kohti Kustaa Eerikinpoika Vaasan kautta
1550-luvulle ja edelleen Aleksanteri ensimmäisestä, 1800-luvun alusta, kohti Kaarlo Juho Ståhlbergia ja 1920-lukua sekä lopulta Tarja Haloseen 2000-luvulle ja nyt Niinistön aikakaudelle, on
vienyt aikaa lähes vuosituhannen ja mukaan on mahtunut 58 kuningasta, keisaria ja presidenttiä.
Mukana myös maailman historiaa muuttaneita hallitsijoitamme, toki myös liki täydellisiä mätämunia, mutta myös uskomattomia uhrauksia, sankaritarinoita ja inhimillisiä kohtaloita, koskettavia,
liki taruhahmoksi kohonneita kansakuntiensa symbolihahmoja. Sellaisia tekoja, omassa ajassaan
aivan mahdottomia, ajan kultaamia, ei toki pidä Pekka Haavistolta tai Sauli Niinistöltä vaatia.
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11. Presidenttipelin jälkilöylyt
Matti Luostarinen 2012: Tuhannen ja yhden vuoden tarinat. Blogi 6. helmikuuta 2012 www.clusterart.org
Sauli Niinistö on hitaan kiiruhtamisen mestari. Hän on säilyttänyt suurten ikäluokkien edustajana
asemansa jo kauan vankkumattoman vahvana toisin kuin monet ikätoverinsa. Sellaiset kuin
Paavo Väyrynen, Erkki Tuomioja, Ulf Sundqvist, Matti Ahde ja monet muut oman aikansa tuotteet.
On aika vertailla tämän uuden presidenttimme mahdollisuuksia kisassa, jossa mukana olisivat
myös muut jo aiemmin virkansa hoitaneet presidenttimme.

Vahvan mandaatin Niinistö vastaan Ståhlberg
En ala nyt käydä läpi kaikkia, liki kuuttakymmentä Suomea kuninkaana, keisarina tai presidenttinä
hallinnutta kruunupäätämme, vertailua tehdessäni. Heistä valtaosa kun sai asemansa perintönä
ja peritty valta ei ole oikein vertailukelpoista kansalta saatuun mandaattiin verrattuna. Sauli Niinistön mandaatti on tässä vertailussa vahvin presidenteistämme. Tuskin kukaan olisi tuon kummempaan yltänyt, vaikka vaalit olisivatkin olleet aina suoria kansanvaaleja. Epäilen, että moni
olisi jopa jäänyt valitsematta.
Teen vertailun omaan aikaamme siirrettynä. Siis aikaan, jossa mukana ovat mediayhteiskunnan
välineet ja internet, sosiaalisen median keinot ja kyky niiden käyttöön. Mukana ovat myös oman
aikamme hyvin koulutetut ja valistuneet äänestäjät, avoin yhteiskunta ja toimiva demokratia.
Ståhlberg presidenttinä olisi hakeutunut nuorsuomalaisena liberaalien ryhmään tai lähelle oikeiston uusliberaaleja arvoja. Lahjakas ja epäilemättä myös älykäs perustuslakiemme rakentaja olisi
saattanut tulla jopa valituksi oman puolueensa edustajaksi vaaleihin. Kaikki olisi edennyt hyvin
niin pitkälle, kun luonteeltaan etäinen ja liki aristokraattinen akateeminen ihminen olisi joutunut
kameroitten eteen.
Ståhlberg oli änkyttäjä. Hänessä oli samaa vikaa kuin Paasion suvun Rafael Paasion pojassa. Se
ei ole eduksi nopeatempoisissa tenteissä ja Ståhlberg lukikin puheensa mieluiten paperilta välttääkseen änkytyksen. Tuskin puolue olisi häntä edustajakseen televisioon kelpuuttanut. Kilpailu
olisi ollut tiukkaa jo puolueen sisäisessä esikarsinnassa eivätkä sosiaalisen median välineetkään
olisi suosineet tavallisesta kansasta etäälle jäänyttä ehdokasta.
Oikeammin puutteet olisi otettu esille ilkeämielisesti ja Jope Ruonansuun kaltaiset koomikot lisänneet sen ohjelmistoonsa. Ilkeily olisi viety yhtä pitkälle kuin presidentti Ahtisaaren kohdalla.
Lisäksi avioliitto pikkuserkun kanssa olisi muuttunut sekin serkuksi ja lopulta sisareksi. Ei olisi
ollut Ståhlbergilla mitään asiaa mediayhteiskunnan myllerryksessä vaalien toiselle kierrokselle
nuorsuomalaisena änkyttävänä liberaalina. Sosiaalinen media olisi ollut hänelle armoton väline.
Virtuaalinen kyyditys olisi jatkunut Joensuusta vielä idemmäs ja kotimaisen demokratiamme kantaisä olisi jäänyt tänään ilman Kustaa Eerikinpoika Vaasan voittoja.

Niinistö vastaan Relander
Lauri Kristian Relander olisi karjalaisena puhujana ja maataloustieteistä väitelleenä kilpaillut keskustalaisessa ympäristössä Paavo Väyrysen tukialueilla. Kokemuksen antama tausta olisi ollut
Väyrystä vähäisempi, mutta kansan kannatus ja kyky hurmata välittömillä puheillaan torikansaa
karjalaista Ahtisaartakin parempi.
Korrekti käytös, välittömyys, olisi vienyt presidenteistämme tuntemattomimman tänään pitkälle,
mahdollisesti jopa Paavo Väyrystä pidemmälle. Kyky käyttää sosiaalisia medioitakin olisi ollut
mutkatonta ja hauskaa.
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Aikanaan liian avoimeksi tulkittu tiedottaminen olisi Aleksander Stubbin tapaan tänään vain etu
sekin. Näin avoimen hauska ja älykäs Stubb muistuttaa oman aikansa Relanderia mutta toisin
kuin Stubb, Relander olisi ollut myös maaseudulla helposti siedettävä ehdokas.
Keskustalaisena hän ei olisi kuitenkaan voinut kokoomuksen yksinäiselle “puolivallattomalle leskimiehelle” ja kaiken voitoksi kääntävälle Sauli Niinistölle mitään. Kilpailu olisi vain ollut paljon
tasaisempi kuin nyt Pekka Haavistoa vastaan ja äänestysvilkkaus olisi ylittänyt 70 %:n rajan. Relander ei olisi kuitenkaan nyt jäänyt historiaan presidenttinä. Asiatiedoissa ja huolimattomassa
numeromuistissa olisi ollut aukkoja, jotka televisio paljastaa heti.

Niinistö vastaan Svinhufvud
Pehr Evind Svinhufvud olisi ollut tänään vaalien eniten Timo Soinia muistuttava hahmo. Ukko
Pekka olisikin perussuomalaisena voinut menestyä kohtuullisesti hauskoine kaskuineen ja saada
unohdetun kansan ääniä itsenäisyysmiehenä. Hän jos kuka olisi asettunut tiukasti EU:n vastustajaksi.
Televisio ja mediayhteiskunnan läpivalaisu olisi vain paljastanut monet Ukko Pekan puutteet ja
sellaiset heikkoudet, joita etelän media ei olisi hyvänä päämiehelle pitänyt eikä vihreät äänestäjät
ymmärtäneet. Ukko Pekan aika olisi auttamatta ohi postmodernissa Suomessa ja sosiaalisten
medioitten laukoessa totuuksiaan, joista aikanaan vaiettiin. Ei toisen kierroksen paikkaa myöskään Svinhufvudille.

Niinistö vastaan Kallio
Kyösti Kallio oli aikansa tuote hänkin. Maalaisisäntä ei olisi menestynyt tämän päivän keskustaliikkeen liberaalisen johdon jäsentenvälisissä eikä olisi missään tapauksessa edennyt vaalien ensimmäiselle kierrokselle mittauttamaan kannatustaan.
Se, että Paavo Väyrynen tohtorina ja neljän vuosikymmenen aikaisena ministerinä pääsi mukaan
kisaan, oli hänen peräänantamattoman sinnikkyytensä tulosta. Peruselinkeinoissa ja teollisuustyössä pätevöityneillä ehdokkailla ei ole oikein asiaa tämän päivän suomalaisen yhteiskunnan
korkeimpaan virkaan presidenttinä.

Niinistö vastaan Ryti
Pankinjohtaja Risto Ryti joutui mukaan sodan melskeiden keskellä tehtävään, johon hän ei nyt
joutuisi. Rydin tapa tulla presidentiksi muistuttaa hieman Keskustapuolueen tilannetta Anneli
Jäätteenmäen eron jälkeen ja Olli Rehnin kieltäytyessä pääministeriydestä.
Hieman haluton ja väritön Matti Vanhanen tuli valituksi virkaan, joka jäikin sitten hänen hoidettavakseen yllättävän kauan. Pankinjohtaja Ryti olisi ollut tämän päivän medioissamme liian etäinen
ja virkamiesmäinen kansanvaaliin. Tuskin hän olisi tullut valituksi edes ehdokkaaksi vaikka pientä
pyrkyä olisi ollutkin. Kun sekin puuttui pelkkä pieni noste ei olisi tehnyt Rytistä presidenttiä tänään.

Niinistö vastaan Mannerheim
Carl Gustaf Emil Mannerheim oli sodan kenraali ja marski. Aristokraattinen ihminen ja sotilas ei
Suomessa menestyisi kansanvaaleissa. Ongelmia kun oli jo omana aikanaan ja voitokkaiden taistelujen jälkeen. Presidenttiys ja valtionhoitajuus tulivat muuta kautta kuin kansanvaalina.
Mannerheimin kaltainen ihminen olisi omana aikanamme liki koominen hahmo ja kertoo kuinka
kansalaisyhteiskunta ja sen mediat ovat muuttaneet johtaja ihanteetkin lähelle niitä normeja, joita
keskiluokkainen kansa itsekin edustaa. Pekka Haaviston tapa rikkoa näitä normeja sekä vei ääniä
että toi niitä jakaen samalla kansakuntaa kahtia.
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Se, mikä Helsingissä toi liki saman äänimäärän kuin Sauli Niinistön kannatus, suli maakunnissa
ja etenkin Vaasan vaalipiirissä liki olemattomiin. On muistettava, että yli 30 % jätti kokonaan nyt
äänestämättä ja Haaviston äänimäärä jäi tämän alapuolelle kaikista äänioikeutetuista prosentteja
laskien. Kertooko tämä suvaitsevaisuudesta, vaiko sen puutteesta, jää pohdittavaksi. Kun asetelma oli selvä jo ennen vaaleja kiinnostus vaaleihin laimeni.
Jos Mannerheim olisi tänään Venäjältä vapautuva eläköityvä kenraali matkalla Suomeen, eläke
jatkuisi ilman näkyvää virkaa Suomessa.

Niinistö vastaan Paasikivi
Juho Kusti Paasikivi oli ankara linjan vetäjä sotien aikana ja etenkin niiden jälkeen. Samaa voi
sanoa hänen yksityiselämästään ja koleeriseksi kerrotusta luonteestaan. Äkkipikainen ja epäselvästi lonksuvin tekohampain puhuva Paasikivi ei olisi läpäissyt puolueensa presidenttiehdokkuutta. Lasten pahoinpitelyistä olisi tullut mediakohu ja pankista eroaminen, hoitoon ohjaaminen,
olisi vienyt häneltä viran sekin. Se mikä tänään on mahdotonta oli vielä Paasikiven aikaan mahdollista ja maan tapa. Se mikä kohtaisi Ahti Karjalaista olisi nyt kohdannut myös Paasikiveä.
Vaikka Paasikivi olisi muuttanut persoonallisuuttaan, mikä oli lääkärin antamana lausuntona mahdoton tehtävä, mainostoimistojen tapa kiillottaa miehen karkeaa käytöstä lyhyin “pöö, ei mitään
pelättävää” kaupallisin katkoin, olisivat enintään nostaneet Paavo Lipposen mahdollisuuksia menestyä Paasikiven tehdessä hänestä liki kaunopuhujan. Paasikivi ei olisi tänään presidentti, olkoonkin että hän ansaitsee kaiken sen arvostuksen, joka hänelle historiallisena henkilönä kuuluu.

Niinistö vastaan Kekkonen
Urho Kekkosen aikana maassa oli vain yksi kanava ja kaikki presidentit olivat Kekkosia. Kekkosen
taidoilla olisi varmaan ollut käyttöä myös tänään. Lakitieteen tohtorin tausta urheilijana ja urheilujohtajana olisi epäilemättä tuonut karismaattiselle puhujalle ja loistavalle kynän käyttäjälle kannatusta uudessa mediayhteiskunnassa, ei vähiten sosiaalisissa medioissa.
Kekkosen fyysinen olemus, lisättynä Sylvi Kekkosen kirjallisilla harrastuksilla, olisivat toimineet
myös tänään ja hän olisi menestynyt minkä tahansa puolueen joustavana laskelmoivana poliitikkona.
Kekkosen ongelmat, alkoholi ja naisseikkailut, olisivat omana aikanamme alkoholismin ja muiden
päihteitten, rakkausvaalien aikoihin niin pieniä skandaaleja, ettei niitä olisi edes havaittu.
Pikemminkin Kekkosta olisi pidetty pidättyvänä alkoholin käyttäjänä ja urheilullisena, naisten ihailemana poliittisena Pohjois-Savo lahjana muuten ikävystyttävien ja vähemmän karismaattisten
poliitikkojemme joukossa. Kekkonen olisi raivannut tiensä myös tänään puolueensa presidenttiehdokkaaksi ja olisi ollut varteenotettava vastustaja kenelle tahansa oman aikamme pelin poliitikolle.

Niinistö vastaan Koivisto
Mauno Koivisto kampitti lopulta jo sairaan ja muistihäiriöistä kärsivän vanhuksen. Työläistaustainen pohtiva tohtori olisi menestynyt myös omana aikanamme medioitten edessä ja huonoja aikoja
povaava pankkimies muistuttaisi paljon Sauli Niinistön tapaa hakea uutta näkökulmaa tai jättää
tulkintaa myös kuulijalle.
Ilman muuta Koivisto ja hänen vaimonsa olisivat myös tänään olleet puolueensa varteenotettava
ehdokas presidentiksi ja vaalit Sauli Niinistön kanssa palauttaneet vanhan vasemmiston ja oikeiston vastakkainasettelua, sen sijaan että kävimme nyt kokonaan toisen tyyppiset vaalit.
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Juuri Koiviston poistuminen poliittiselta kentältä jätti sinne Saulin Niinistölle tilaa rakentaa omaa
karismaattista fundeeraajan ja pankkimiehen paikkaansa Mauno Koiviston raivaamalle pelipaikalle.
Samalla hämärtyi vanha rintamalinja ja työväenpuolueen merkitys. Demarit eivät enää löytäneet
puolueelleen käyttöä. Syntyi yhä enemmän henkilövaalit ja haettiin koko kansan presidenttiä,
jossa jakolinja, verkko pelaajien välillä, kulki nyt arvoliberaalien ja ikääntyvän kansan kasvavan
peruskonservatismin erottaen. Populismi nosti päätään mutta ei enää loppusuoralla.
Tässä Haavisto antoi homokeskustelun kautta hieman väärän signaalin kansalle. Se oli aivan liian
kapea ja liki ahdasmielinen, mikä alkoi vain ruokkia ikävää keskustelua aiheesta, joka oli vuosisatoja vanha ja kulunut. Lentopallopelissä ei lyödä verkkoon, se ei ole kontaktipeliä ensinkään.
Siinä huonot pelaajat erottuvat liian nopeasti yhteistyöhön kykenevistä ja nopeaan pelirytmin vaihdoksiin tottuneista pallon kuljettajista. Sosiaalinen media ja internet -pelit ovat parhaimmillaan
sitä.

Niinistö vastaan Ahtisaari
Martti Ahtisaari oli presidenttinä kosmopoliitti diplomaatti ja kielitaitoinen satojen kauppavaltuuskuntien edusmies, jossa hänen oma nimi painoi usein enemmän kuin maan nimi. Nobelin voittaneena hän olisi jo liian vahva ja väärässä paikassa viemässä kauppamiehiä maailmalle tai kiertäen maakuntia karjalaisen välittömällä tavallaan ihmisiä tavaten.
Rytin tapaan Ahtisaari oli aikanaan aliarvostettu ja nousi sitten myöhemmin tähtiin ohi ja yli presidenttiyden antaman kansallisen symboliarvon. Tämä symboliarvo alkaa muistuttaa jo Mannerheimia. Media-aikana menestynyt ehdokas menestyisi toki myös tänään siinä missä presidentti
Tarja Halonenkin.

Niinistö vastaan Halonen
Presidentti Tarja Halosen vahvuus toi kentälle tilaa jopa Pekka Haaviston kaltaiselle ehdokkaalle.
Näin aiemmat media-ajan ehdokkaat raivaavat tilaa uusille ja vievät kansakuntaa oikeaan suuntaan. Samalla puheet arvojohtajasta olisi syytä jättää. Jokaisella meistä ovat omat arvomme ja
niitä eivät keisarit ja kuninkaat käske. Tästä Sauli Niinistö kiitospuheessaan mainitsikin, ja se oli
hyvä maininta.
Mihin suuntaan Sauli Niinistö alkaa kansakuntaansa ohjailla ja miten siihen asettuu Jenni Haukio,
jää nähtäväksi. Itse panin merkille kiitospuheissa sen, kuinka hän antoi nyt myös panosta ja peliaikaa meille kentän ulkopuolella itsemme usein kokeville.
Se oli mielestäni oikea ja viisas veto uuden sosiaalisen median aikana ja erityisen tärkeä kun
haetaan paikkaa myös Jenni Haukion kaltaisille pelinrakentajille. Heitä ei pidä jättää taustalle vain
siksi, että osa meistä taitaa olla vähän kademielisiä omassa saamattomuudessamme. Veikkaan
Sauli Niinistölle korkeita kannatuslukuja myös jatkossa ja toinen kausi presidenttinä on odottamassa, sikäli kun hän itse niin tahtoo ja valitsee.
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12. Kalevalanpäivän designtuotteet
Matti Luostarinen 2012: Tuhannen ja yhden vuoden tarinat. Blogi 28. helmikuuta 2012 www.clusterart.org
Kalevalan päivä on samalla suomalaisen kulttuurin päivä. Nimi viittaa kansalliseepokseemme ja
samalla sen kerääjään Elias Lönnrotin elämään ja runokeruumatkoihin. Savokarjalainen osakunta
otti Kalevalan päivän vuosipäiväkseen 1860-luvulla. Jo 1920-luvulla päivä vakiintui liputuspäiväksi.
Elias Lönnrot allekirjoitti Vanhan Kalevalan esipuheen 28. helmikuuta vuonna 1835. Teos ilmestyi
painosta saman vuoden lopulla. Laajennettu painos julkaistiin Uuden Kalevalan nimellä vuonna
1849. Myös karkausvuosina päivä on säilynyt samana kuten tänään 28. helmikuuta karkausvuonna 2012. Hyvää karkauspäivää 29. helmikuuta.
Karkauspäivänä vuodessa on 366 päivää. Kustaa Vilkunan mukaan nimi tulee “karkaus” -sanan
aiemmasta merkityksestä “hypätä”. Hyppy ei viittaa mitenkään kosintamenoihin vaan sillä tarkoitettiin arkisesti puukalenterin tikun hyppyä tuona päivänä saman päivän kohdalla siirtämättä sitä
seuraavalle päivälle.

Monialainen Lönnrot
Olen kirjoittanut Elias Lönnrotista jo aiemmin ja hänen tarinansa on monelle tuttu niin lääkärinä,
lehtimiehenä, perheen isänä kuin intohimoisena kasvien ja runojen keräilijänä. Tiedemiehenä
Lönnrot ei juuri tullut tunnetuksi olkoonkin, että hän hoiti muutaman vuoden suomenkielen professuuria ja myös Lönnrotin kasvikokoelmat saivat julkaisuineen tunnustusta. Lönnrothan oli lääkäri ja kasvit keskeinen osa tuon ajan lääkintää. Olen itsekin luennoinut joskus lääkekasveista
lääketieteen tai oikeammin apteekkialana tuleville farmaseuteille. Professori Yrjö Vasari oli tässä
aiheessa mestari opettajana. Olen kertonut hänestäkin useamassa blogissani ja myös nekrologissa.
Lönnrotissa kiintoisaa on hänen monialaisuutensa. Hän hajotti itseään tiedemieheksi moneen
suuntaan ja oli myös aikaansa edellä vaikkei analyyttinen pohdinta luonnontieteissä ja lääketieteessä ollut tuolloin vielä kovin hääppöistä ja taikausko rehotti myös tiedemiesten maailmassa.
Hän oli uskomattoman tuottelias, väheksyi taikauskoa ja vältteli viinan kiroja. Viisi lasta kuolivat
ajalle tyypilliseen tapaan yhtä vaille kaikki ennen aikuistumista mutta Lönnrot itse eli sentään 82
-vuotiaaksi. Hän sai huomattavaa tunnustusta jo eläessään ja oli epäilemättä myös kunnianhimoinen, vaatimattomista oloista lähtenyt Sammatin lahja suomalaiselle kulttuurille ja kielelle.

Vaatimaton kansanmies ja vaeltelija
Olen kierrellyt samat seudut kuin Lönnrot aikanaan ja hieman laajemmin talosta taloon syvähaastatellen suomalaisia milloin mistäkin syystä ja tutustuen tätä kautta etenkin maaseudun ja nuorien
kaupunkiemme murroskulttuureihin.
Tietokone ja sen analytiikka ei muuta tai jalosta näitä havaintoja miksikään. Pikemminkin se tahtoo kadottaa tai latistaa sellaisia kokemuksia, jotka ovat Lönnrotin kaltaisen uteliaan ihmisen havaitsemia ja arvokkaita. Kaikki havainnot eivät vain ole totta vaan pikemminkin sosiaaliseen pääomaamme jääneitä taruja. Topelius oli niiden värittäjänä taitava ja hän käytti lahjojaan Runebergin
ja Snellmanin tapaan isänmaan hyväksi ja sydämen palosta.
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Toki suurista aineistoista löytyy tietokoneen avulla myös sellaista, jota ei olisi voinut huomata
ilman satoja kysymyksiä yhdistävää tuhansien haastattelujen tilastollista tulkintaa. Toisaalta niiden ymmärtäminen ei olisi ollut mahdollista, olematta itse läsnä ja eläen mukana siinä prosessissa, jossa itse haastattelu tapahtui.
Virtuaalinen maailma ja internet kadottaa tämän elämän kokonaan. Elämä köyhtyy mutta ei toki
muutu vähemmän virikkeelliseksi. Kokemuksia keräävä kulkuri ei sitoudu ympäristöönsä ja Lönnrot oli luonteeltaan levoton kulkuri ja toimittajaksi sopiva ihminen, ei niinkään pitkäjänteiseen tieteeseen paneutuva persoonallisuus.

Yhteiset kokemukset yhdistävät
Meillä on muutakin yhteistä taustaa kuin samat seudut kulkeneina Lönnrotin kanssa ne kokien.
Molemmat meistä kiinnostuivat jo varhain luonnosta, myös sen yksityiskohdista, biologia oli opiskeltu maisteriksi ja väitellen, itse jatkoin vielä maantieteen kautta ihmistieteisiin, sosiaali- ja taloustieteisiin, psykologiaan. Ihmisen käyttäytyminen kiinnostaa niin biologisena olentona kuin sosiaalisen yhteisönsä jäsenenä. Tänään antropologia on erityisen kiinnostava osa etenkin srukturalistisen filosofiansa tuotteina.
Ei ole epäilystä etteikö Lönnrot olisi samaa mieltä ja yhdistelisi onomatopoeettisen kielemme rakenteita uudella tavalla myös neurologiaan ja megadatojen tarjoamiin mahdollisuuksiin tietokoneiden kanssa operoiden. Geneettinen perimämme kiehtoisi sekin lääkäriä.
Ihmisen käyttäytyminen kiinnosti myös minua, ei vain luonnon antamat puitteet kehyksenä omalle
evoluutiollemme. Pyrin soveltamaan oppimaani suunnittelutehtäviin alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa. Kirjoitimme molemmat lehtiin ja itse olin häntä tuotteliaampi, mukaan tuli myös sähköiset
mediat ja globaali maailma, siellä tehdyt havainnot ja päivittäinen yhteistyö, verkosto- ja klusterirakenteet, mediayhteiskunnan synty ja lopulta hybridiyhteiskunnan kasvot ja uusi suuri murrosvaihe symboli-innovaatioineen.
Erojakin oli ja suurin syntyi keräilyn kohteista. Lönnrot halusi hamstrata runoja ja sanoja, omalla
kohdallani mukaan tuli sanojen rinnalle visionäärisempi tapa hakea ympärilleni taidetta ja etenkin
taidelasia sen eri muodoissa ja omaa tarinaansa syventäen lasitaiteilijoitten kautta. Lasi on slaavilaisen kansan mystinen tapa ilmentää itseään peittäen ja paljastaen samaan aikaan kuin unen
tulkintana.

Osmo Harkimon dokumentti – sulaa lasia
Lasi-ilmiö on kiitollinen visualisoitava ja tänään näemme Tv-arkiston dokumenteista “Suomalainen design” Osmo Harkimon ohjaaman mielestäni kohtuullisesti onnistuneen Kalevala-päivän valinnan. Toki se sopii myös karkauspäivän dokumentiksi ja korjaushypyksi.
Osmo Harkimo on maalaillut Tapio Wirkkalan ja Timo Sarpanevan parrakkaat olemukset osaksi
suomalaista ja pohjoismaista modernismia sekä sen herooista traditiota. Lasitehtaalla on helppo
luoda mystinen tunnelma. Lasimestari vaikuttaa mytologiaan taipuvaisen kansakunnan kokemana runonlaulajan tapaiselta olennolta, mestarin antaessa viedä shamaanina vietellen kapellimestarin tapaan ja taiteilijan katsoessa vieressä kumpi vie ja ketä.
Suomalaiset kapellimestarit ovat tuota samaa shamanismia, siinä missä muutamat harvat menestyvät kuvataiteilijamme ja kirjailijat. Urheilijoihin tätä samaa taikuutta on vaikea siirtää oli keihäänkaari kuinka pitkä tahansa ja opit Jyväskylän yliopistosta saatuja.
Dopingepäily lepää raskaana Lahden kisojen muistona ja seuraava kierros on jälleen käynnistymässä. Suomalainen dopingtarusto saa aina lisäsisältöä ja muistuttaa jo pakkoneurootikon tapaa
hakea itselleen sadomasokistista tyydytystä.
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Milanon triennaalista saatuja palkintoja ei tarvitse palauttaa, saati pelätä koko ajan myöhempää
dopingtestin tulosta. Kansakunta voi nukkua rauhassa muotoilumaineemme pysyvän menneisyyden syleilyssä. Sellainen innoittaa kuvatyylittelyyn ja maalailuun vielä vuosikymmenten jälkeen,
toimittaja Jussi Karjalainen intoutuu jopa kertomaan, kuinka lasin henki puristuu filmiin.
Suomalaisen median raskassoutuisuus ei kevene edes Helsingin Sanomien formaatin muutokseen tabloidiksi. Se ei tahdo muuttua visionäärien tasoiseen lentoon. Siinä suomalainen on kiusaamassa toista suomalaista, jäätyään jo kolmannen kierroksen kanssakilpailijoistaan, alkaen
raivokkaan väsyneen ihmisen kampituksen esimiehenä maratonreitin varrella istuen ja jakaen
ohjeitaan, keveitä eväitään. Se on kuin toimittajan työtä, jossa jyvät ja akanat erotellaan toisistaan
ja kerätään talteen akanat.

Psykososiaaliset riskit
Suomalainen työpaikkakiusaaja on sentään lopultakin määritelty ja myös kiusaamiselle tyypillisimmät kasvuympäristöt löydetty Työterveyslaitoksen ponnisteluin. Työpaikan henkinen kuormittavuus tulee erityiseen syyniin ja psykososiaaliset riskit sairastua työpaikoilla ovat viimeinkin vakavasti otettavan työsuojelun kohteena ja sen ensimmäinen hoidettava fyysisten vammojen vähetessä.
Työpaikkakiusatun toivo on oivalluksessa, uudessa johtajuudessa ja muuttuvassa esimiestyössä
mutta myös juridiikassa, työsuojelulain määräyksissä. Varsinkin nuoret opettajat harkitsevat kokonaan alan vaihtoa ja tuulista on myös sellaisilla työpaikoilla, jossa työura umpeutuu epäeettisyyden ongelmiin. Jatkuva kiusatun hoito on epäeettistä, jos kiusaajat päästetään kuin koirat veräjästä. Kansakunta ei menesty jos kilpailussa syntyy vain ruumiita ja niiden pesijöitä.

Leif Segerstamin oloinen mies
Lönnrot tunnettiin reiluna, oikeudenmukaisena ja optimistisena opettajana ja psykososiaalisesti
poikkeuksellisen kehittyneenä ihmistuntijana. Optimismi omassa työssä ja myös johtamisessa oli
Lönnrotin sisään rakennettu psyykkinen vahvuus ja muistutti Leif Segerstamin kaltaisen kapellimestarin parrakasta ja naurusnaamaista olemusta.
Segerstamin työpaikalla ei voi olla kehnoa työilmapiiriä eikä jatkuvaa stressiä, uhkailua ja pelottelua. Työntekijät eivät ole siellä tyytymättömiä esimiestyöhön ja hyvin tuntee lasimestarikin mitä
Oiva Toikka on häneltä odottamassa vuosilintua muotoiltaessa.
Lasimestarit eivät kilpaile keskenään saati pyri Toikaksi Toikan paikalle. Uhkaa, epävarmuutta ja
epätietoisuutta työpaikalla varmaan tänään on sielläkin, mutta pelisäännöistä on varmasti sovittu
ja työn tekemisen toimintatavat tunnetaan.
Mestariksi ei tulla hetkessä ja kisällinäytteet tehdään kukin vuorollaan ja lahjoillaan, ei pienen
kuppikunnan nostamana ja osana kiusaajien ammattikuntaa tai puolueen ja sukulaisten siivellä
eläen.
Pienten yhteisöjen siunaukset ja kiroukset ovat liki sama asia. Kun kirouksen muuttaa voimaksi
kiusaaja yleensä väsyy tai hakee uuden kohteen. Yksin jäätyään tunne-elämältään häiriintynyt
ihminen hyökkää yleensä lopulta aggressiivisena itsensä kimppuun.
Nepotismi tuli katolisessa maailmassa rikoslain osaksi jo varhaisella keskiajalla. Kun ei ollut omia
lapsia, sukulaisten jälkeläisiäkään ei saanut suosia sen enempää Paavin kirkossa kuin luostarilaitoksessakaan.
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Yksinäisen purjehtijan ankaraa elämää
Osmo Harkimon poika on nimeltään Hjallis Harkimo. Hän istuu nykyisin omistajana lasinvalmistaja Iittalan hallituksessa. En ole ihan varma jokeripomon johtajantaidoista ja ihmistuntemuksesta,
mutta narsismin siemenen Osmo Harkimo on ainakin pojalleen siirtänyt. Kun julkisuudesta pääsee osalliseksi, siitä tulee narkoottinen ilmiö.
Harkimo vetää televisiossa sarjaa, jossa ihmistä kiusataan tarkoituksella ja kiekkopelissä kiusaaminen on osa teatraalista näytelmää. Kun työtä on liikaa, tai se on äärimmäisen vaikeaa, samat
henkilöt kilpailevat samoista viroista ja apurahoista, ovat toistensa kampittajia myös esimiehinä,
kulkevat vain koulusta kouluun, lapsenmielensä näin säilyttäen ja numeroita toisilleen jakaen,
Nobelia tavoitellen, syntyy yliopiston tai tutkimuslaitosten kaltaisia ahdistavia työpaikkoja, rakenteellisesti psykososiaalisesti sairaita yhteisöjä.
Jääkiekkokaukalo ei siitä juuri poikkea ja formularataa kiertävä vaihtaa lopulta vain tallista toiseen
kuin hakien parempaa yliopistoa. Radat pysyvät samana, ovaali on ovaali edelleenkin, melu kamalaa ja maisemat vaatimattomia, ihmissuhteet koko ajan katkolla. Sellaisen elämän ihannointi
ei ole tervettä ensinkään.

Rakenteellinen psykososiaalinen uhka
Näissä ympyröissä kiusaaminen on rakenteellinen ongelma, työyhteisön sisään istutettu helvetti,
jolloin työolot ja vastuualueet ovat hämärtyneet tai niitä hämärretään tarkoituksella.
Varmin tapa hämärtää vastuiden epämääräisyys kiusaajalle otolliseksi on muuttaa ikivanha hierarkinen linjajohto sekä vertikaali- että horisontaalisuuntaan kulkevaksi, jolloin johtajien päät kolisevat vallan käytön karkeloissa yhteen ja sisällä toimivat tiimiorganisaatiot ovat työn suorittajina
kolmantena pyöränä, kuin hämähäkkien verkkoon joutuneet saaliskärpäset pörräten hakien vaurautta kahden linjajohdon oudoille eläteille.
Mitä vähemmän näillä on emotionaalista ja tosiasiallista valtaa, sitä reippaammin uhattuna oleva
keskijohto sitä käyttää, pilaten tiimiorganisaation yhteisöllisen rakenteen.
Työn tekemisen toimintatavoista ja pelisäännöistä ei halutakaan sopia ja niitä muutetaan tarvittaessa tuettaessa omia suosikkeja virkoihin ja esimiestehtäviin. Syntyy poliittisille virolle tyypillistä
rakenteellista korruptiota. Arjen elämään tuodaan lapsekkaita malleja kiekkokaukaloista ja formularadoilta. Esimieskouluttajana toimii jääkiekkokaukalossa itsensä polttanut työnarkomaani, valmentajalegenda.
Näissä tapauskissa työterveyshuollon olisi puututtava ajoissa koko organisaation rakenteisiin,
eikä pelättävä bisneksen ja etiikan kiikkulautaa: Purrakko ruokkivaa kättä vai ei, kirjoittaa professori ja psykiatrian erikoislääkäri Jaakko Elonheimo.
Elonheimon mukaan kiusaaja on ylemmän portaan esimies ja kiusaaminen edellyttää aina myös
esimiesaseman tuomaa valtaa. Kiusaaja voi olla myös samaa työtä tekevä ja esimiehen suojelussa oleva työyhteisön jäsen. Työkaverit eivät joko huomaa tilannetta tai eivät uskalla puuttua
siihen pelosta joutua itse kiusattavaksi.

Herooisen sankaruuden psykoosi
On varmaa, että niin Lönnrot kuin Harkimo ovat jossakin elämänsä vaiheessa olleet myös itse
kiusattuja siinä missä Wirkkala, Sarpaneva ja monet muut suomalaisen muotoilun legendan myöhemmin rakentaneet persoonallisuudet.
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Näiden ihmisten kyky ohittaa suomalainen kiusanteon ja kateuden kulttuuri on osa itse legendaa
sekä kohotettu etenkin kirjailijoiden mielisairauden ja alkoholismin kautta jopa herooisen nerouden mittapuuksi ja sen tuotteeksi.
Kun suomalaisia luovan työn “neroja” lähestyy syvähaastatellen heitä, syntyy vaikutelma ihmisestä, joka on äärimmäisen yksin ja erakkona, usko muihin on mennyt ja jumalatkin ovat hylänneet.
Parrakkaat haukankatseiset lasisuunnittelijat ovatkin kotioloissaan lasittunein silmin eläviä, usein
alkoholisoituneita, masentuneita ihmisiä, ja kertomus on aivan muuta kuin mihin lasinpuhaltajan
tuote korkealentoisena rantapärskeiden helmimerenä antaisi ymmärtää. Kun sulan lasin takana
seisoo lasimestarin poika, tämä on hyvin rikkonainen persoonallisuus hänkin. Sen kyllä näkee
läpi olematta edes lasimestarin lapsi Suomessa. Tästä Lönnrot sai käsiinsä huikeimmat runot
Inkeristä. Kullero Kalevanpojan tarina on mykistävä kertomus vertaisi sitä mihin tahansa kulttuuriin maailmalla ja niiden herooiseen ja kaunistelevaan poljentoon. Kullero runoissa jopa miekka
puhui lopulta miehelle.
Osmo Harkimon dokumentti avautuu arkielämässä aivan uutena ilmiönä ja muistuttaa Hjallis Harkimon toistuvia avioeroja ja mattinykäsmäistä elämää. Oikeastaan ero on vain siinä, kuinka Nykänen myöntää vilpittömän oloisesti virheensä ja alkaa aina alusta leväten välillä vankilassa.

Kiusaajan maailmaa ymmärtävä massamedia
Kiusaaja sinne suljetaan hyvin harvoin jos koskaan, ellei päädy massamurhaajaksi norjalaisen
Anders Behring Breivikin tapaan. Ja hänestäkin tehdään nyt herooista sankaritarua välittämättä
mitään uhrien omaisten syvästä surusta ja järkytyksestä.
Mediayhteiskunnassa massamedian tuotteet ovat lähellä massapsykoosia ja ruokkivat tarustoa,
jota ei ole olemassakaan. Tuo tarusto sulkee alleen syvät psykososiaaliset vääristymät ja ne peitetään menneisyyden muotoilumaineella. Urheilun kohdalla epäkohtien ruotiminen on mahdollista
mutta aina kipeä asia vastuun kantaville. Jos vastuu jaetaan siellä kahteen ilmansuuntaan, kukaan ei sitä kanna.
Lasiin liittyy sen kerääjänä ja rakastajana hypnoottinen ote. Lasi, lasin kaltainen geologisten aikojen tuote luolien katossa, oli jo varhain luolissa eläessämme pyhimpien paikkojen kristallin kaltainen kattokruunu. Se valaistiin hajottaen soihdun keltainen väri sateenkaaren kirjoksi. Näitä
soihtuja oli kymmenittäin.
Yöpyminen tapahtui yhteisöissä, ei yksin ja ahdistuneena, unta turhaan odottaen. Yölliset heräämiset olivat tavallisia, talvisin nukuttiin runsaasti, biologinen kello ei ollut keinotekoinen, ahdistava.
Yöllinen aktiviteetti oli yhtä yleistä kuin nukkuminen päivällä.
Tippukiviluolien tunnelma ylittää komeimmankin katedraalin antaman hartaan elämyksen. Jumalten läheisyyden voi aistia ja sitä voi jokainen jäljitellä kokoamalla ympärilleen suomalasien design
-vuoden upeimpia saavutuksia ja niiden historiaa edeten joko itään tai länteen. Viherkasvit tuovat
mukanaan luolan tuntua ja hapettavat öistä ilmaa.
Myyttihahmoja ei tarvita, sivistyskansa ei kaipaa sankareita, tai ne voi hankkia jostain hyvin syvältä itsestään, geneettisestä perimästään sekä jatkaen sitä tarttuen muovailtavaan saveen, siirtyen öljyvärien tuoksuun ja palaten myöhemmin muuttaen takaraivon visionäärinen viesti lasiseksi
näyksi, suomalaiseksi muodoksi ja Ilkka Kuusiston musiikin heliseväksi ja solisevaksi virraksi sulan lasin dokumentissa.
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13. Kullervo Kalevanpoika
Matti Luostarinen 2016. Blogi 25. syyskuuta 2016 www.clusterart.org
Kullervo Kalevan päivä on se, jonka suomalaiset haluaisivat unohtaa. Kullervon kirous ja veljessotien sekä ääriryhmien yhteenotot ovat suomalaisen ja kalevalaisen kerronnan ja runouden erikoislaatuisin osa. Siinä jopa miekka puhuu lopulta Kullervolle tämän surmatessa lopulta itsensä.
Eilinen päivä marsseineen oli kuin Kullervon päivää muistellen järjestetty. Suomalaiset lukevat
kirjojaan oppimatta niistä mitään. Suomessa kirjoitettu kirja menee varmasti hukkaan. Sama pätee moneen muuhunkin kulttuuriin. Lähetä siis heille muita symboleja. Lähetä heille kuvia ja Aku
Ankka muistona lapsuuden ajan ABC-kirjasta ja moraaliopista, normistosta ja arvojen alusta.
Suomalainen media panostaa Yhdysvaltain vaalien seuraamiseen tavalla, jossa omat vaalit ovat
vain kalpea kuvaus ikävästä velvollisuudesta kutsua puolueitten näkyvimmät kellokkaat puhumaan päällekkäin ja populistisesti pulisten. Suomalaisessa poliittisessa pulinassa kamera ei seuraa toimittajineen mustien historiaa, kuvaten sen Helsingin Sanomissa Kullervon päivää odotellen
ja marssijoita Helsingissä seuraten.
Yhdysvaltain mustan historian museo saa siinä tilaa enemmän kuin kaikki omat museomme vuoisen saatossa yhteensä. Seuraavana päivänä kerrotaan, kuinka äänet Yhdysvalloissa lasketaan
ja miten ne jakautuvat kunkin osavaltion kesken. Kuva ja grafiikka kertoo enemmän kuin tuhat
turhaa sanaa Otavan kustantamana. Yksikään kreikkalaisen olympian tulen kantaja ei ole saanut
tällaista kohtelua kalevalaisen maan kulttuurissa. Kerrotaan kuinka tiukasta taistosta on kyse ja
mitkä osavaltiot nyt ratkaisevat Trumpin kohtalon järjen ja tunteen välisessä tulisessa taistossa.
Obamaa ei olisi ikinä valittu Yhdysvaltain presidentiksi, jos hän ei olisi musta, tietää Kullervon
päivän Hesari ja sammalla käynnistää pohdinnan siitä, kuka on Suomen Donald Trump jakaen
samalla pisteitä. Tässä Kullervon kirousta muistuttavassa maan jakamisessa kahteen eri leiriin
kyetään nyt todelliseen mediamaailman maailmanennätykseen.
Katsomot täyttyvät komisario Palmusta ja piiasta hyvinvoinnin rakentajana Minna Sillanpäästä
runoillen. Jos Miina olisi mies tai musta, hänen nimeensä olisi vannottu ja valtaväyliä nimetty,
Sillanpää päivät järjestetty ja kaljupäinen mies olisi setelissä vaihtunut nutturapäiseen naiseen,
kirjoittaa mediamme.
Ihan muusta puhuisivat ja kirjoittaisivat nyt mediamme eikä toimittajakaan olisi syntynyt saati hänen lapsiaan, lastenlapsiaan. Hyvä olisi sellaisessa maassa elellä, patikoida Sveitsin Alpeilla paratiisissa vanheten. Jos nyt olisi syntynyt eikä kaatunut Kullervon miekkaan. Kaiken tämän media
meille esittelee, jos vain osaisimme sen lukea oikein.
Masentuneita ovat oman aikamme suomalaiset ja moni on jäänyt sotesopassa ilman hoitoa, kertoo saman lehden ensimmäinen sensuurin läpäissyt mielipide Kullervon päivän aattona. Seuraavassa lehdessä saman paikan on saanut kirjoittaja, joka huomaa kuinka hoidon ja tutkimuksen
välinen rajalinja on hämärtynyt.
Yliopistollisissa sairaaloissa vain tutkitaan ja kalliita yksityispotilaita tieteelle uhrataan. Köyhän
ropo kelpaa vain jos sairastaa oikeaa tautia, tieteelle otollista. Omia yksityisiä terapiatapauksia ja
tieteelle arvokkaita hoitavat professorit ja laiminlyövät eettiset ohjeet, Kullervon Kalevanpojan lapsia muistuttavat.
Suuret massat ja tavisten taudit saavat heille kuuluvan kohtelun suljetuissa sairaaloissaan, tyhjissä homekouluissa. Opetuskin on huonosti hoidettu. Siitä kun ei saa kunniaa ja mainetta eikä
oikein tulojakaan saati apurahoja ja lääkefirmojen lämmintä kättä paratiisiin matkustellen ja kongressituristina elellen.
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Sellaista elämää me veronmaksajat ylläpidämme ja joku haluaisi sitä vielä lisääkin. Kun äänestäjinä ovat suurten ikäluokkien vanhukset näiden viimeinen jäljellä oleva kuolemasynti on ahneus.
Kaikki muu kun on on jo koettu ja mahdotonta ikääntyvän kansakunnan vanhuksille.
Sveitsiläinen kirjailija Joel Dicker on sentään huomannut kuinka huijatuksi tuleminen on lopulta
paras palkinto. Oman miekan kanssa neuvottelu ennen sillä päivänsä päättävän elämää kun
muistuttaa veljesten välisestä kateudesta jengeineen ja takaraivossa vaikuttavana piiloviestittäjänä.
Toki tämä kertomus ymmärrettiin jo Inkerissä vuosituhansia takaperin ja siirrettiin Lönnrotin luettavaksi. Lönnrot taas liitti sen Kalevalaan ja runoina, joita ei itse ikinä kerännyt. Tiiliskivi romaanina
vaan jää lukematta ja jos sen luet, et taatusti mitään opi, kirjoittaa toimittaja Antti Majander
omassa kolumnissaan omasta kokemuksestaan.
Hän sentään myöntää tämän ja nöyryyttämisen, joka on ääliöiden ainutta aitoa osaamista kuvaava taito Suomessa eläen. Punaiset antoivat sentään lapsilleen sellaisia nimiä kuin Taito, Voitto
ja Varma Kosto. Toki oli Kullervokin joukossa, Kalske heistä vieläpä nimekäs näyttelijäkin. Sulo
nimenä oli kuitenkin aavistus kaihomielestä ja kauneudesta, jollaista ilman ei oikein jaksa elää
joutumatta keskusteluun lopulta oman miekkansa kanssa, Inkeristä hankitun.
Kärsimykseen ei ole lopulta järkevää vastausta eikä sitä pidä miekan kautta hakea. Varmasti
siihen hukkuu nöyryyttäjä itse, oli hänen jenginsä tai puolueensa, heimonsa ja verensä miten
sakeaa tahansa, media porvarin omistama. Lisätty todellisuus virtuualilasien ja päihteiden kautta
ei avaa katujen maailman ankeaa arkea eikä sulje totuuden puhujan suuta tänäänkään.
Hesarin kuvat poroille kannettavasta jäkälästä ylilaidunnuksen tuloksena on kuva maapallosta,
jonka eväät on syöty loppuun jo aikoja sitten ja eletään pääomalla sekä vaatien omaa osuutta
sekovartisten tuomasta viimeisestä tuotteesta.
Kun tuon kaiken on kirjoittanut kirjassa Arctic Babylon, ja sen ohella sataan kertaan tiiliskiven
paksuisissa kirjoissa sekä tuhansissa artikkeleissa, tieteenä ja sen popularisoiden, oma panos
on varmasti annettu, kun kirjat on samalla kuvitettu, veistokset ja maalaukset itse tehty ja itse ne
myös maksettu, netissä ilmaiseksi jaettu ja Saksassa painettu, suomalainen sensuuri ohitettu.
Kalervon pojan Kullervon ja Untamon poikien väliset taistelut kuvaavat veljessotia ja samalla eri
ryhmien taisteluja etenkin Suomessa. Kullervo runot ovat Inkeristä, josta ne lähetettiin aikanaan
Lönnrotille. Nämä runot ja tämä päivä, Kullervo Kalevanpäivä, on erityisen ajankohtainen juuri nyt
suomalaisille.
Näitä eilisen kaltaisia marsseja ei ole hyvä jatkaa. Onkohan kansakunta unohtanut historiansa
tärkeimmän kirjan ja sen runot? Lukeekohan se kirjojaan oppimatta niistä mitään?
»Miekka mietti miehen mielen
Arvasi uron pakinan,
Vastasi sanalla tuolla
“Miks’en söisi mielelläni,

Söisi syylistä lihoa
Viallista verta joisi?
Syön lihoa syyttömänki
Juon verta viattomanki.”»

14. Suomalaisuuden päivä
Matti Luostarinen 2012: Tuhannen ja yhden vuoden tarinat. Blogi 12. toukokuuta 2012
Vietämme suomalaisuuden päivää vuonna 2012. Se on samalla J. W. Snellmanin päivä. Snellman liitettään moneen asiaan Suomessa, ei vähiten markkaan ja kielipolitiikkaan sekä luonnolli-
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sesti kansallisuusaatteeseen, nationalismiin. Snellmania lainataan mitä erilaisimmissa yhteyksissä ja hakien sieltä itselle soivaa tukea. Jos sitä tukea ei löydy, muutetaan filosofiaa ja aatetta
sopivaksi. Siinä on jotain samaa kuin uskonkiihkoilijoiden tavassa lyödä toisiaan Raamatulla. Tänään on muodikasta leimata nationalismi osaksi Euroopan ja globaalin maailman populismia.
Siitä on tullut lyömäase ja tapa leimata vastapuolta toki takavuosien tapaan. Ei siis tässäkään
mitään uutta auringon alla.

Globaali vaiko lokaali
Ei varmaan ole sattuma, että Helsingin Sanomat liputti ja kirjoitti muutama päivä takaperin näyttävästi Euroopan-päivästä, mutta unohtaa miltei kokonaan suomalaisuuden päivän. Se, että maakuntalehdet sen havaitsevat, kertoo puolestaan, kuinka mediamme ovat jakautumassa kahtia.
Aleksander Stubb kuvaa sen jaoksi globalisteihin ja lokalisteihin. Tuo jakotapa ei ole erityisen
onnistunut. Se on liki populistinen, vaikeiden asioiden yksinkertaistamista.
Populismissa ei ole toki oppina mitään pahaa. Joko sen osaat tai et osaa. Yhdysvaltain presidentinvaaleissa populismi on välttämätön osa menestyä. Kuinka kauan Suomella on varaa vain yhteen poliitikkoon, Timo Soiniin? Trump Yhdysvalloissa on ilmiö joka jää historiaan. Kanadassa
vastaava ilmiö populismina edustaa liberalismia. Populismia voi esiintyä siis sekä vasemmalla
että oikealla, liberaalin tai konservatiivin retoriikassa. Se ei ole arvo eikä aate vaan pikemminkin
toimintamalli.
Kanada ja Yhdysvallat eivät välttämättä ole nyt samassa yhteiskunnan kehityskaaren syklonissa
tai näkyvin populisti on jotain muuta kuin pelkkä nationalistinen ja konservatiivi sekä selkeän oikeistolainen poliitikko.
Ilmansuunnat ovat tässä kadonneet ja vasen sekä oikea samalla tavalla hakusessa kuin Iisalmessa ja Koljonvirralla kunnostautuneella Sven Dufvalla. Luoti kuitenkin löysi paikkansa hyvästä
sydämestä ja vältteli kehnompaa päätä.
Tässä suomalaisuuden esitaistelijat ovat teksteineen ja niiden käännöksineen osuneet myös
oman aikamme hermoon. Yläsavolainen Juhani Aho kirjoitteli lastujaan kuten nyt saman pitäjän
kasvatti blogejaan. Eikä aihekaan ole kovin etäinen. Vain yhteiskunnalliset kerrostumat tuovat
sähköisiin lastuihin lyhyemmän lauseen ja pohdinnan lukijan tavasta ottaa vastaan sähköisiä kolmen sanan viestejämme rinnan kuviemme kanssa ne reaaliaikaisesti avaten.
Kun seuraa samalla jääkiekon MM-kisoja, ei ole epäilystä, etteikö siellä ole juuri nationalistiset
voimat liikkeellä ja kasvoilla maalatut sinivalkoiset liput ovat sen merkkejä. Nationalismi nostaa
päätään kaikkialla ja on vastavoima globalisaatiolle, ei toki lokalisaatio tai pienyhteisöllisyys. Ne
ja niihin liittyvä yhdessäolo-organisaatiot (Gemeinschaft) ovat kokonaan eri asioita erona asiaorganisaatioille (Gesellschaft) joiden välissä olemme taiteilleet ensimmäiset itsenäisyytemme
vuoiskymmenet, eivätkä ne ole kokonaan poissa muodista tänäänkään. Emile Durkheimin ja Ferdinand Tönniesin sosiologiaa kaivataan edelleen sekä Erik Allardin tapaa kääntää ne kielellemme
ymmärrettävällä tavalla niitä samalla popularisoiden. Siirtymä agraarista ja alkuteollisesta yhdyskunnasta yhteisöineen kun tapahtui nykyiseen informaatio- ja mediayhteiskuntaan liki yhden sukupolven aikana ja se oli kovin lyhyt aika verrattuna brittien vuosisataiseen kehityskaareen.
Meillä on edelleen ammatteja, jotka ovat maahan sidottuja, areaalisia. Niitä on laiminlyöty vuosikymmenet. Kaikki luonnonvaroihimme liittyvät ammatit ovat tällaisia. Niitä ei voi muuttaa lokaalisiksi, josta ne voisi siirtää globaaliin maailmaan ja samalla yhdyskuntia ja yhteisöjä muuttaen.
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Lokalisaatio on vain illuusio
Kaikki ei ole kännykän valmistamista tai palvelujen tarjoamista. Talonpoika ei voinut ottaa peltojaan paketoituna mukaansa muuttaessaan Ruotsiin ja ongelmia tulee kaivosyhdyskunnillekin lokalisaatiossa globalisaation paineissa. Koko taloutemme ekologinen kierto perustuu tälle mutkikkaammalle yhtälölle ja sen hyväksymiselle myös ilmastomuutoksen yhteydessä. Sen merkitys
taas kansakunnan vauraudelle ja selviytymistarinalle on kaikki kaikessa.
Lokalisti ja globalisti kulkee helposti pää pilvissä ja jalat tukevasti kaukana maasta leijaillen. Takavuosina globalistia ei kutsuttu kosmopoliittiseksi juurettomaksi peluriksi vaan kulkuriksi, nomadiksi tai irtolaiseksi. Irtolaisuus oli rikos. Maailma ei elä pelkästään modernin nomadin ehdoilla,
vaikka näiden määrä onkin koko ajan kasvamassa. Pakolaiset muuttoliikkeen kärjessä ovat sosiaalisen pääomamme muistikuvissa irtolaisia. Ympäristöpakolaiset ovat pian näky johon on opittava sopeutumaan. Arktinen Babylon on oman taloutemme tuotetta.
Globalisaatio mielletään markkinavoimiksi ja kapitalismiksi sen ikävimmässä asussaan. Moni
mieltää sen vastakohdaksi valtion, sen tehottomiksi kokemansa rakenteet, hyvinvointivaltion paisuvan byrokratian korporaatioiden tuotteeksi. Omaisuudensuoja ja sopimusvapaudet ovat nekin
kahden ajattelun ja maailmankuvan vedenjakajalla.
Wahlroos kirjoitti enemmistön tyranniasta ja oli valmis tinkimään demokratiasta ja lisäämään hyppysellisen hierarkiaa. Tämä askel on taantumista. Modernille aikamme nomadille ja pelurille, eettisesti moraalittomalle ihmistyypille, tällainen käytäntö sopisi. Mikä tahansa pelurin ulkopuolelta
tuleva sääntö tai raja on ongelma rajoittaessaan pelurin maailmaa. Noin viidennes suomalaista
kuuluu tähän ryhmään ja optiomiljonäärimme ovat ajaneet etunsa tätä kautta. Ei vain käyttäen
hyvä veli verkostoja, kuten mediat oikaisevat mutkat suoriksi.

Pelureiden puolue
Tämän maailmankuvan jakajat voivat perustaa puolueen, joka voi päästä myös Suomen oloissa
pääministeripuolueeksi. Suurin ryhmä, turistit ja flaneeraajat, ei tähän puolueeseen kuitenkaan
kuuluisi. Kirjoitin näistä ryhmistä väitöskirjassani “Ekologinen klusteri ja innovaatiopolitiikka”
vuonna 2005. Ne voi lukea sieltä, kaikki kahdeksan ryhmää. Sen nelikenttä vastaa hyvin poliittista
käyttäytymistämme ja uudelleen muotoutuvaa puoluekenttää. Tässä Donald Trump on lukenut
hyvin kirjansa siinä missä Timo Soini Suomessa.
Enemmistön tyrannian sijasta vastuuta ollaan jakamassa yksilölle. Yksinkertaisten totuuksien
maailmassa yksilön vastakohta ei ole globalisaatio, markkinaliberalismi, vaan yhteisö.
Yhteisöt ovat taas hajonneet ja yksilöiden vastuuta vaikeuttaa internetin tapa jakaa kovin vaikeasti
lapselle ja nuorelle hahmottuvaa, yhteisön aiemmin lähiympäristönä normittamaa moraalia ja eettisiä ohjeita. Syntyy käyttäytymistä, jota on vaikea ymmärtää vanhan normistomme pohjalta ja
yhteisten kokemustemme tukemana. Ei sellaista enää ole.

Lähiyhteisön pidäkkeet – normit
Jotta yhteisö menestyisi yksilölle olisi asetettava pidäkkeitä. Tämä ajatus on syvään juurtunut ja
kuvitelma yhteisöstä yksinkertaistetussa maailmankuvassa ei johda mihinkään. Yhteisön kyky
asettaa itselleen pidäkkeitä on vielä ongelmallisempi kuin mihin abstrakti käsite lokaalisesta ja
globaalista maailmasta viittaisi. Lokaaliselle toiminnalle ja sen asettumiselle karttapohjalle, oli sen
virtuaalinen tai todellinen, löytyy myös omat teoriansa. Kuntarakenneuudistuksessa otin tämän
esille medioissamme. Kyse on hyvin mutkikkaasta prosessista myös tieteenalana. Kartan katoaminen maantieteessä on iso asia. Ajan katomainen historiassa vielä suurempi.
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Maailma ei ole niin yksinkertainen, kuin mihin dikotomiset ja mustavalkoiset maailmankuvat ovat
kohta liki kymmenen miljardin ihmisen globaalia maailmanjärjestystä ajamassa uuden mediayhteiskunnan viestinnässä. Mediayhteiskunnan viestintä on viemässä meiltä kyvyn hahmottaa oikeaa tietoa humpuukista.
Ei talous ja tehokkuus ole ainoita maailmaa liikkeellepanevia voimia ja kovin moni on kääntänyt
selkänsä kapitalismin ihmiskeskeiselle maailmankuvalle ja hakee kokonaan muuta, jonka voi
määritellä vaikkapa elämäkeskeiseksi etiikaksi olkoonkin, että se on yhtä abstrakti kuin talous ja
tehokkuus globalisaation suurina aatteellisina, yksinkertaistetun maailman voiminamme. Tähän
suomalaiset oppivat sopeutumaan kovimman kautta sekä Ruotsin itäisenä maakuntana että myöhemmin tsaarin ajan Venäjää varoen. Sen koulun kovuutta on joskus vaikea ymmärtää.

Kreikkalainen protesti
Kreikkalaiset eivät antaneet ääniään vaaleissa markkinavoimien sille kovin yksioikoiselle ajattelulle, joka on mahdollisimman kaukana heille keskeisen valtiokehityksen kanssa, alkaen kaupunkivaltioista ja myös suomalaisesta, etenkin snellmanilaisen ajattelun perustasta. Suomalaiset ymmärtävät hyvin miksi kreikkalaiset protestoivat. Kreikkalaiset ymmärsivät niin ikään suomalaisten
talvisodan. Kaikki eivät toi ymmärtäneet ja Suomen sota oli monelle turha rajakahakka globaalin
maailman kokemuksena.
Saksa on jäämässä yhä selvemmin yksin vaatimuksineen. Eurooppa on jakautumassa yksinkertaistetun maailmankuvan kautta aina vain jyrkemmin kahtia, jossa koko ajan esitellään vain sellaisia talousmalleja ja sosiaalista elämää, jonka tausta on yhä etäämpänä välimereisen maailmankuvan toteutumisesta. Sen ymmärrettävä vastakohta on hakea yksinkertaisia totuuksia uudessakin paradigmaisessa maailmankuvassa, jossa vanhat teoriat eivät enää toimi lainkaan. Britit
eivät voi sietää tätä hekään määrättömiin.

Palomuurin liioiteltu globalisaatio
Kreikan irtautuminen euroalueesta ei vaikuta ratkaisevalla tavalla omaan talouteemme, ei myöskään koko muun euroalueen talouteen. Tämä on tiedetty koko ajan. Palomuurin rakentaminen on
ollut sittenkin lähinnä vain valuutan vaatimaa valuvirheen korjausta ja sellaisenaan tarpeellinen.
Se olisi vain tullut tehdä paljon aikaisemmin. Kreikkalaiselle pienviljelijällä oliivilehdossaan ei ole
mitään tekemistä tämän onnettomuuden kanssa.
Oleellista on, että kreikkalaisilla on oikeus tehdä itse omat demokraattiset päätöksenä, oli ne sitten heille hyviä tai huonoja. Niitä ei pidä tehdä Saksassa tai Brysselissä ellei tavoite ole nopeuttaa
unionin hajoamista.
Kun yksilö tekee virheitä, yhteisön menettelyn kautta virheelliseksi tulkiten, yksilö suojaa itseään
selittäen myöhemmin myös virheet järkeviksi ja ainoiksi oikeiksi ratkaisuiksi kohdallaan. Niin ne
varmasti ovatkin, hänen näkökulmastaan, ja usein johtaneet tulokseen, jossa poikkeuksellinen
löydös on innovatiivisena muuttanut myöhemmin koko ympäröivän yhteiskunnan.

Innovaattori ei ole peluri
Muutos voi olla tekninen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurin, mutta myös koko symbolirakenteita koskettava ja siten koko ajatteluamme, sen aatemaailmaa, filosofiaa ravisteleva, paradigmainen.
Kun paradigmaisille muutoksille, yksilön tai yhteisön hakemille, etsitään selitystä historiasta tai jo
käytössä olevista malleista, teorioista, dogmeista, syntyy yksinkertaistettuja totuuksia, joilla vain
hidastetaan muutoksen vääjäämätöntä etenemistä.

102

Usein taustalla on vanhan konvention ylläpidosta hyötyvä eliitti. Se voi jopa pyrkiä eristäytymään
ja viemään mukanaan oman konventionsa avainkoodeja. Syntyy segregaatiota ja yhdyskuntarakenteet pirstoutuvat, jolloin populistiseksi kutsutut kansanliikkeet ja nationalismi nostavat varmasti
päätään. Suomen itsenäistyminen oli luonnollisesti tällainen liike ja kauan jatkunut prosessi, jota
me nyt juhlimme.

Pakkovoitto
Suomi kohtaa huomenna sunnuntaina jääkiekon MM-kisoissa Yhdysvallat. Yhdysvallat Suomen
on voitettava. Joko nyt sunnuntaina tai myöhemmin niissä peleissä, jossa edetään kolmen pelin
kautta kohti kultamitalia. Yksikin häviö siellä pudottaa laulukuoroon ja näin elämä usein etenee
myös pelien ulkopuolella.
Silloin kahdeksannen pelin kohdalla koko alkusarjan muilla seitsemällä peilillä ei ole mitään merkitystä. Joko voitat sen ja etenet mitalipeleihin tai häviät ja alkaa pyykinpesu, jossa Kalervo Kummolan yksinkertaistettua maailmankuvaa ei enää kumarreta. Pelurin maailmankuva sopii politiikkaan, muutaman formulatallin sirkukseen, mutta ei massojen harrastamaan jääkiekkoon.
Kreikassa yhteisö ei aseta jatkossa itselleen pidäkkeitä. Tällöin tapa edetä uusien vaalien kautta
kohti kuvitteellisen muun Euroopan hyväksymää kreikkalaisuutta, nationalismia, saa vastaansa
maailmankuvan, joka on kaukana snellmanilaisesta itsemääräämisoikeudesta. Sellainen on vaarallinen ilmiö. Se lietsoo entisestään vihaa, jonka lähteenä on voimattomaksi käyvä kansallisaate
ja sitä kautta syntyvä turhauma. Turhauma, frustraatio, johtaa kansakuntia voimattomaan traumaan ja joko passiiviseen olotilaan tai ääriliikkeisiin.

Patriotismin loukkaus
Jääkiekossa tappio voidaan sietää, hyväksyä nationalismiin, kreikassa etenkin patriotismiin, kohdistuvana loukkauksena, mutta ei enää demokratiassa. Se tuo mieleen Saksan miehitysarmeijan
ja sotilasjuntan, muistuttaa liian paljon välimereisen alueen arabi-islamilaisesta keväästä uudessa
mediayhteiskunnassamme.
Espanjassa joka neljäs on työtön ja joka toinen nuorista syrjäytymässä tätä kautta. Pankkeja saatetaan nyt iskukuntoon kovalla kädellä, joka ei ruoki kasvua. Muun Euroopan halu irtautua palomuurien rakentajan tehtävästä, siirtyen vähin erin normaaliin elämänmenoon, kasvaa sekin. Olemattoman kasvun aika on ollut pitkä myös taloutensa hoitaneissa kansakunnissa, kuten Suomessa, ja sellainen ravistelee vanhoja demokraattisia instituutioitamme.
Usko Brysselin talousviisaisiin alkaa mennä sekin. Kritiikki kasvaa myös Suomessa, joka on ollut
aina EU:n mallioppilas. Sen oppeihin ei enää uskota. Moni esittää kysymyksiä, jotka on siirrettävä
Suomesta, maailman johtavien yliopistojen kautta niitä kierrättäen, kansalliseen pohdintaamme.
Se on hankala ja hidas tie mutta alusmaan traditiossa liki ainut tapa toimia.
Suomessa itsekkyys lisääntyy jatkossa omien luonnonvarojen käytössä. Siis lokalisaation ulkopuolisissa areaalisissa ja maahan sidotuissa elinkeinoissamme. Siellä meillä on nyt paljon sellaista laiminlyötyä tekemistä, jonka kohdalla snellmannilaiset otteet ja etenkin hänen serkkunsa,
tervaporvari nimikaimansa oululaiset aatteet alkavat elää, tahdoimme me sitä tai emme. Talvivaaran ja kaivostoiminnan yhteydessä tekemämme virheet ovat käsittämätöntä tunarointia nekin.
Oikein hyvää äitienpäivää suomalaisille äideille ja etenkin Kerttu-äidille Iisalmeen. Jos jokin symboloi suomalaisuutta niin varmaan juuri äidit.
Jumala ei voi olla kaikkialla, siksi hän loi äidin.
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15. Olemmeko me todellakin ruotsalaisia
Matti Luostarinen 2013: Vuoden 2013 enteet, utopiat, dystopiat. Taantuma kylmään sotaan. Blogi
25. maaliskuuta 2013.
Ovatko suomalaiset ruotsalaisia kuten meille väitettiin propagandassa. On väitetty aina. Vai
ovatko suomalaiset lähtöisin Uralilta, kuten olemme koulussa joskus oppineet. Volgan mutkasta,
vanhoja Volgan lauttureita Ilja Repinin maalauksen tuttuja hahmoja, ryysyläisiä. Joskus ehkä
muuttaneet näille seuduille ja siirtäneet kantaväestön, saamelaiset Lapin tuntureille poroineen.
Olivatko jääkaudet jättäneet tänne vain muutaman norpan talvehtimaan?
Osa ehkä tuli myös lännestä ja osa asui täällä jopa yli viimeisen jääkauden saamelaisina, alkuperäiskansana. Ikään kuin odottaen suomalaisten saapumista luvattuun maahan mutta ilman
Moosesta johtajanaan. Hän johti maan Brysselin ytimeen ja syliin, alusmaana. Ja samalla meni
ruotsalaisten maahan tuoma puolue alamäkeen. Aina savolainen supliikki ei onnistu Lipposen
suvultakaan.
Inhorealismi iskee kasvoille, kansa kaikkivaltias perustaen oman populistisen (popula=kansa)
puolueensa, perussuomalaiset. Sellainen ottaa pannuun vanhaa puoluetta, eliittiä. Mitä tämä rahvas kuvittelee? Asiat kun ovat mutkikkaita ja maailma katala. Täällä viihtyy vain joku Jokeripomo
Harkimo, tavallinen Donner ja Nalle Wahlroos. Nämä eivät tähtiä tavoittele.
Ketä ovat nämä suomalaiset? Ovatko naiset Kreikasta ja miehet Siperiasta? Ruotsalaiset puhuivat joskus suomalaisten mongolipoimusta kunnes tuli Armi Kuusela ja poimu katosi. Jos tänään
olisi jotain aasialaista, kiinalaista osaamista, siitä ei taitaisi olla ainakaan vahinkoa. Tulee sekin
aika, jolloin halutaan näyttä aasialaisilta.

Delfiinin geenit ja norpan aivot, suden jolkutus
Suomalaisten geeneistä, DNA-rakenteista 98 %, on yhteisiä delfiinien kanssa ja niinpä tunnemme
suurta veljes- tai sisarrakkautta myös Saimaan norppiin. Nämä kun asuivat täällä myös yli jääkauden ja ovat maan alkuperäisväestöä. Suomalaiset ovat aina rakastaneet alkuperäistä ja ensimmäistä. Miten valittu kansa voisi olla jotenkin ruotsalainen? Suomen kallioperäkin on maailman vanhinta. Mille kalliolle ruotsalaiset olisivat nousseet merestä tai Nooan arkista? Uskoi mihin
tahansa oppiin, tieteeseen tai Raamattuun, Ruotsi ei ole voinut olla ensimmäinen kotipaikkamme.
Alkusuomalaisten viha ja raivo ei syntynyt ruotsalaisesta kansanpuolueesta. Tuo tunne syttyi kun
tapasimme matkoillamme saalistavia susilaumoja kilpailemassa luonnon antimista, mutta sinnekin suuntaan yhteisiä geenejä on reippaasti enemmän kuin erottavia. Profiilissa lukee 90 % ja
ylikin yhteistä. Rooman perustajat, Romulus ja Remus, imetettiin naarassuden toimesta ja ihmissusia nyt tapaa tuon tuosta raatelemassa kiusaajana lähimmäistään. Häpäisemässä heidän saavutuksiaan alfa -ihmisinä. Siinä omegat saavat kyytiä ja itsesääli iskee sieluun, päihteitten kierre
saa selittäjän. Varikon pilttuita haetaan oikomaan kuhmut ja vaihtamaan rispaantuneet kumit,
tankkaamaan pölisevät tankit.
“Sus sinunatkoon” ei tarkoita kuitenkaan petoa vaan Jeesusta. Sudenkorento on sekin Jeesuksen
korento, ei pedon. Missä tapaa niin taajaan romuluksia ja remuluksia kuin Suomessa? No Irlannissa ehkä. Se on samantapainen kiusattu kansa ongelmineen. Kun kaksi kulttuuria, katolinen ja
protestanttinen, törmää toisiinsa, syntyy terroria. Jos toinen kiusaa toista, alfa uros omega parkaa,
tuloksena on kiusaamiskulttuuri. Suomalaisten sisällissota oli Euroopan verisin. Jotain on hampaankolossa vieläkin.
Kielemme on täynnä väärinymmärryksiä ja ei vähiten käännettäessä vaikkapa Raamattua. Kielellä me kuitenkin ajattelemme, uneksimme ja tulemme ymmärretyksi. Ja se ei ole lähelläkään
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ruotsin kieltä. Meidän maailmankuvamme, hermeneuttinen elämämme kielen kautta hankittuna,
eroaa sekin rajusti lännestä ja Ruotsista.
Jos olisimme ruotsalaisia, olisimme olleet jo aikoja osa Venäjää. Koko Skandinavia olisi samaa
itäistä naapuriamme. Puskurivaltio puuttuisi, suomalaiset. Tämä on totinen tosi. Ruotsi olisi osa
itäistä kulttuuria eikä Pohjolan demareiden sosialistinen hyvinvointivaltio, jota porvarit nyt johtavat, kiusaavat. Sen näkee kaduilla Malmössä.
Kun porvarit johtavat pankit kaatuvat. Kun demarit johtavat, työväki kärsii. Kun vihreät johtavat,
ydinvoima voittaa ja kun maalaisliitto on ruorissa alkaa talonpojan tappolinja. Sen saat mitä pakenet, tietää kansa. Ja kansa todellakin tietää. Mutta mistä?

Jesuiitta Paavina Etelä-Amerikasta – Argentiinasta
Kun Paavien kirkko hajosi, se kiersi idästä ja pysähtyi lopulta Suomen rajalla kohtaan, jossa läntinen puoli kirkosta oli rajansa miekalla piirtänyt. Pähkinäsaaren rauhan raja piirrettiin miekalla
12.8. vuonna 1323.
Se kulkee liki samalla kohtaa kuin tärkein luonnonmaantieteellinen rajamme ja myös antropologinen raja. Takavuosina sitä kutsuttiin myös susirajaksi. Mistä noin sattuva nimi?
Se on vyöhykkeellä, josta lähtevät suuret juoksijamme, painijamme, keihäänheittäjämme ja rallikuskimme. Kiusatut yhden ilmeen jäämiehet. Ilme kun kertoo sielun tilasta, narsismin häiriöstä
geeneissä tai epigeneettisestä traumasta, pimeästä puolestamme. Se on eri asia kuin sirkustella
idols -ihmisenä. Ei pidä sotkea näitä kahta narsismia toisiinsa. Irlannissa tapaa yhden ilmeen
ihmisiä. Vain alkoholi tuo näkyville toisen ilmeen. Kuolemannaamio on se kolmas. Mannerheimilla
se valettiin jopa kipsiin.
On joku poikkeus joka vahvistaa vain säännön. Sama koskee myös muita, etenkin savokarjalaisia
merkkihenkilöitämme. Ja heitä on paljon. Jonkun mielestä ehkä liiankin paljon etenkin politiikassamme. Mikä johtaja Jyrki Katainen tai Olli Rehn on Urho Kekkosen jälkeen? Löytyykö Veikko
Vennamon vertaista puhujaa? Ei löydy. Kansa tietää ja hakee Timo Soinista jotain yhteistä.

Ei erottaja vaan yhdistäjä
Tämä suuri raja kulki vanhoja vedenjakaja-alueita ja korpimaita, jossa susikaan ei viihtynyt. Majavia ei vielä silloin maassa ollut ensikään suden ravinnoksi. Ne ovat siirtosuomalaisia kuten moni
muukin verrattain myöhään maahan levinnyt laji, joko ihmisen tuomana kulttuurilajina tai etenkin
idästä levinneenä ja luontoomme juurtuneena lajien kirjona. Ilmastomuutos ja pakolaisvirrat tuovat näitä koko ajan lisää.
Jääkauden jälkeen leviäminen alkoi ensin hitaasti ja jatkuu kaiken aikaa eikä loppua ole näkyvissä
omana aikanamme vaikka kuinka lajeja hävitetäänkin ihmisen toimesta lopulliseen hautaansa ja
sukupuuttoon. Tämä oma aikamme muistetaan juuri tästä, sukupuuttoon kuolevista lajeista, geenivarannoista. Ihmisiä miljoonia vuosia vanhemmista maapallomme asukkaista.
Näistä vain mehiläisen katoamista pelätään. Mehiläisten katoamista pelätään mutta ei muurahaisten. Pääosa välttämättömästä elämästä on merissä ja maan alla möyrimässä. Tämänkin
kansa tietää ja on aidosti huolissaan. Geenit huutavat sellaista jota tajunta ei tahdo ymmärtää.
Maa ja vesi ovat eläviä siinä missä ilmakin. Luontoa muka tunteva suomalainen ei tunne kasveja
ja mikrobien elämää juuri lainkaan, on äärimmäisen ihmiskeskeinen, ihmissovinisti. Vihreän liikkeen luontoymmärrys on sekin keskiluokkaista turhamaisuutta ja ylensyönnin aiheuttamaa pa-
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hoinvointia. Heidi Hautala on tässä kehno ristiinnaulittava, ellei nyt Messiaalle sallita uhrina rötöksiä ja vallan halua, oman edun tavoittelua. Siinä on jotain samaa uskoa horjuttavaa kuin jenkkien
pohdinnoissa Hillary Clintonia äänestäessään.
Suomi on osa kalottia ja napa-alueella matkat ovat olleet kalotilla lyhyitä. Päälaki on kalotti ja täin
kulkemat matkat ovat lyhyitä. Matka tapaaman alapään karvoituksen elämää on pitkä. Nämä saivareet suomalaista kiusaavat. Ei saa edes enää sanoa suoraan sitä mitä ajattelee.
Merialueen lajit, esimerkkinä siivekkäät lokit, ovat samaa alkuperää mutta kuitenkin eri lajia kalotin saarilla ja rannikoilla majaillen. Keväällä järvenlahdella muuttoaikaan voi tavata useita eri lokkilajeja. Ne voivat jopa risteytyä keskenään, kertoo joku biologi havainneensa.
On nähty suurempiakin ihmeitä. Hybridinen eläin, muuli. Elämme hybridien aikaa ja yhteiskuntaa
mediayhteiskunnan rinnalla. Tuliko Jeesus aasin jälkeläisellä ratsastaen Jerusalemiin? Oliko valittu eläin siis sittenkin hybridi, hevosen ja aasin risteymä, muuli? Olisiko se ollut vihje meille?
Ihmisten kohdalla muutot ovat olleet pitkiäkin vaelluksia ja napa-alueilta on jatkettu poikki PohjoisAmerikan aina Andeille ja Etelä-Amerikkaan saakka. Ihminen kun on ollut koko ajan liikkeessä ja
vaihtanut asuinpaikkaansa luonnonolojen muuttuessa. Näin Jesuiitta munkki Argentiinassa voi
hyvinkin olla viikinkien jälkeläisiä. Eivätkä viikingit ainoita matkaajia olleet. Ainostaan aggressiivisimpia ja häijyjä ryöstäjiä. Ei suomalaiseen luonteeseen sellainen sopinut. Viikingit pilasivat suomalaistenkin mainetta olkoonkin että pelkäsivät itäisen maan kahta kuningasta. Toinen oli jossain
Hämeen suunnalla ja toinen Savon ja Kainuun korkeudella, ehkä kolmas Satakunnassakin.
Oliko argentiinalaisen jesuiitan valinta Paaviksi vihje meille suomalasille? Lukiko joku kirjan Arctic
Babylon? Luki kyllä mutta ei ehkä huomannut viestiä. Eläkkeelle jäävää Paavia. Väärin asiansa
ymmärtänyttä. Löytyikö se kirjasta? Kyllä se löydettiin ja jäätiin odottamaan jahka tuo ihme kohta
tapahtuisi ja Paavi jäisikin eläkkeelle.
Historiaan jälkensä jättävät vain sotaisat kansat ja tapahtumat. Rauhalliset tapahtumat ja kansojen liikkeet jäävät kirjaamatta kokonaan. Totuutta on vaikea löytää jos ei kulje sen teitä.

Kulttuurien rajapinta
Kun roomalaiskatolinen maailma ja idästä tullut uskonto kohtasivat toisensa käännytystyö ja muu
aggressiivinen vallankäyttö sekä ryöstely olivat sama asia. Heimonujakat ja laajemmat sotaretket
eivät toki erottuneet paikallisen väestön kokemana julmuutena. Kaskeava kansa huuhtakuninkaineen eli omaa elämäänsä ja siirtyi paikasta toiseen sekä pyrki sopeutumaan rauhattomuuksiin.
Suomalaiset rakastivat rauhaa. Räyhähenget siirrettiin Siperiaan. Siihen riitti yksi ruma vallesmanni.
Niin mekin pyrimme elämään läpi jatkosodan ja Eurooppa ei Napoleonin retkistä paljoa piitannut
Pohjolassa. Ruotsalaisten ja suomalaisten retket läpi Euroopan aina Turkkiin saakka olivat pienen
ryöstelevän miesjoukon seikkailua, jossa muonitus hoidettiin matkan varrella. Kuningas palasi
retkeltään vuosikymmenen kuluttua yksin. Miehet jäivät matkalle ja jollakin palanneella oli mukana perunasäkki.
Kirjoitin niistä blogeissani kuvatessani kuninkaitamme, keisareita ja presidenttejä ennen presidentinvaaleja. Niistä taisi tulla parikymmentä pitkää artikkelia. Meillä on ollut todella omituisia vallanpitäjiä ja heidän tarinansa on ollut vierasta kertomusta esi-isillemme Suomessa. Pääosa kertomuksista on myyttisiä ja sepitteellistä mytologiaa. Vain kertomus perunasta on tosi.
Se, mistä kautta Savossa ja Hämeessä raja ylitettiin, kertoi paljon tulijasta. Idän kauppiaat ja
“laukkuryssät” etenivät eri reittejä kuin rosvojoukot. Elämä oli rajavyöhykkeellä väkivaltaista ja

107

savolaiset oppivat kielen, joka muistutti raja-alueiden tapaa vältellä konflikteja. Väärän puun takaa
tullut kieli oli savolaista sielunmaisemaa.
Kielteisiä ilmaisuja välteltiin ja saatiin maine sanapyörittäjien maakuntana ja myöhemmin piällysmiehinä. Kielestä tuli keskeinen väline, eikä sillä ollut juurikaan tekemistä Ruotsin tai Venäjän,
Novgorodin kanssa. Totta kai lainasanoja oli, kuinkas muuten. Niin on nytkin.
Suomessa elettiin kuitenkin hyvin sulkeutunutta elämää, jossa geenit toki vaihtuivat mutta ei tavalla, josta nyt saatamme kuvitella. Väkeä kun oli vain murto-osa nykyisestä ja asuttiin pienissä
kylissä eikä kaupunkitaajamia ollut. Matkat olivat pitkiä ja vaarallisia. Teitä ei tarvittu. Vesitiet riittivät. Välillä veneet nostettiin harteille ja valtaosa Suomea olikin pelkkää saaristoa.
Hämeessäkin teitä oli lopulta vain härkätie ja Novgorodin hallitsemilla alueilla geneettinen rakenne pysyi kokonaan toisena kuin nykyisessä Lounais-Suomessa. Ero on nykysinkin, DNA:lla
mitaten, vielä suurempi kuin eurooppalaisten valtioitten välillä kantaväestössä havaitaan. On käytettävä tieteen välineitä kun eroja pohditaan ja niiden syntyä. Ei sepitteellistä tarinointia ja faktoja,
jotka on itse keksitty pönkittämään sepitteellistä fiktiota.

Kiven pyörittäjistä sanan pyörittäjiin
Hämeessä kieli sai toisenlaisen asun ja vesistöjä linnoitettiin ja suojattiin omia kansalaisia toisin
kuin Savossa, jossa vesistöt yhdistävät rikkonaista saaristoa eikä linnoittaminen joka rannalta
ollut edes mahdollista. Oikeammin linnoitustyöhön suomalaiset eivät itse ryhtyneet vaan ulkopuolinen vieras, valloittaja. Linnat ja niiden läänitykset kertoivat herroista, joista ei pidetty. Ei pidetä
tänäänkään. Sotilastilat tai kirkon ylläpitämät, torppareitten riesat, olivat yhtä epämiellyttäviä.
Omaa kulttuuria häpäisevä vallankäyttäjä, kiusaaja, ei ollut suosiossa.
Kartanoilla olivat omat torpparinsa ja luostarilaitoksella lampuotinsa. Kloster, Kluostari, Kluostarinen, Luostarinen kertoi luostarilaitoksen lampuoidin saamasta sukunimestä idässä asuen. Sukunimen syntyä ja siirtymistä voi seurata aina 200-luvun Turkkiin. Idässä oli Valamo ja lännessä
kokonaan toisen kirkkokunnan luostarilaitos. Niissä ei vain hiljennytty munkkien tapaan vaan opiskeltiin, viljeltiin maata, hoidettiin sairaita, käytiin kauppaa, pidettiin myös kuria ja järjestystä. Luostariin kajonnutta ryöstäjää haettiin vaikka maailman sivu ja kosto oli verinen. Ei tarvittu jesuiittaveljiä kun veronmaksajien läänitykset olivat pitäjän kokoisia ja purjekunnat vauraita, osaajia oli
joka lähtöön, viikinkiveneet kaikkea muuta kuin kirkkoveneitä. Tilaton sai ostaa veneestä airopaikan omalla työllään.
Niin tehdään tänäänkin. Suomessa luostarilaitos ja katolinen kirkko jäivät vaatimattomiksi. Uskonpuhdistus kohdistui liki pakanauskoon, ei niinkään katoliseen kirkkoon ja sen juonitteluun ja
vallankäyttöön. Ei Suomi ollut toki ruotsalainen. Suomea ei ollut oikein olemassakaan sellaisena
kun sen nyt koemme. Oli vain Välskärin kertomukset ja satusetä Topeliuksen sepitteellinen
Suomi, Maamme kirja ja sen stereotyyppiset maakuntiemme kuvaukset.
Jonka toinen satusetä, Juhani Aho, käänsi sata vuotta myöhemmin ja kokonaan uudella kielelläkin. Ja kolmas iisalmelainen elokuvantekijä Edvin Laine modernisoi 1950-luvun välinein ja kielellä
Koljonvirralla. Siinä oli jo monta sepitteellistä satua päälletysten ja virheet kertautuivat silloinkin,
kun joku kohta oli edes lähellä totuutta.
Ei suomalainen kulttuuri ollut erityisen aggressiivinen, päinvastoin. Se pyrki pysymään omillaan
ja varoi konflikteja. Geenit olivat kuin delfiinin geenit ja kyky sopeutua luontoon oli kuten sudella
laumaeläimenä. Jos kosto oli välttämätön, se tarjoiltiin kylmänä.
Jumaluus oli sekin luonnosta ja kieli onomatopoeettinen, luonnon ääniä matkiva. Kielessä lirisi,
lorisi, sirisi, sorisi ja leppälintu oli veren punainen siinä missä leppäpuun pinta. Siinä kielemme
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muistutti vaikkapa kiinan kieltä. Siinäkin on paljon onomatopoeettisia symboleja. Alkuperäiskansoilla kielessä on paljon ilmaisuja, jotka kuvaavat luotoa hyvin personoivalla tavalla ja antaen sille
ihmisille tyypillisiä piirteitä. Niin oli myös omassa kielessämme ja ihmisten maailmankuvassa,
josta geneettinen kielemme periytyy. Tässä strukturaalisen antropologian tutkijat ovat osuneet
oikeaan jonka oma tieteemme nykyisin vahvistaa. Kielemme ja viestityksen salat ovat syvimmillään muussa symboliikassa kuin puhutussa sanassa.

Kiusatun alusmaan ja luonnonkansa normit sekä moraali
Normit tulivat myös Suomessa sieltä, luonnosta ja kielestä, sekä moraali, ei toki aikoihin yhdeltä
suunnalta vaan monelta suunnalta sitä integroiden. Niin toki tapahtuu myös tänään ja poikkeuksellisen nopeasti kiitos sähköisten viestimiemme. Aiemmin vain kehitys ei kehittynyt vaan pysyi
samana ja elämän tarkoitus ei ollut tehdä työtä ja ansaita palkkaa, hakea elintasoa tai rikastua,
rakastua, viihdyttää itseään.
Oma kulttuuri taisteli vierasta kulttuuria vastaan ja menestyi siinä hyvin. Vastaan otettiin sellaista,
joka hyväksi koettiin ja siihen osallistui koko kansa, ei vain eliitti. Tosin kansaa ei tietenkään ollut
eikä valtiota käsitteenä. Se on syytä aina muistaa.
Opintomatkoja tehtiin Eurooppaan ja Pietariin, innovaatio oli diffuusinen, leviävä. Elämä muuttui
pragmaattiseksi ja hyväksyi pietistisiä liikkeitä ja protestanttisuuden. Ilmiöt, uudet tuulet ja liikkeet,
tulivat pääosin Ruotsin kautta mutta myös suoraan Euroopasta ja yhä enemmän luonnollisesti
Pietarista. Pietarin vaikutus näkyi vahvana mutta ei pidä unohtaa Novgorodiakaan.
Ruotsalaisten kuningas lähetti pohjalaisia jopa uskontonsa vuoksi maanpakoon. Mukana oli myös
oman sukupuuni pietistisiä esi-isiä. Vain kerran on maassa näin toimittu ja pakolaiset saivat sympatiat mukanaan pitkälle retkelleen, josta myös palasivat. Kirjailija Antti Tuuri kirjoitti matkasta
kirjan. Tapasin hänet nuorena opiskelijana ja opettajana Kalevan kirjapainossa. Maantieteen laitos kun oli sijoitettu samaan taloon.
Toimittajien työ tuli tutuksi ja taidetta keräävän suvun ylläpitämä puolen Suomen lehtitalon elämä.
Päätoimittaja otti julkaistavakseen juttujani. Häntä pidettiin Suomen arvostetuimpana suuren lehden päätoimittajana ja sen kyllä huomasi hänen työhuoneestaan.
Tänään monikielisiä lehtiä ei ole tarvis tilata työpaikalleen vaan ne kyllä avautuvat netistä. Sain
neuvoja miten julkaista juttujaan useammassa lehtitalossa. Luostaristen suvun lehtitalo Etelä-Savossa oli sekin tuttu media ja muuttui ensimmäisenä digimediaksi jo varhain 1980-luvulla. Helsingin Sanomat vasta runsaan vuosikymmenen myöhemmin
Forssaan rakennettu komea lehtitalo ehti toimia vain muutaman vuoden. Mediamurros oli muita
murroksia merkittävämpi. Syntyi sähköinen media, digikieli ja symboliikka myös tieteen ja taiteen
käyttöön, sosiaalinen media monine muotoineen. Se oli maailmankuvat muuttava paradigmainen
loikka ihmiskunnalle. Cluster art manifestina julkaistiin ja se levisi hetkessä globaaliin maailmaan
siinä missä sosiaalisen median talous ja strategia myös kirjanani.

Environmentalistinen maailmankuva
Suomalaisen kulttuurin ja elämänmuodon synty oli tiukasti sidottu luontoon ja se kävi aktiivisesti
kauppaa jokaiseen ilmansuuntaan ja eniten vuosituhansien saatossa liikuttiin luonnollisesti vesillä.
Siinä suomalainen muistutti norppaa tai delfiiniä, nisäkästä, joka osasi käyttää vettä ja sen reittejä
valaan tapaan liikkuen ja tiedottaen liikkeistään pitkin jokia, järviä, merenlahtia ja myös talvista
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jäätä. Talvella oli helpoin edetä pitkiäkin matkoja eikä talvisia oloja pelätty. Siinäkin ihminen muistutti valasta. Sillä ei ollut Pohjolan luonnossa merkittäviä uhkia kun mukana olivat varusteet, keihäät ja kirveet sekä yhteisöllinen tapa käyttäytyä. Viestit näkyvät tarvittaessa kauas.
Muu luonto haistoi ihmisen jo peninkulmien päästä ja väistyi. Valaiden ja delfiinien tapaan ihminen
oli sosiaalinen eläin, älykäs, viestitti paljon ja poikkesi muista maanisäkkäistä. Kädellisiä sukulaisia ei Pohjolassa ollut tropiikin tapaan. Jos olisi ollut, se olisi auttanut ymmärryksen synnyssä.
Syntyi kaukaisia siirtokuntia ja tutustuttiin outoihin kulttuureihin hyvinkin kaukana lähtöalueelta.
Savolaiset Etelä-Savosta asuttivat Oulujoen suistoa mutta myös pohjoisen Ruotsin. Koti oli siellä
mihin se pystytettiin. Pysyvän ja maata viljelevän sekä kiertävän elämän välinen raja oli kauan
kuin veteen piirretty viiva. Pohjanmaalla ja lännessä elettiin toisin kuin idässä.
Harva asutus piti taudit kurissa ja väkiluku kaksinkertaistui useaan kertaan nopeammin kuin muualla Euroopassa, joita rutot ja epidemiat vainosivat. Turku toki paloi mutta ei sekään yhtenään,
kuten monet Euroopan tiheään asutut kaupungit, joissa tulipalot olivat jatkuvana riesana. Yhdyskuntarakennettaan pohtiessaan Suomi ei seuraillut idässä millään tavalla ruotsalaisten mallia.
Miten olisi voinutkaan? Tätä on liioiteltu ja liioittelijana on Ruotsista haettu historiamme ja sen
arkistot. Idässä avautuvat arkistot eivät ole kiinnostaneet.
Ruotsin Lappi alkaa jo Vaasan korkeudelta ja raja kulki niiltä kohden mennen pitkin vedenjakajaalueita aina Laatokalle saakka. Savosta matkanneet toivat omat mallinsa mukanaan. Ne levisivät
myös Kanadaan ja Yhdysvaltoihin. Suomalaisen arkkitehdin suunnittelema Gateway Arch Mississippin rannoilla St Louisissa esittelee museossaan näitä Pohjolan tuomisia.

Modernin ajan nomadit
Osa meistä on Suomessa läpikulkumatkalla tänäänkin ja maan sisällä muuttaa joka vuosi yli miljoona ihmistä. Paikkaan sidottuja ihmisiä ja ammatteja, areaalisia elinkeinoja, on luonnonvarojen
käytössä vähän. Pääosa ammateista on lokaalisia, jossa sijainti voi olla mikä tahansa. Palvelut
vallitsevana elinkeinona tulivat kuvaan mukaan myöhään ja silloin Suomi oli jo kaukana siitä mallista, jota ruotsalaisuus oli edustanut kahdeksan vuosisadan aikana.
Suomi siirtyi liki keräilytaloudesta maatalouteen ja teollisuuden kautta palveluelinkeinoihin ja informaatioyhteiskuntaan parin sukupolven uurastuksena. Tämä on muistettava myös silloin kun
puhutaan kaupungistumisesta ja kaupunkilaistumisesta alkaen 1960-luvulta. Ei pidä sotkea sepitteellisiä tarinoita ja vuosisatoja toisiinsa kuten kirjassa, joka esittelee da Vinci koodia.
Puheet ruotsalaistumisesta ja Suomesta osana Ruotsia ovat omalaatuisella tavalla koko historiamme vääristäviä Välskärin kertomusten tapaan. Satua sadun päälle. On pikemminkin pohdittava
sitä, miten kaukana läntinen naapuri on Suomesta ja sen historiasta verrattuna niihin kansakuntiin, jotka asustavat Keski-Eurooppaa. Jopa suomalaiset ovat geneettisesti kuin kaksi eri kansakuntaa pohjoista ja etelää verrattaessa.
Kun rajoja piirrellään, karttaharjoitelmia tekevät yleensä sellaiset ihmiset, joille regionaalinen alue,
toisin kuin spatiaalinen, on maataloudesta tai metsätaloudesta tuttua tai ihmiset ovat syntyneet
vaikkapa kaivoskaupungeissa, hiilipölyssä, ja ovat kalvakoita. Kannattavat samaa jalkapallojoukkuetta koko ikänsä. Maailma näyttää siltä kuin miltä lähiympäristö näyttäytyy yhteisöineen. Se ei
ole totuus maailmasta ensinkään.

Sepitteelliset alueet ja sisäsyntyinen elämä
Näin syntyi käsite spatiaalisesta ja mentaalisesta alueesta erona kartalle piirrettävään regionaaliseen alueeseen. Alue syntyi geenien tuottamana ja sisäsyntyisesti mutta samalla myös myöhemmin rationaalisesti ja opittuna, sepitteellisinä aluehenkinä.
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Kansallisuusaate ja sen tunnukset olivat näitä sepitteellisiä alueita, siinä missä maakunnat ja kunnat. Ne opetettiin kouluissa, maakunnallisissa medioissa ja kirjallisuudessa, omilla symboleilla ja
mukana oli usein kilpailua. Oma alue oli oltava jossakin parempi kuin muut sepitteelliset aluehenget. Aluehengillä pönkitettiin maan haurasta itsetuntoa. Kylien väliset tappelut olivat tätä vaihetta
ja omat pesäpalloseurat, alueellinen identifioituminen sepitteelliseen yhteisöhenkeen.
Kansallisuusaate ja ruotsalaisuus olivat sama asia ja niin syntyi sepitteellinen tarina Suomesta
osana Ruotsia. Ruotsista tuli kielenä virallinen pakkoruotsi kouluumme siinä missä koko outo
ruotsalainen kulttuuri oli opiskeltava historiallisena sepitteenä. Suomalainen itsetunto pidettiin
mahdollisimman alhaalla ja nöyryyttäen sitä juuri näillä itsenäistymisemme ajan ruotsalaisten sepitteellisillä kertomuksilla. Syntyi ruotsalaisen näköinen Suomi ja sen sepitteellinen historia ja ylväät pittoreskit maisemakuvat. Topelius maalaili heimoille stereotyypit ja niihin jopa uskottiin.
Nyt samaa sepitteellistä kertomusta viljellään Brysselistä ja aiemmin Neuvostoliitosta. Kyky ottaa
vastaan sepitteellisiä ja mytologisia viestejämme on hyvin suomalainen ilmiö ja liittyy juuri heikkoon kansalliseen itsetuntoon ja kiusaamiseen, kartano- ja herrakulttuurin mukanaan tuomaan
eliitin tapaan käyttää valtaa ja viedä kansan omaa sosiaalista ja kulttuurista itsetuntoa. Syntyi
ammattikiusaajien ja masentajien eliitti. Kiusaamisesta tuli kansantauti eikä siihen puututtu
ajoissa.
Euroopassa kansakunnat ovat jälleen stereotyyppejä, joita johtaa omalaatuinen euroon sidottu
ydin sekä medioiden kuvaama salaperäinen strategia feodaaliajan tapaan eläen. On tapahtunut
syvää taantumaa, jota viihteellinen media tukee topeliaaniseen tapaan stereotyyppejä rakennelleen kansakuntien kohtaloista. Puhutaan pohjoisen valtiosta ja näiden samankaltaisesta liitosta
mukana vaikkapa Suomi ja Hollanti. Viihteellisen median ja sen pelin rakentajana on tyypillinen
kasvoton peluri päätoimittajansa takana.

Kolonialismista tuttu hajota ja hallitse kiusaamiskulttuuri
Tätä samaa menetelmää britit, ranskalaiset, espanjalaiset jne. käyttivät alusmaihinsa ja sitä kutsuttiin imperialismiksi, kolonialismiksi. Hajottaminen ja hallitseminen, kansallisen itsetunnon hävittäminen, sosiaalisten sekä kulttuuristen saavutusten mitätöinti, kuului tähän menetelmään, jolla
alkuperäiskansat ja niiden kulttuurit tuhottiin, luotiin alkoholismia, masennusta ja kyvyttömyyttä
vastata häpeän tunteeseen.
Tunteillaan käyvät ihmiset alkavat ajatella tunteillaan järjen käytön sijaan. Taantuma kääntyy
frustraatioksi ja toivottomuudeksi. Tämän taudin suomalaiset tuntevat ja oivaltavat sen synnyn
vähäisetkin hiljaiset signaalit. Nyt näitä signaaleja satelee ilmassa.
Häpeä muokataan masennuksen kautta päihdeongelmiin, uupumukseen, krooniseen ärtyisyyteen ja mielen vikaantumiseen. Näin syntyvät laajennetut itsemurhat, kouluampumiset, terrorismi,
perhesurmat ja kiusattu kulttuuri alkaa taantua.
Mikään ei vaikuta ihmiseen ja kansakuntaan enemmän kuin häpäisy laumassa ja laajemmassa
kuvassa maineen pilaaminen. Valta perustuu juuri tällä pelottelulla luotuun ja sen synnyttämään
neuvotteluasemaan. Alusmaan kansalainen ei siedä tätä kokemusta ilman vastarintaa. Niin heikoilla Suomi ei ole.
Tähän perustuu EU ja sen imperialistinen luonne alusmaan elämää eläneessä Suomessa. Suomessa euro ja Eurooppa ovat tunteeseen vaikuttavia emotionaalisia ongelmiamme. Uutta eurooppalaista eliittiä ei siedetä aiemman ruotsalaisen ja venäläisen rinnalle. Eikä tulekaan sietää. Se
kun veisi kansakunnan syvään taantumaan.
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Media vallan käyttäjänä ei poikkea mitenkään poliittisesta vallankäytöstä ja häpäisemisestä. Se
pyrkii jopa ottamaan kansalaismediat omaan käyttöönsä. Toki tähän pyrkii myös poliittinen vallankäyttäjä. Välineet ovat vain vanhoja, tuttuja.

Taantuma eläimeksi
Eläimeksi taantuva laumadynamiikka on alfojen tapa hoitaa pahansuopuuttaan ilkkumalla, nolaamalla, vähättelemällä ja kieltämällä kokonaan toisen olemassaolo katsomalla ohi. Suomalaisessa
lukiossa Iisalmessa jopa rehtori käytti tätä menetelmää jakaen oppilaat neljään luokkaan, joista
viimeisintä hän ei nähnyt lainkaan. Se jätti monelle syvän ja pysyvä haavan, arpeutumattoman.
Alistava kulttuuri pyrkii aina hakemaan rikoskumppaneita, yleisöä itselleen. Lopulta uhri kieltää
itseltään luvan rakastua, kerjää lisää kuritusta, Suomessa kirjaimellisesti kysymällä, olenko minä
nyt varmasti kolmen A:n kunnossa?
Kiusattu kansakunta ja sen joutuminen alusmaana väärän vallankäytön kohteeksi vaatii kiusaamisen nostamisen arvovaltaiselle agendalle. Tähän kuuluu EU ja euro sekä sen asema osana
kiusaamiskulttuuria, häpäisemistä. Hallitus ja sitä myötäilevä media häpäisevät koko ajan oppositiota ja halveksivat omaa kansaansa.
Periferiaan karkotukset, ostamiset ja myymiset, selän takana sopimiset ovat keinoja myydä valtaasemaa mitään alhaisuuden muotoa kaihtamatta.
Ruotsalainen kulttuuri käytti tätä häpäisyä koko ajan ja etenkin suomalaisten kohdalla myös eliittinä. Hyväksytyksi tuleminen vaati nöyrtymistä siinä missä tsaarin ajan Venäjällä ja EU:n sisällä
sitä vaativat vähäisimmät vätyksetkin virkamiehinä Suomessa.
Ilmiö ei ole Suomessa uusi. Näin sepitteellinen kertomus toi mukanaan valtaa, joka koski aikanaan Ruotsia, Neuvostoliittoa ja nyt Euroopan ydintä.
Sisäsyntyinen alue sen sijaan pysyi geeneissä ja piilossa, ikään kuin takaraivoon piilotettuna. Se
tuli kyllä esille vaiheessa, jolloin tämä alue hukutettiin altaan alle, kuten vaikkapa Lokan ja Porttipahdan kohdalla Korvasen, Rieston, Madetkosken, Pillirannan ja Lokan kylissä. Se on viimeinen
keino kun kaikki muut on jo käytetty. Sompion hukuttajille ei ole annettu anteeksi ja koskisodat
loppuivat kaikkien rakentamattomien koskiemme suojeluun.

Alueeseen sidotut ja siitä irtautuneet
Enemmistö ihmisistä on vaeltajia, tai turisteja, flaneeraajia, oman aikamme kulkureita ja paimentolaisia, moderneja nomadeja, vaeltavaan elämään tottuneita ja varovat juurtumista rajojen ahdistamaan alueeseen. Taustalla on pelko joutua juuri alueen ja sepitteellisten henkien kautta häpäistäväksi.
Tutkimuksissa ihmisryhmät on jaettu usein kuuteen tai kahdeksaan pääryhmään. Alaryhmiä on
paljon enemmän ja syntyy eräänlainen hierarkinen taksonomia.
Kun flaneeraaja tai nomadi törmää rajojen rakentelijaan, tämä alue jätetään mahdollisimman pian
ja viedään oma yritys sekä osaamispääoma mukana.
Rajojaan rakentelevat, areaalisen elinkeinon kasvatit, jäävät siten köyhtyvän ja kuihtuvan maailmankuvansa vankina vararikkoa odottavan ja taantuvan yhdyskunnan vangiksi.
Sosiologiassa Durkheim käytti käsitettä Gemeinschaft kuvatessaan agraaria tai alkuteollista yhdessäolo-organisaatiota. Se oli agraarin ajan tuote ja myös esiteollisen ajan yhdyskunnan kuvausta osana sosiaalista roolijakoa työkulttuurissa. Sellaiseen törmää Suomessa vielä tänäänkin.
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Häpäisy ja Gemeinschaft kulttuurin tuotteet tukevat nykyisin kaikkia kiusaamisen slummikulttuurin
muotoja. Suurten metropolien vaikutusalueilla näitä syntyy aina. Oireet vievät kohti yhdyskuntarakenteen vararikkoa ja ne tulisi havaita jo pienistä ja hennoista, hiljaisista signaaleista ajoissa.
Kansakunnan sisälle syntyvät slummit ovat erittäin vaarallisia.

Peluri johtajana – kyläpäällikkönä
Johtajia yhdessäolo-organisaatioon, slummiin, haettaessa turvaudutaan usein ns. pelurin elämää
viettävään persoonallisuustyyppiin. Tällä ihmisryhmällä on kyky laskennalliseen pohdintaan mutta
samalla myös tunne-elämältään moraalittomaan peliin. Puhutaan myös saneerausjohtajasta.
Pelaaja aloittaa jossain vaiheessa peliteoreettisen strategian. Hän toimii omilla säännöillään ja
sulkee sellaiset ulos, jotka eivät hyväksy narsistisen pelurin moraalittomia sääntöjä. Peluri sulkee
lohduttomasta pelistään ulkopuolelle sellaiset, jotka eivät suostu hänen sääntöihinsä. Tätä Suomessa tapaa tänään paljon myös puhtaana häpäisynä ja pitkälle vietynä eristämisenä lääkäreiden
puuttumatta niihin lainkaan selvissäkin ja pitkään jatkuneissa tapauksissa.
Areaalisten elinkeinojen yhteyteen pelaajan maailmakuva sopii. Sen sijaan vapaasti elämänsä
rakentavat lokaaliset ammatit eivät pelaaja arvosta, tai oikeammin he voivat valita itse työnantajansa, ja lokaalisissa ammateissa johtajan on oltava tunne-elämältään empaattinen, leader -tyyppinen johtaja. Kiusaaja managerina ja pelurina ei saa työlleen, siis kiusaamiselle, nykyisi enää
yleisöä. Ilman yleisöä ei synny verkostoja, jolla trollaaja menestyisi netissä, sosiaalisen median
kiusaamisessa.
Ensimmäisenä ulos lähtevät Gemeinschaft -tyyppisestä ja pelurin ohjaamasta narsistisesta yhteisöstä nomadin elämään oppineet nopeaälyiset innovaattorit ja viimeisenä pelurin moraalitonta
elämää joutuu sietämään arealaiseen elämään sidotut ihmiset rajoineen ja luonnonvaraelinkeinoineen. Maatiloilla tavattavat omituiset laiminlyönnit selittyvät yhteisön pahoinvoinnilla, kiusaamisella.
Näin rajoista tulee pelin väline ja ne ovat usein sisäkkäisiä himmeleitä. Ei niinkään takavuosien
suurimman sosiologisen tyyppiryhmän, flaneeraajan, odottamia keskus- ja valitusalueita kehämäisine rakenteineen ja keskitettyine, hierarkisine hallintomalleineen.

Himmelit vastaan keskus ja vaikutusalueet – keskusta vastaan
demarit
Suomessa edellistä mallia alkoivat suosia maalaisliito-keskusta agraarin yhteisön mallina ja jälkimmäistä teollisen yhdyskunnan sosiaalidemokraattiset päättäjät. Ilmiö ei liittynyt mitenkään sen
enempää Ruotsiin kuin Venäjälle vaan johti hyvin suomalaiseen yhdyskuntarakenteiden suunnitteluun tai sen puuttumiseen, ajelehtimiseen.
Kompromississa haettiin usein kolmatta mallia ja samalla maaseudun ja kaupungin yhdyskuntarakenteet erkautuivat toisistaan niin maankäytöllisesti kuin ekologisesti järkevän taloudellisen ja
sosiaalisen suunnittelun näkökulmasta. Kiusaamiseen kuuluivat maaseutua ja maalaisuutta halventaneet käsitteet, joita lähiöihin muuttaneet kaupunkilaiset käyttivät. Alipalkatut naiset puhuivat
suuruuden ekonomiasta ja muistuttivat alfa -urosta jopa madaltamalla ääntään.
Kansainvälinen globaali toimintojen suunnittelu ja sijaintiehtojen tutkimus, GIS teknologia ja innovointi, ei tullut Suomeen lainkaan. Sitä ei tunnettu kuin hyvin kapean tiedemiespiirin sisällä, eikä
sitä opetettu kouluissa lainkaan.
GIS esiintyi Suomessa vain kännyköissä ja kulttuuri siellä syntyi Nokian ja suomalaisen innovaatiopolitiikan kautta, jonka valinta tehtiin jo 1970-luvulla eikä sitäkään ohjattu millään tavalla Ruotsista saati Venäjältä. Se oli suomalainen valinta ja omien traumojemme tuotetta.
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Valintaa ja sen kulttuuria ja taloutta yksipuolistaneet ilmiöt ymmärrettiin ja sitä vastustaneet lyötiin
siirtämällä heidät periferiaan, häpäisemällä. Näin siitä huolimatta, että kestävän kehityksen ensimmäiset signaalit olivat havaittavissa jo 1950-luvulla.

Suomalainen innovaatio ja Pelle Peloton
Suomalainen, tieteellistekninen innovointi poikkesi organisatorisesta, kulttuurisesta ja symbolisesta innovoinnista ja rajasi sen pelkästään tekniseen löydökseen ja sen sovellukseen.
Suomea pidettiin kulttuurisesti outona maana. Pelurin käyttö johtajana johti kiusaamiseen ja kiusaaminen kilpailevan luovan kulttuurin ahdistamiseen ulos työpaikoiltaan.
Tuloksena oli avaininnovaatioreiden katoaminen ja 1970-luvun arkkitehtuurissa se näkyi betonilaatikkoina, kun muualla maailmalla kaareilevat muodot alkoivat täyttää ympäristön Oscar Nimeyrin tapaan ympäristöä suunnitellen mutta myös jo ekologista vahvuutta etsien. Ekopolisten
synty ei saavuttanut Suomea lainkaan.
Brasilian pääkaupungin suunnittelu oli keskeisin tuon ajan tapahtumista, jota Suomessa ei seurattu käytännössä lainkaan. Ei saanut seurata. Oli toimittava salaa ja salaa myös siirrettävä agropolis strategia ekopoliksen rinnalla Aasiaan, Afrikkaan ja Etelä-Amerikkaan. Suomeen mahtui
vain hiiltä ja öljyä energiana kuluttava teknopolis. Hajautettu malli muutettiin keskitetyksi sekin.
Suomessa ei näytetty Ranskan kommunistisen puolueen päämajan suunnittelua Oscar Nimeyrin
toimesta ja omat työväentalomme saivat toisen suunnan nekin. Suomi jatkoi sulkeutuneen maan
politiikkaansa koko Kekkosen kauden. Konsensus kukoisti eikä soraääniä syntynyt miltään suunnalta suljetussa taloudessamme.

Pohjansodasta sisällissotaan ja kansanmurhaan
Koko sodan jälkeinen aika oli Suomessa poliittisten pelureiden ja sosiaalisesti ahdistavan, sulkeutuneen Suomen aikaa. Puhuttiin Kekkosslovakiasta. Tätäkään oppia suomalaiset eivät toki
hankkineet Ruotsista vaan se oli osa suomalaista omaa ahdistusta ja sodan jäkeistä traumaa.
Sen käsittelyä välteltiin, pelättiin ja mediamme vaikeni.
Puhuttiin sankaritarinasta ja Väinö Linna kertoi sen myös sellaisena ja savolainen, iisalmelainen
Edvin Laine käsitteli sitä elokuvassaan vuonna 1955 juuri sankaritarinana. Samoin Laine kuvasi
myös Suomen sodan 1808-09 aikaisia tapahtumia ja sen taistelukohtauksia Iisalmessa, Koljonvirralla.
Hän romantisoi ne ja esitti ikään kuin suomalaiset olisivat olleet ruotsalaisen armeijan johdossa
1900-luvun koomisia hahmoja ja kieli oli sekin käsitteineen savolaisen kääntäjän työtä. Tyypillistä
oli häpäistä maalaista, savolaista. Kääntäjänä toimi kirjailija Juhani Aho 1900-luvun alussa ja
käännettävän oli Zacharis Topeliuksen ehkä tunnetuin historiallinen työ, Välskärin kertomukset.
Topelius tunnettiin oman aikansa poliitikkona, lehtimiehenä, kirjailijana, mutta etenkin lasten satusetänä. Hän käytti runsasta mielikuvitustaan mm. Välskärin kertomusten, Rautatien, Maamme
kirjan ja lastujen kirjoittajana. Hänelle myönnettiin kunniatohtorin arvo mutta professorin arvosta
hän kieltäytyi. Sen sijaan Aho odotti saavansa Nobelin kirjallisuuspalkinnon eikä se aivan katteeton odotus ollutkaan. Aho myötäili parhaansa mukaan oman aikansa vallankäyttäjää, kiusaajaa.

Sepitteellinen ja mytologinen historiallisena totuutena
Suomessa oli näin jo kauan vallinnut traditio, jossa sepitteellisistä tarinoista ja mytologiasta tehtiin
omaan aikaansa sopivia uusia sepitteitä ja kansa piti niitä historiallisena totuutena.
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Silloinkin kun jopa sanat ja käsitteet olivat väärästä historiallisesta ajasta hankittuja, eikä niitä olisi
tullut käyttää historiallisen kuvauksen esitykseen. Tyypillinen suomalainen sepite on Yhdysvalloista löytyvä Urho -patsas, joka kuvaa suomalaista pyhimystä “Pyhää Urhoa” karkottamassa heinäsirkkoja suomalaisten viinitarhureitten viljelmiltä.
Tarina on luonnollisesti keksitty ja sen keksijät olivat juopottelevia miehiä hakemassa mainetta
maalleen ja etsimässä yhtä ylimääräistä vapaapäivää jatkamaan jo vakiintunutta irlantilaisten juhlapyhää. Tänään tätä juhlapyhää vietetäänkin Minnesotassa monin menoin useissa kaupungeissa ja Pyhän Urhon legendaan kuuluva veistos löytyy mm. Managhasta.
Legendan synnytti suomalainen Richard Matsson 1950-luvulla kilpailemaan irlantilaisten kanssa
Pyhän Patricin päivänä. Suomalaiset ja irlantilaiset tunnetaan tavoista, joissa alkoholi ja juhliminen voi jatkua myös keksittyjen ja sepitteellisten tarinoiden tukemana. Irlannissa ja Suomessa
alusmaan kulttuurit ja tapa häpäistä muistuttavat läheisesti kiusaamisessa toisiaan ja PohjoisIrlannissa ilmiö johti katolisten ja protestanttien verisiin yhteenottoihin ja järjestäytyneeseen terroriin.

Totuus on tarua ihmeellisempi
Kun pohjoiset kalottialueet ovat olleet aina vilkasta läpikulkualuetta, maailma on muuttunut siellä
geeneineen rajusti. Luonto on joutunut sopeutumaan vuoroin jääkausiin ja vuoroin napojen vaihtumiseen ja trooppiseen ilmastoon.
Soistamme löytyy turvetta, joka on trooppisen ilmaston tuotetta. Sen löytämiseen kairan ei tarvitse
upota edes kovin syvälle turvesuota kartoitettaessa. Tiedemiehen totuus on kertomuksena aina
paljon mutkikkaampi ja uskomattomampi kuin kirjailijoiden tai toimittajien sepitteelliset, ryyppyjuhlissa keksityt tarinat, Välskärin kertomukset ja Pyhän Urhon maineteot heinäsirkkojen karkottajana viinitarhoiltamme.
Me emme ole olleet ikiaikaisesti näillä nurkilla ja muutamme koko ajan muualle, viimeistään noin
sadan vuoden kohdalla. Näin lyhyen elämänkaaren aikana emme ehdi imeä itseemme kovin monen kulttuurin tuotteita, ellei se ole jo valmiina geeneissämme. Ja se todellakin on tallennettuna
geeneihimme. Ilman tätä koodistoa me emme ehtisi saada aikaan lyhyen elämänkaaren aikana
juuri mitään merkittävää. Pääosa oppimanamme pitämästä on toki valmiina geeneissämme ja me
vain toteutamme sitä siinä missä linnut lentoaan maailman ääriin muuttomatkoillaan.

Liskot katosivat taivaalle
Eivät liskot toki sukupuuttoon kuolleet vaan nousivat siivilleen.
Linnuilla, jotka ovat syntyneet liskoista ja jotka kykenevät suunnistamaan maailman ääriin geeniensä opastamana, ei ole kouluopetusta ja kompassia. Tässä ihminen ei poikkea mitenkään lajikumppaneistaan luonnossa.
Me emme ole ruotsalaisia emmekä venäläisiä vaan pikemminkin nisäkkäitä, jotka ovat sopeutuneet pohjoiseen ympäristöön geeniensä avulla. Se näkyy silmiemme värissä ja korvien, huulten
koossa, ihossa, ruumiimme ulokkeissa, sisäelimissä, metaboliassa, tavassamme lihoa ja käyttäytyä vuodenaikojen kierrossa. Sen sijaan masennus, alkoholi ja häpäisy ovat vallan käyttöön kuuluvaa kiusaamiskulttuuria. Ei toki geneettinen ilmiö. Suomi on oleellisesti pohjoisempi maa kuin
Ruotsi ja se näkyy kulttuurissamme ja kielen pysyvyydessä.
Omaa kulttuuriamme ei pidä myöskään muuttaa sellaiseksi elämäksi, joka ei sovi geeneillemme.
Ja vain siksi, että joku hupsu hallitus on muuttamassa samaan aikaan rajojamme ja työaikoja
miten sattuu ja kysymättä asiantuntijoilta, ihmisiltä itseltään, sopiiko se heille. Lääkärille sopii
kaikki joka tuo heille työtä ja vaurautta, sairaaloita.
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Jos areaalisen, maahan sidotun elämän, on muututtava lokaaliseksi vain siksi, että muuten koetaan konkurssi, sitten konkurssi on koettava. Niin mahdotonta on muuttaa luonnonvaroihin ja
maahan sidottuja elinkeinoja ja siihen geeninsä koulineita ihmisiä joksikin toiseksi, lokaaliseksi
todellisuudeksi. Edes häpäisemällä, jollaista vallankäyttöä koko 1970-luku oli ja johon taannuimme pitkän laman seurauksena ja ikääntyneen suuren ikäluokan tuotteena.

Miljoonien vuosien tarina
Areaalisista elinkeinosta päädymme aina kohti kiertäviä nomadielinkeinoja ja nisäkkäänä kohti
omia juuriamme meressä. Niiden etsiminen Ruotsista on ajan haaskausta. Me löydämme ne aina
kohdusta ja sielläkin vedestä. Koemme sikiökaudella kaikki lajinkehityksemme vaiheet, myös kiduskannet ja karvapeitteen.
Elinkeinoa ja juuriaan, vettä elinympäristönään, ei voi muuttaa lokaaliseksi muuten kuin virtuaalisella kartalla. Peluri poliitikkona ja suunnittelijana on hirvittävä virhe ja kansakunnan on korjattava
moraalivajeesta syntyvät virheet heti ne havaitessaan.
Jokaisen demokraattisen valtion ainut todellinen voimavara on geeneihin rakennettu ja sukupolvelta toiselle siirtyvä kasautuva moraalipääoma. Sen ikä on vuosituhansissa, ei vuosisadoissa.
Sen geneettinen oppi taas on vuosimiljoonien mittainen ja sitä me emme tunnista, vaan pidämme
itsestäänselvyytenä ymmärtämättä miksi näin tapahtuu.

Peluri voi muuttaa lakia
Tätä taustaamme Pohjolassa ei korvaa mikään laki. Peluri kun voi ne kiertää moraalittomana ja
pyytää anteeksi rötöksiään ministerinä, virkamiehenä tai kirkonmiehenä, liikemiehenä. Kertoa olevansa tavallinen rötöstelijä eikä sittenkään parempi ihminen äärivasemmalla, kun oikealla on parempi ihminen puhuen vaikkapa meille vieraampaa ruotsia.
Kun kyse on kielestä, tunnekielestä, sen ymmärtäminen on mahdotonta etenkin, jos pidämme
omaa kieltämme jollakin tavalla vähempiarvoisena. Tällöin ongelma on emotionaalinen ja liittyy
heikkoon itsetuntoon. Se ei korjaudu kiusaamalla muita mutta ei myöskään hyväksymällä häpäisyn, kiusaamisen traumatisoidun kulttuurimme tuotteena.
Suomalainen ihminen on pääsääntöisesti kahden ääripään välillä, eikä ole ääri-ilmiö geeneiltään,
päinvastoin. Tavallinen, keskiluokkainen ihminen, hakee onnensa pienistä asioista, eikä seikkaile
vihreän naisen tapaan äärivasemmalla tai ruotsalaisen miehen tapaan äärioikealla, parempaa
ihmistä näytellen ja kansalaismedioillemme nenäänsä nyrpistellen ja rahvasta kauhistellen.
Oma tarinamme ruotsalaisina on sepitteellinen ja olemme sen jo oppineet. Se ei ole totta. Zacharias Topelius kirjoitti siitä kirjoja mutta jo ennen häntä kalevalaiset runonlaulajat lauloivat ne käyttämättä kirjoitusta tallentamiseen. Lönnrot taas kirjoitti niistä osan ylös ja sepitteli itse loput. Lönnrot oli lääkäri. Suomalainen luottaa lääkärin sepittämään loruun. Inkeristä hänelle lähetetty Kullero
Kalevanpojan runo on uskottava. Sitä hän ei itse peukaloinut saadakseen kirjaansa sopivaksi.
Me elämme geeniemme varassa. Näemme, tunnemme, puhumme ja ajattelemme geeneillämme.
Olemme harvinaisen lähellä niitä geenejä, joita napa-alueella ja kalotissa tavataan. Matka tässä
suunnassa, meridiaaneja, leveyspiirejä pitkin kulkien on paljon lähempänä meitä kuin edeten
kohti Välimerta tai tropiikkia, meitä varmasti häpäiseviä kulttuureja, imperialismia ja sen juuria.
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Matti Luostarinen 2013: Vuoden 2013 enteet, utopiat, dystopiat, Blogi 6. toukokuuta2013
www.clusterart.org
Akateemikko ja maantieteilijä Olvi Granö, akateemikko ja maantieteilijä J.G. Granön poika ja toisen polven maantieteilijä kuoli Turussa 19. huhtikuuta 87 vuoden iässä. Hänen mukanaan hautaan meni 110 vuotta suomalaista huippumaantiedettä.
J.G. Granö oli tunnettu tutkimusmatkailija ja luonnonmaantieteilijä, geomorfologi ja maantieteen
teorian kehittäjä, filosofi. Olavi Granö taas tunnettiin aluksi etenkin Porvoon seudun tutkijana ja
maisemamaantieteilijänä sekä sen vaihettumista seuraten. Luonto ja ympäristö ihmisen toiminnan perustana etenkin talousmaantieteessä oli Olavi Granön tutkimusaiheita.

Tiedepoliitikko
Parhaiten Granö nuorempi tunnettiin tiedepoliitikkona ja nykymuotoisen Akatemian perustajana.
Hän oli mm. Akatemian keskustoimikunnan ensimmäinen puheenjohtaja.
Hän pyrki vaikuttamaan keskusteluun tieteestä ja sen asemasta kirjoittamalla. Nuorena maantieteilijänä sain olla seuraamassa hänen sujuvaa puhettaan mutta myös pedagogin taitoja. Maantieteen historia ja metodiikka tuli tuolloin erityisen läheiseksi ja hän oli oman isänsä työn paras
tuntija. Tuohon aikaan, 1960-luvun Suomessa, myös maantiede eli voimakasta muutoksen aikaa.
Kriittinen maantiede tuli yliopistoihin. Yliopisto uudistui seuraavalla vuosikymmenellä.
Elettiin vaihetta, jolloin tietokoneet tulivat yliopistojen päivittäiseen käyttöön ja GIS maantieteen
välineeksi. Niiden sovelluksiin oli saatava mukaan maantieteen pitkä ja vaativa filosofia ja kehitettävä uutta, aiemmin kokematonta informaatioyhteiskunnan metodiikkaa. Oli oltava muita
edellä, innovoitava. Käsite innovaatiosta muuttui maantieteessä sen diffuusioksi, dynaamiseksi
maantieteeksi. Sen opit oli kyettävä levittämään ympäröivään yhteiskuntaan. Itse matkustin liki
päivittäin Turun ja Oulun väliä. Helsinkiin matkat veivät lähinnä hallinnollisista syistä mutta myös
Akatemian tutkijana ja Korkeakouluneuvostossa toimien.
Maailmalle matkat veivät opiskelijoita kouluttaen ja uusia malleja yliopistolle etsien. Oulu teknopolis syntyi ensimmäisenä tiedepuistona Suomeen jo 1970-luvun alussa. Tiedepuistojen maailmanjärjestöt tulivat tuolloin tutuiksi maantieteilijälle. Suomi eli suurta yhdyskuntarakenteiden murrostaan. Olvi Granö oli sopiva kouluttaja. Maantieteilijät olivat samaa suurta perhettä.

Kaupungistuminen ja kaupunkilaistuminen alkoi
Molemmat Granöt olivat poikkeuksellisen kansainvälisesti suuntautuneita tutkijoita. Tämä auttoi
meitä nuorempia kansainvälisyyteen. Olavi Granö piti yhteyttä etenkin Ruotsiin ja Viroon sekä
näiden akatemioihin. Molemmat olivat tieteellisten seurojen kunniajäseniä ja useamman yliopiston kunniatohtoreita, loistavia esikuvia. Opiskelijat oli saatava joka kevät Euroopan turneelle tai
kohti Aasiaa. Se oli monelle ensimmäinen ulkomaan matka ja kesti viikkoja.
Olavi Granö oli erittäin lämminhenkinen humanisti ja suhde ihmisiin oli aina ehdottoman tasaarvoinen. Hän voitti kanssaihmisten kunnioituksen ja oli siinä ylivertainen oman aikansa akateemisen väen joukossa. Tässä hän muistutti maantieteen traditiota Suomessa. Väinö Auer, Ilmari
Hustich ja Sakari Topelius sekä oululainen, runoilijana paremmin tunnettu Aaro Hellaakoski, ovat
tuota samaa humanismin suomalaisten maantieteilijöitten koulukuntaa. Suuret ikäluokat pitivät
omaa äänekästä elämäänsä samalla kun välisukupolvi käynnisti uudet tutkimus ja opetussuunnitelmat. Nyt olisi jo kokonaan uuden paradigman aika mutta unohtamatta akateemikkojemme
työtä.
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Ajaton ja paikaton maantiede
Tänään maantiedettä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Niin paikkatieteenä kuin globaalina synteesien rakentajana lokaalistien ja globaalistien ilmiöiden välillä sekä yhdistäen luonnonmaantieteen tutkimuksen ihmistieteisiin, talous- ja sosiaalimaantieteeseen sekä suunnittelumaantieteeseen, aluesuunnitteluun.
Informaatiotulva ja sen luoma pirstaleinen tiede vaatii synteesien rakentajia mutta myös suunnittelumaantieteen tapaan suunnan näyttäjiä ja rohkeita tutkimusmatkailijoita. Oman aikamme pirstaleinen tieto tekee meistä ehkä tietäviä mutta ei välttämättä viisaita. Älystä ei ole puutetta mutta
viisaudesta on. Pelkkä tiedon leviäminen ja helppo saatavuus ei vielä riitä. On pantava myös
toimeksi ja tehtävä oikeat valinnat. Ja siinä maantiede auttaa eniten tieteistämme poikkitieteisenä
synteesien rakentajana.
Maantiede elää samaa kriisiä kuin yhteiskuntamme yleensäkin. Sen on vaikea havaita paikkaansa sinä myllerryksessä, jonka keskiöön se on itsekin nyt joutunut. Ajaton ja paikatko tiedon
tulva hukuttaa käyttäjänsä elleivät välineet ole kunnossa ja filosofia oikeaa, valinnat tehty täsmälleen oikean teorian avulla mutta myös oikeaan aikaan.

Huutava puute synteesistä
Tänään maantiedettä tarvitaan kylissä, kunnissa, kansallisesti, EU:n sisällä, globaalisti sekä luonnonmaantieteenä luonnonvarojen käytössä, Jäämeren tutkimuksessa ja vanhan tradition mukaan
niin Kiinassa, Intiassa kuin Afrikassakin.
GIS ei ole sekään vain insinöörien keksintö ja peltipoliiseista varoittava laite autoissamme vaan
ensisijaisesti tapa etsiä optimaaliset sijaintiehdot yrityksille, palveluille ja kunnillemme omaan aikaamme sopivat palvelurakenteet. Sote sotkut ja kuntien rakennemuutokset ovat osaamattomuuden tuotteita. Tietoa on mutta ei taitoa sen käyttöön ja yhdistämiseen. Mediakratia on pahin kaikesta, viihteellinen mediayhteiskunnan turhuus ja sen seuranta. Se on aina poissa jostakin ja
sellainen maksaa niin ajassa kuin rahassa.
Luonto ei anna meille virheitämme anteeksi ja kriisit, jossa demokratia on uhattuna niin pienkunnissamme kuin Italian kaltaisissa valtioissa, ovat valtavia haasteita, joihin Granön kaltaisten
maantieteilijöiden työtä tänään vaaditaan etenkin ympäristön ja geopolitiikan alalla mutta myös
talous- ja sosiaalimaantieteessä.
Erityisesti nyt tarvitaan rohkeutta tarttua sellaisiin epäkohtiin, joihin aggressiiviseksi muuttuva ympäristö tuo mukanaan uusia uhkakuvia ja joita ei saisi nyt tutkijana ja sen soveltajana pelätä.
Pelko on oman aikamme pelon maantiedettä ja suurin uhka teimme nyt mitä tahansa valintaa.
Maantieteilijän on oltava siellä missä tapahtuu ja nyt näitä paikkoja on maapallollamme todella
paljon. Suomen täyttäessä sata vuotta maantieteen tulisi näkyä siinä jo historiamme yhtenä tärkeimmistä tutkijoista ja sen avaajista myös lähitieteiden ja koko kansakunnan yhteiseen käyttöön.

17. Determinismistä pragmatismiin
Matti Luostarinen 2009: Sosiaalinen media ja muuttuva paradigma. Blogi 19. huhtikuuta
www.clusterart.org
Takanani työhuoneessa tuijottaa maalaus nimeltä Ratzelin maisema. Se löytyy kotisivultani
(www.clusterart.org) ja on yksi sen katsotuimpia ja imuroiduimpia maalauksiani. Oikeastaan vain
neljä veistosta ohittaa sen suosiossa liki 250 kuvan joukossa. Netin kautta sen on imuroinut itselleen liki sata ihmistä päivittäin etenkin viikonloppuisin.
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Työn yhteydessä on kerrottu kuinka se syntyi ja mitä Ratzelin maisema tarkoittaa. Kun aloitin
maalauksen tarkoitus oli vangita maisema luolan suulta kuvattuna. Myöhemmin kuitenkin pyrkimys ottaa luonto ja maisema “haltuun” epäonnistui ja maisema alkoi katsoa kuvaajaansa ja lopputulos oli näin uskottavampi. Valinta ei ollut omani enkä halua korostaa vapaan tahdon merkitystä taidetta tehdessäni. Kun kirjoitan tätä artikkelia en tiedä mihin se päättyy. Sen sijaan oleellista on muistaa, kuinka pragmatismi on keskeinen osa suomalaista maailmankuvaa. Filosofiana
en sitä kuitenkaan pitäisi. Miten tällaiseen on sitten ajauduttu tai hakeuduttu? Kuinka keskeistä
oli kouluopetus ja muutaman avainhenkilön merkitys oppikirjojen ja opettajien kasvatuksen kouluttajalla Yhdysvalloissa?

Luonnon kesyttäjä
Ihmisen tapa peukaloida luontoa ja ympäristöään on joskus ollut ankaran luonnon kesyttämistä
ja osa teollista vallankumousta. Siihen liittyi vahva näkemys ihmisen vapaasta oikeudesta ja tahdosta voittaa ja valloittaa, olla luonnon herra. Uusi teknologia ja kulttuurimaisema kielivät ihmisen
voimasta. Pohjoisen jokia valjastettaessa puhuttiin sivilisaation läpimurrosta, “Hullusta Jussista”
kaivinkoneena ja ihmisen vaurastumisesta ja viisaudesta. Hullu tuo Jussi usein olikin. Nyt sen
jälkiä on korjailtu lohen kutupaikoilla. Usein se on jo mahdotonta, mutta toki tulostakin on saatu
aikaan ja lohi nousee etenkin vapaana vielä virtaaviin jokiimme.
Meillä oli mittava, Loimijoelta lähtenyt tutkimusohjelma, joka johtamanamme levisi Euroopan jokivesistöjen kunnostamiseen tarkoitetuksi ohjelmaksi (Ernie; European river network) ja se levisi
myöhemmin ympäristöohjelmana myös Kiinaan (Susdev China). Se oli samalla ensimmäinen
EU:n rahoittama Life-ohjelma Suomessa. Suomalainen pragmaattisuus möi siinä itseään yhdistettynä verkosto- ja klusteritalouteen, tieteen ja tutkimuksen sovellukset siirtyivät suoraan sovelluksiin maatiloilla ja yritystoiminnassa sekä hyvässä hallinnossa ja koulutuksessa.
Possibilismi on näkökulma, joka antaa ihmiselle jumalallisia oikeuksia ja valtuuksia ohi luonnon
oman aineen ja energian kiertokuluissa ja luonnon armottomien lakien alla virheitä tehden. Ihmisellä on mahdollisuus valita ja olla valinnassaan viisas myös luonnon ihmissovinistisena alistajana. Tänään tällainen oppi ei ole enää oikea eikä sitä kukaan sellaisena enää markkinoi filosofiassaan.
Ihmismielen libertarianismi ei liity poliittiseen libertarianismiin. Mielenfilosofisen suunnan mukaan
meillä on vapaa tahto valita, millaiseksi maailma ympärillämme kehittyy. Ongelmana ei olekaan
ympäristömme vaan ihminen ja hänen kehityksensä ja kaikki ne kuolemansynnit, joista vaikein
tahtoo olla ahneus.

Kausaalisuhteiden maailma
On toinenkin näkökulma. Sen mukaan koko luomakunta perustuu syy-seuraussuhteisiin eli kausaliteettiin. Muistamme tämän etenkin kouluaikojen matematiikasta ja fysiikasta, luonnontieteistä.
Kausaliteetissa ilmiö aiheuttaa toisen ilmiön ja sitä meille opetettiin osana arkiajatteluamme. Newtonia ja klassista mekaniikkaa pidetään usein yhtenä vapaan tahdon ja samalla myös sattuman
tärkeimpänä kumoajana.
Monen filosofin mukaan determinismiä, kausaalisuhteiden ketjua, ei voi sovittaa yhteen sattuman
saati vapaan tahdon kanssa. Subjekti ei toimi vapaasti jos se kausaalisuhteitten seurauksena ei
voi tehdä kuin yhden valinnan. Kovassa determinismissä jokaisen subjektin teko on väistämätön
eikä subjekti voi todellisuudessa valita mitä hän tekee eri tilanteissa.
Einstein joutui ongelmaan kvanttimekaniikan ja kaiken mallittavan maailmanmallinsa kanssa.
Kvanttimekaniikka ei mahtunut kaikessa determinismin koviin lakeihin ja niinpä sekä suhteellisuusteorian että kvanttimekaniikan isäksi ristitty ihminen joutui ristiriitaan, jota hän pyrki purkamaan koko elämänsä ajan.
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Hän pyrki mitätöimään kvanttiteoriansa saadakseen jatkoa suhteellisteoriansa rakentelulle. Syntyi demoni, joka kykeni tietämään kaiken historiasta, nyt vallitsevista asiantiloista ja niitä ohjaavista laeista. Näillä tämä hallitsi maailmaa kykenemällä ennustamaan täysin varmasti tulevan.
Jumalat kun eivät heitä noppaa.

Kovan determinismin synty
Oikeammin demoni, tai nopan heittäjä, oli tämän päivän fyysikko, joka ymmärsi kuinka aika on
suhteellinen, kulkee molempiin suuntiin, hidastuu ja pysähtyy. Tai oikeammin hän oli fyysikko,
joka tiesi materian olevan samaan aikaan useamassa paikassa. Hänen käsitteet eivät vain sopineet perinteisen filosofian maailmankuvaan. Filosofia oli jäänyt jälkeen tieteiden nopeasta kehityksestä ja irtautumisesta alkujuuriltaan.
Väite determinismistä, tai sitä vastustavasta indeterminismistä, ei ole tänään ajankohtainen. Tai
sen ajankohtaisuuden puuttuminen liittyy filosofisen ongelman muuttumisesta lähinnä vain eettiseksi ongelmaksi. Jos sattuma ja vapaa tahto poistuvat, jäljelle jää vähän sellaista, johon ihminen voisi omilla ratkaisuillaan vaikuttaa. Kovan determinismin mukaan vapaa tahto on vain ihmisen luoma illuusio.

William James ja pehmeä determinismi
William James pehmensi determinismiä. James oli moraalifilosofi, ja hän näki kuinka kova determinismi johtaa synkkään pessimismiin, tai nykyisin niin muodissa olevaan ihmisen turmelevaan
subjektivismiin. James halusi antaa sattumalle edes hieman tilaa mutta hän ei kutsunut sitä enää
“vapaaksi tahdoksi” vaan lähinnä toivoksi.
James halusi puhua asioista, ei niinkään käsitteistä tai symboleista. Näin syntyi toivo, joka oli
enemmän kuin vapaa tahto ja antoi determinismin kieltäville libertariansimin. Syntyi tilanne, jossa
oli yhtäällä deterministisiä lakeja ja toisaalla mentaalisia kuvauksia, joissa näitä lakeja ei ollut
olemassakaan. Syntyi ajattelua, jossa vapaa tahto ei sopinut yhteen sen enempää determinismin
kuin indeterminisminkään kanssa.

Kompatibilismi
Puhuttiin kompatibilismistä tai sen vastakohtana inkompatibilismista. Pisimmillään väitettiin
kuinka tapahtumat eivät määräydy vapaan tahdon perusteella, mutta eivät minkään muunkaan
(determinismi) perusteella. Käytännössä sekä vapaa tahto tai sattuma olivat vain käsitteellisiä
sekaannuksia. Sitä ei ollut olemassakaan, oli maailma sitten deterministinen tai indeterministinen.
Matka kohti pragmatismin syntyä oli valmisteltu sekavan filosofian omina harharetkinä. Tieteiden
erikoistuessa filosofeille jäi lopulta vain ihmisen käyttäytymiseen ja eettisiin tai moraalisiin kysymyksiin liittyvää pohdintaa. Tällä oli erityistä merkitystä etenkin moraalifilosofisten kysymysten
kohdalla. Suomen historia oli täynnä näitä pohdintoja.

Pragmatismin synty
Pragmatismin synty on lähellä tätä edellä kuvattua eettistä pohdiskelua. Se syntyi Yhdysvalloissa
Charles Sanders Peircen, William Jamesin ja John Deweyn pohdinnan tuotteena. Näistä alkuperäisimpiä ja vanhimpia ovat Peircen kirjoitelmat, joita ei hänen omana aikanaan usein edes julkaistu. Tänään häntä voisi pitää meille niin tärkeän filosofisen ajattelun isänä. Juuri sieltä tulevat
pohdinnat, joissa päädytään pragmatismiin ja joku ajopuun ja suomettumisen välttämättömään
pragmaatikon päätelmäänsä.
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Pragmatismi on ainut aidosti amerikkalainen filosofinen ajatusrakennelma ja sen nykyinen suosio
johtuu naturalistisen tietoteorian suosion suuresta kasvusta. Lyhyesti pragmatismin mielestä tiedolle ja teorialle syntyy merkitys vasta, kun niitä soveltavat ympäristössään toimivat elävät olennot. Näin filosofiset käsitteet nähdään pragmatismissa kiinteästi käytäntöön kietoutuvina.
Pragmatismissa ihmiset toimivat monenlaisten käytäntöjen ja tavoitteiden ohjaamina, ja nämä
juuri säätelevät sitä, millainen todellisuus ihmiselle hahmottuu. Pragmatismi kyseenalaistaa teorian ja käytännön välisen rajan. Presidentti Barack Obamaa pyrittiin usein kuvaamaan pragmaatikkona ja moittimaan idealismin puutteista presidentin vaalien myrskyissä. Obaman ja aiemmin
Kennedyn suosio Suomessa syntyi varmaankin osin tästä maailmankuvastamme. Toki taustalla
oli muutakin, ei vähiten 1960-luvun idealismia.

Varhaisempi historia
Pragmatismin synnyn taustalla eivät ole niinkään amerikkalaiset ajattelijat kuin antiikin humanismi
ja sofistit sekä epäformaali logiikka, naturalistina tietoa ja toimintaa korostanut David Hume sekä
realisti Thomas Reid (“tieto on valtaa”). Juuri tätä kautta alkoi pohdinta teoreettisen ajattelun,
tutkimuksen ja tieteen sekä yleensäkin ihmisen elämän käytännöllisten seurausten painotuksista.
Käytännössä juuri pragmatismi yhdisti kausaalisuhteet ja teoriat toiminnan kautta järkeen. Pragmatismi haastoi aiemmin idealistisen ajattelun, jossa tietämys ja toiminta olivat ikään kuin kaksi
erillistä aluetta. Taustalla oli darwinismi ja evoluutioteoriat, kehitysoppi ja liberalismi, Arthur Schopenhauerin omaksuma biologinen idealismi.
Tutkimuksen avulla ihminen, tai mikä tahansa eliö, saisi ikään kuin otteen ympäristöstään, jossa
“todellinen” ja “totuus” ovat lopulta vain nimityksiä. Ne ovat toki käyttökelpoisia tieteessä, siinä
missä vaikkapa uskonto tai vapaa tahto, sattuma, luonnon lait, mutta niitä ei tule ymmärtää tutkimustilanteen ulkopuolisina. Näin uskomusten ei tarvitse kuvata todellisuutta ollakseen tosia. Uskomukset ovat taipumuksiamme, jotka tulevat tosiksi tai epätosiksi sen perusteella, kuinka hyödylliseksi ne osoittautuvat tutkimuksessa, toiminnassa, elämässämme ylipäätään.

Evoluutio ja Darwin taustalla
Pragmatismi on vastaus monelle sellaiselle tietoteorian ongelmalle, joka on psykologinen ja se
syntyikin vaiheessa, jolloin psykologia ei ollut vielä erkaantunut muusta tietoteoriasta. Darwinismin tapaan pragmatismi korosti, kuinka älylliset eliöt taistelevat selviytyäkseen elinympäristössään ja teoriat tulivat tosiksi juuri tämän menestyneen taistelun kautta. Nykyisin “meemit” edustavat näitä geenien sosiaalisia ja psykologisia, myös filosofisia oppirakennelmia. Tällainen filosofia selitti paljon läntistä ajattelua ja etenkin toimintaa, myös eettisiä ja sosiaalisia, psykologisia
ratkaisuja ja käytäntöjä.
Determinismin ja pragmatismin yhteinen ajattelu nojaa elävän olennon toimintaan ja sen ympäristöön. Näin teoriat ja niiden käyttö ovat vain tapamme löytää tiemme maailmassa. Ei ole olemassa hyvää käytäntöä ilman hyvää teoriaa ja teoria joutuu palaamaan kokemukseen ja selittämään ilmiöt, jotka saivat alun perin teoretisoinnin aikaan. Tämän prosessin kautta ilmiöstä tulee
psykologisesti mielekkäämpi mutta ei välttämättä tieteellisempi.

Filosofia lähemmäs tiedettä
John Dewey kuvasi, kuinka hänen tavoitteena ei ole älyn käytännöllistäminen, vaan pikemminkin
käytännön älyllistäminen. Tällä hän tarkoitti sellaista pohdintaa, jossa usein pelkillä nimellisillä
käsitteillä päädytään pohdintaan, jonka tuloksena on pelkkä metafyysinen sekaannus. Tällaisina
pidettiin vaikkapa hegeliläisen filosofian monia moraalisia objektiivisia uskomuksia, joihin myös
Schoppenhauer aikanaan puuttui.
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Pragmatismi ei ole varsinainen filosofia vaan pikemminkin tapa tuoda filosofia lähemmäs deterministisen luonteen saanutta luonnontiedettä. Inhimillinen tietämys ei voinut olla ikään kuin tieteen
yläpuolella ja sen saavuttamattomissa. Schilleriä mukaillen myös sanoilla oli merkitystä lopulta
vain todellisessa käyttötilanteessa.
Juuri Schiller sai aikaan lopulta klassisen pragmatismin todellista käyttötilannetta palvelevaksi ja
samalla osaksi hypoteettis-deduktiivista logiikkaa. Tässä induktiivinen ajattelu hyvän käytännön
tukena, kehnon teorian kautta, kiellettiin Einsteinin tapaan muuten kuin palaamalla ensin hypoteettiseen alkutilanteeseen ja sen myöhempään tulkintaan käytännössä. Tämä käytäntö rantautui
myös Suomeen mutta ei toki kaikkeen arjen elämäämme tai poliittiseen päätöksentekoon.

Etiikka erehtyväinen hanke
Etiikan suunnalla pragmatismi kuvasi tosiasioilla ja arvoilla olevan kognitiivisen sisällön. Arvot
kuvattiin lähinnä hypoteettisina ja oletuksina teoista, jotka ovat oikeita tai hyviä. Sen sijan tieto oli
sitä mihin meidän tuli uskoa. Pragmatismin etiikka on oikeammin vain humanismin etiikkaa ja
kertoo, kuinka kaikki sellainen on moraalioppina arvokasta, joka on tärkeää meille ihmisinä.
Tämä koskee myös uskontoja ja niiden merkitystä. Etiikkaan sisältyy tietty määrä uskoa ja luottamusta, moraalisiin päätöksiin emme saa koskaan aina riittävästi todistusaineistoa. Oikean, hyveen ja hyvän välillä on aina myös mahdollisia ristiriitoja. Etiikka on erehtyväinen hanke pragmaatikolle eikä koulutuksen tarkoitus ole esimerkiksi vain työelämä tai keino päästä päämäärään.

Esteettinen luovuus
Estetiikassa taide on pragmaatikolle luovaa elämää, ei taiteilijoiden työtä. Se on jokapäiväisen
elämän eheyttä ja koskemattomuutta ja määrittää siten taiteen samoin kuin cluster art omassa
estetiikan tietoteoriassa. Oleellista on, ettei yleisö ole siinä passiivinen vastaanottaja, vaan aktiivinen osallistuja ja itse pragmatismi filosofiana panteistinen.
Filosofisista suuntauksista eniten yhtäläisyyksiä pragmatismiin löytyy tänään empirismistä, behaviorismista, funktionalismista ja etenkin arkikielen omasta filosofiastamme, käytännön filosofiasta.
Ankarimmat suunnan varustajat löytyvät perinteisen analyyttisen filosofian edustajista ja nimekkäimpinä Bertrand Russell ja Edmund Husserl. Etenkin Schillerin usein retorinen kieli toi mukanaan ylimääräistä painolastia, johon oli helppo tarttua.

18. Claude Levi-Strauss – tieteen jättiläinen
Matti Luostarinen 2009: Sosiaalinen media ja muuttuva paradigma. Social media paradigm. Blogi
5. marraskuuta 2009 www.clusterart.org.

Aikamme suurin filosofi ja humanisti on poissa
Claude Levi-Strauss kuoli sunnuntaina sadan vuoden ikäisenä. Hän oli syntynyt Brysselissä
28.11.1908 ja oli ranskalainen antropologi, strukturalismin ehkä huomattavin edustaja. Hän opetti
myös mm. Yhdysvalloissa nimekkäässä New School for Social Research -laitoksessa New Yorkissa. Lapsuutensa hän vietti Ranskassa lähellä Versailles’ia.
Levi-Strauss toimi 1930-luvulla antropologian professorina Sao Paulossa. Hän teki runsaasti tutkimusmatkoja etenkin intiaanien pariin Brasiliassa, mutta hän vieraili usein myös Aasiassa. Kuten
kaikille Brasiliassa työskenteleville, Yhdysvallat oli tärkeä kohde ja Levi Strauss tapasikin New
Yorkissa kielitieteilijä Roman Jakobsonin. Osin tuon tapaamisen innostamana syntyi ensimmäinen laaja teos koskien sukulaisuuden perusrakenteita ja strukturaalilingvistiikkaa vuonna 1949.
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Tuossa teoksessa on havaittavissa toinenkin kiintoisa piirre ja lähtökohta myöhemmälle tuotannolle ja löydöksille. Levi-Strauss alkoi käyttää matematiikkaa, tilastotiedettä ja matemaattisia malleja antropologiassa.
Se oli tuohon aikaan vallankumouksellista ja poikkitieteistä. Systeeminen ja rakenteellinen ajattelu tuli tuota kautta osaksi metodiikkaa ja se saattoi laajeta sieltä lähemmäs aikansa johtavia
tieteen saavutuksia innovaatioprosessin edetessä kohti ns. “Big Science” -aikaa. Ilman tätä vaihetta tuskin olisimme tavanneet kongressissa, jossa mukana oli myös insinöörejä.

Surullinen tropiikki ja sen portaat
Seuraava julkaisu “Surullinen Tropiikki” vuodelta 1955 oli jo matkakertomus ja tapa kuvata etnologin arkea, tavallaan myös oppikirja tuleville etnologeille. Kirjoittaja mainitsee kuinka häntä tukevat geologian opinnot, Marxin ja Freudin kirjoitukset ja teoriat. Se näkyy myöhemmässä tuotannossa olkoonkin, että lisää oli tulossa ja matematiikkakin vahvistui.
Pitkä elämänkaari luo uskomattoman uran ja huikeita löydöksiä, joita hän ei kuitenkaan kaikkia
voinut avata. Monet suuret ideat jäivät siten hypoteettisiksi ja myöhemmin testattaviksi. Niiden
sovellukset ulottuivat kauas hänen omista tutkimuskohteistaan.
Parhaat tuotteet syntyivät esseekokoelmana vuonna 1952 “Strukturaalinen antropologia”, vuonna
1962 “Nykypäivän Totemismia” ja samana vuonna “Villi ajattelu”. Nämä olivat hänen läpimurtonsa, hän sai professuurin College de Franceen ja Ranskan Akatemian jäsenyyden vuonna
1973. Silloin hän oli 65-vuotias, kuten minä tätä kirjaa kootessani, ja itse aloitin opiskeluani Oulun
yliopistossa ja myöhemmin Turun ja Oulun yliopistojen tutkijana kahdessa hyvin erilaisessa tiedekunnassa juuri tuona vuonna, jolloin hän täytti 65 vuotta ja aloitti professorina saaden samalla
Akatemian jäsenyyden.
Nimi College de France ja Levi-Strauss tulivat tutuiksi aluksi kirjojen kautta. Myöhemmin, runsaan
vuosikymmenen jälkeen, tapasin Levi-Straussin kongressissa, jossa pohdimme villin ajattelun
mallia innovaatioprosessien rakenteissa ja uudessa luovassa kulttuurissa. Hän oli jo 75-vuoden
ikäinen, minä tuskin kolmeakymmentä enempää. Ikäero ei häirinnyt lainkaan ja kuinka voisikaan,
kun kyseessä on perustiede ja -tutkimus.
Tuolloin tietokoneet olivat toki jo yliopistoissa runsaassa käytössä, kaikki mallit ja menetelmät
kulkivat kvantitatiivisen metodiikan kautta luonnontieteisen koulutuksen saaneilla. Toisaalta omat
opinnot sosiologiassa ja ihmistieteissä, luonnontieteitten rinnalla, helpottivat “kopernikaaniseksi
vallankumoukseksi” ristityn strukturaalikielitieteen ymmärtämistä.
Aksiomaattinen ajattelu ja pragmatismi olivat Yhdysvalloissa koulutetulle Levi-Straussille tuttuja.
Lisäksi Levi-Straussilla oli filosofin ja juristin peruskoulutus takanaan hieman Lutherin tapaan.
Minulla taas väitös luonnontieteissä ja yhteiskuntatieteilijän peruskoulutus lisänä sekä protestanttinen kasvatus, työkulttuuri, jossa elämisen oikeus hankitaan juuri työn kautta.
Olin kierrellyt tuhansia talouksia, alkuperäiskansojen tyyppisiä etnologisia ihmisyhteisöjä pohjoisimmassa Lapissa ja jokilaaksoissa mutta tutustunut myös mm. Afrikan Voltan ja Kariban jättialtaiden vaikutuksiin allasmuuttajien kohtalona.
Vertailimme niitä Kanadassa saatuihin kokemuksiin, toki myös suuriin tekoaltaisiin muualla maailmalla ja annoin omat aineistoni yhteiseen käyttöön hakiessamme matemaattisia malleja tuon
ajan strukturaaliseen henkeen.
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Olimme vakuuttuneita siitä, että kielelliset pintarakenteet voidaan palauttaa tiedostamattomaan
syvärakenteeseen. Näin puhunta (parole) ja kielisysteemi (langue) voitiin erottaa toisistaan LeviStraussin hypoteettisten mallien kertomalla tavalla. Kaikki oli mallitettava ja haimme suurta läpimurtoamme. Läpimurto syntyikin ja sen tuloksena sosiaalisen median monet ihmeet.

Ympäristöpsykologia ja -sosiologia syntyivät
Olin havainnut allasevakkoja haastatellen, kuinka vastausten rakenne muuttui oleellisesti, kun
menetetystä lapsuuden psykologisesta kasvuympäristöstä, kielen lähteistä, oli riittävästi aikaa.
Surutyön jälkeen pintaan tulivat myös varhaislapsuuden ympäristöpsykologiset rikkaat ympäristöelementit ja -symbolit, joita muuten emme edes havaitse.
Suomalaisilta vain nämä kielelliset symbolit puuttuivat ja ne jouduttiin korvaamaan muilla merkeillä, jotka liittyivät läheisesti etnologiaan ja antropologisiin uusiin havaintoihin. Levi-Strauss oli
havainnut saman ilmiön tropiikin intiaaneilla näiden kulttuurin taantuessa ja rappeutuessa.
Näin myös laajemmin kulttuuri-ilmiöt voitiin tulkita kommunikaatioteoreettisin ja semioottisin välinen sekä tarkastellen niitä uuden tietokoneiden antaman välineistön avulla, jossa näitä prosesseja yhdistivät kulttuurien yhteiset nodaalit, solmukohdat.
Itse käytin muuttujien valtavasta määrästä johtuen erilaisia tilastomatematiikan monimuuttujamenetelmiä, kun taas tuolloin jo 75-vuotias Levi-Strauss ei niitä tunnistanut. Biotieteilijät ja geotieteilijät taas operoivat menetelmillä, joissa havaintojen määrä saattoi olla valtava, mutta muuttujia
joskus hyvinkin vähän. Niiden metodinen käsittely tapahtui kokonaan toisenlaisella matematiikalla, ja se toki näkyy vielä tänäänkin mallien rakentelussa megadatoja yhdisteltäessä. Ensimmäiset kokeet tehtiin Suomessa jo 1970-luvun alussa yhdistelemällä yliopistojen välisiä tietokonehirmujamme.
Nämä kokemukset oli mahdollista yhdistää myöhemmin digikielen menetelmin, DNA-rakenteiden
tutkimuksen tapaan aineistoja käsitellen ja miljoonien sosiaalisen “median” ilmiöt yhdistäen myös
valtaisaan muuttujajoukkoon. Tosin tämä tutkimus oli Levi-Straussille mahdotonta liki 100-vuotiaana, mutta idea (hypoteesi ja osa aksiomaattisesta perustasta) eli jo silloin, kun hän oli noin 80
-vuotias akateemikko.
Opettajana ja tutkijana jouduin Oulun yliopistossa avustamaan molempia luonnon-, kulttuuri- ja
suunnittelumaantieteen opistonsa loppuvaiheen opiskelijoita, mutta joskus myös mm. lääkäreitä
ja teknisen tiedekunnan insinöörejä, etenkin arkkitehtiosaston yhdyskuntasuunnittelun yhteiskuntatieteistä osaamistaan syventäneitä teknokraatteja karttojensa parissa maantieteilijänä, biologina ja sosiologina samaan aikaan operoiden ja metodikäytäntöjä tietokoneella opastaen myös
sosiologeja avustaen.
Oli helpompi tehdä tuolloin ohjelma-ajot ja tulkinnat itse kuin opastaa jokainen tuleva maisteri tai
tohtori, lääkäri sellaiseen rutiiniin, jota hän ei tulisi koskaan työssään käyttämään. Se ei ollut toki
myöskään tehtäväni ja olisi toki vaatinut myös heiltä vuosien peruskoulutuksen. Yliopistoissa, toisin kuin lukiossa, kaikille ei todellakaan opeteta kaikkea.
Näin akateemisen koulutuksen saaneet ihmiset tarvitsevat koko ajan toistensa apua ja tukea,
verkostoja. Monen tiedekunnan maisterit ja tohtorit ovat edelleenkin kovin harvinaisia. LeviStrauss teki tästä poikkeuksen ranskalaisena akateemikkona ja oli mieluisa ystävyys.
Näin oma ympäristöni tutkijana tuskin paljon poikkesi Levi-Starussin kokemuksista ja vain aika oli
toinen, välineet kehittyneemmät ja Suomessa tavoite oli pragmaattisempi kuin Ranskassa. “Meillä
ei ajatella, meillä tehdään töitä”, oli lipsahdus, jota suomalaisesta esimiehestämme käytettiin pienessä tutkijayhteisössä.
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Se oli juuri kuvaamin protestanttisen tutkijayhteisön perikuva, jossa tutkijan työpäivä alkoi kello
18 illalla opiskelijoiden poistuttua yliopistolta. Viikonloppuja ei tunnettu, ei edes joulunpyhiä. Elämänkaaremme on kovin lyhyt uuden löytämiseen, vakuuteltiin, ja siinä oltiin oikeassa.
Tohtoreita tehtailtiin juuri se määrä, kun mitä yliopistot tarvitsivat omaan henkilöstönsä uusintamiseen, vajaa sata vuodessa. Kansainvälisyys oli itsestäänselvyys ja menetelmät samoja kuin
huippu-urheilussa. Oikoteitä ei tunnettu, eikä niitä voinut olla niin pienissä tiedeyhteisöissä.

1960-luvun vallankumouksellinen strukturalismi
Strukturalismi (lat. struktura “kokoonpano” struere “rakentaa”) oli 1900-luvun alussa Euroopassa
syntynyt filosofinen tai tieteellinen oppisuuntaus, joka kehittyi kielitieteen ja modernismiin liittyvän
taideteorian yhteydessä ja koki huippunsa juuri 1960-luvun hulluina vuosina. Sillä oli jo tuolloin
erittäin näkyvä yhtymäkohta kybernetiikkaan (systeemin käsite) sekä tänään niin muodikkaaseen
informaatio- ja kommunikaatioteoriaan (informaatioteoria).
Levi-Strauss lisäsi tähän mytologian ja sen symboliset muodot strukturaalisessa rakenteessa. Lisäksi häntä kiinnostivat ruokaan liittyvät ilmiöt ja monet sellaiset symboliset rakenteet, joiden
tausta oli freudilaisessa psykoanalyysissä. Epäilemättä mukana oli myös ajan biogenetiikan ja
ydinfysiikan aineksia mutta niistä ei hiiskuttu mitään.
Strukturalismiin liittyi tuolloin eräänlainen ykseys, joka syntyi kulttuurin, kielen, taideteosten yms.
kautta, ja josta oli rakenneltavissa yleisiä struktuureja sekä lopulta kaikkien kulttuurien yhteinen
synteesi. Tiede sinänsä ei toki saanut tästä itselleen uutta “rakennetta” mutta vallankumouksellistakin toki löytyi. Etenkin tiedostetusta pintatiedosta oli pyrittävä pääsemään pinnan alla olevaan
tiedostamattoman struktuurin tutkimiseen.
Ajoittain se sai populistisia piirteitä ja riistäytyi käsistä. Ranskassa ja etenkin Kanadassa ranskankielisten keskuudessa sen havaitsee voimakkaana tänäänkin. Sen tausta on toki vanhempaa kuin
Levi-Straussin kirjaama strukturalismi. Se näkyy tänään myös poliittisessa käyttäytymisessä ja
liberaalipopulismissa.

Saussure ja venäläinen formalismi
Havaittu rakenne ja objektiivisena pitämämme oli eri asia kuin ihmisen tapa jäsentää, strukturoida
jokin ilmiö. Puhuttiin tutkijan tuomista omista malleista tai objektiivisesta todellisuudesta, jolloin
tutkijan tai taiteen tehtävänä oli vain esitellä tai paljastaa ne lukijalle tai katsojalle. Kerrottiin ontologisesta strukturalismista, jossa kyse oli todellisesta rakenteesta sekä metodologisesta strukturalismista, jossa mallit olivat tutkijan työhypoteeseja.
Tärkein tuon ajan filosofeista oli Ferdinand de Saussure ja hänen lingvistiikkaan liittyvät ideansa
(Cours de linguistique general 1916). Taiteessa tähän sekoittui etenkin venäläistä formalismia
(fenomenologinen reduktio), josta myös Levi-Strauss tuli osalliseksi juuri Roman Jakobsonin
kautta. Tästä on runsaasti esimerkkejä myös Suomesta.
Suomalainen strukturalismi 1960-luvulla, ja pitkälle sen jälkeen, oli usein venäläistä formalismia.
Diffuusioprosessit olivat odotettuja ja liittyivät meillä vasemmistoradikaaliin ylioppilasliikkeeseen.
Lukemalla tuon ajan medioita, etenkin Helsingin Sanomia, sen voi havaita kuka tahansa maallikkokin. Media on aina oman aikansa tuote.
Vielä tuolloin tieto ja sen teoria levisi vahvasti henkilöiden kautta ja sitä voitiin jäljittää. LeviStrauss päätteli ihmisen tärkeimpien luovan toiminnan avaajien olevan kieli ja siitä versoneet
myytit, musiikki ja matematiikka. Lopulta kaiken kattoi kommunikaatiojärjestelmä, jota hän luonnehti juuri ihmiskunnan suurimmaksi havainnoksi sitten Kopernikuksen. Kopernikus ei kuitenkaan
rakentanut tyhjän päälle, ja sama koski myös Levi-Straussin havaintoja osana hermeneutiikkaa.
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Kolme kommunikaatiotasoa ja binääri hahmotus
Levi-Strauss jakoi yhteiskunnan kolmeen kommunikaatiotasoon. Ensimmäinen liittyi sukulaisuuteen, avioliittosääntöihin ja naisten vaihtoon ryhmien välillä. Toinen oli lähellä ekonomista vaihdantataloutta, tavaroita ja markkinoita, palveluita sekä kolmas kielellisistä säännöistä syntyvää
sanomien vaihtoa, diffuusiota.
Kuinka nämä universaalisti toimivat oli mahdollista selvittää vain vertaamalla ja tutkimalla maapallon eri kulttuureja toisiinsa. Ilma internetiä ja sen sosiaalisia verkostoja se oli aikanaan mahdotonta. Lisäksi vaadittiin myöhemmin syntyneet menetelmät, suurten aineistojen reaaliaikainen
tulkinta ja modernin tietotekniikan aikakauden metodiikka, digiajan ihmiset välineineen. Silta vanhaan oli kuitenkin edelleen deduktiivinen tieteen ihanne Rene Descartesin tapaan oivaltaen.
Keskeisin suuri havainto syntyykin juuri tässä vaiheessa, jolloin Levi-Strauss oletti ihmisaivojen
toimivan oppositiopareja algebrallisesti jaotellen. Tämä binääri hahmotusperiaate syntyi äännekuvioiden tutkimuksesta ja oli tavallaan vahinko. Näitä vahingoksi kuvattuja löydöksiä tiede on
kuitenkin tulvillaan. Kirjassani sosiaalisen median strategiasta tämä on vahvistettu mutta samalla
muutettu vastaamaan digikielen ajan tulkintaa. Ranskassa tätä oli hapuiltu edelleen mytologian
kautta ratkaisua hakien.

Ihmisessä puhuvat myytit
Toinen merkittävä jatko olivat myytit, jotka puhuivat ihmisessä ihmisen sitä tietämättä. Ihmisestä
tuli erilaisten systeemien leikkauskohta (nodaali) ja strukturalismista Ranskassa vähin erin filosofian ohella maailmankuva tai -katsomus. Siihen liittyi strukturalistinen sosiologia, kirjallisuustiede
kuvataiteiden lisäksi, geneettinen strukturalismi ja lopulta yhteiskuntaryhmät, jotka järjestyivät yhdellä kertaa sosiaalisen tietoisuuden ja esim. taiteilijan luoman mielikuvitusmaailman kautta.
Miten Levi-Strauss ja strukturalismi vaikuttaa minussa? Miten yli 100-vuotiaaksi eläneen ja parhaat työnsä 1960-luvulla tehneen tieteilijän merkitys näkyy tämän päivän kokemuksena?

Villi, innovatiivinen ajattelu
Ensiksi Levi-Strauss kyseenalaisti jo vahain käsitteet alkuperäiskansojen primitiivisestä luonteesta. Hän otti käyttöön käsitteen, jolla oli erityinen merkitys omalla kohdallani innovaatiorakenteen synnyn taustasta. Teoksessa “Villi ajattelu” oli mukana strukturalismin keskeisimmät siemenet. Siinä hän vertasi intiaanikansojen “villiä ajattelua” konkreettiseen logiikkaan (bricolage) erona
oman sivilisaatiomme “kesytettyyn ajatteluun”.
Jatkossa syntyi monumentaalinen “Mythologiques-sarja” (“Raaka ja keitetty“, “Hunajasta tuhkaan” ja “Pöytätapojen alkuperä” sekä vielä vuonna 1971 “Alaston ihminen“). Tässä koko sarjassa
kulttuureja käsitellään mytologisena kokonaisuutena, paradigmana. Myytit ovat jatkuvia, kehämäisiä, toinen toistaan tukevia rakennelmia. Näin yksittäinen rakenne, myytti, oli osa laajempaa
kokonaisuuden transformaatiota mutta vailla kykyä käyttää tietokonetta näiden myyttien avaamiseen.

Suuri ajatus kulttuurien yhteisestä perustasta
Tästä syntyi paradigmaattinen toinen valtaisa havainto. Alkuasukkaat eivät olleet tietoisia laajemman ajattelun tai rakenteen systeemistä, jonka osana tai palana myytti esiintyi ja johon se oli
palautettavissa. Myytit olivat ajattelu- ja ilmaisutapoja, joiden taustasta ihmiset eivät olleet tienneet. Levi-Strauss viittasi globaaliin käsitteistöön, jonka taustalla oli kaikkien kulttuuri-ilmiöiden
perusta. Hän alkoi lähestyä aikalaisiaan ja etenkin fyysikkona tunnetun Albert Einsteinin ajattelua.
Ja taas ilman luonnontieteiden antamaa kieltä ja ymmärrystä.
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Levi-Straussin ajattelu oli vallankumouksellista ja vaikutti antropologian ja etnologian rajojen ulkopuolelle miltei enemmän kuin hänen omimmassa ympäristössään, ja hän on oman käsitykseni
mukaan 1900-luvun tärkein omintakeinen, innovatiivinen ajattelija ja alueella, joka oli hänelle lopulta kokonaan vieras.

Taustalla länsimaisen ajattelun pitkä linja
Perinteisempää ajattelua Claude Levi-Strauss edusti deduktiivisessa mielessä. Hänen havaintonsa tukivat näkemystä, jossa universaalit myös mentaaliset rakenteet, olivat löydettävissä ajatusjärjestelmien tieteellisen tutkimuksen kautta ja hypoteettisin rakentein. Itse strukturalismista
tuli yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä, ellei merkittävin, ajatusjärjestelmä.
Rakenteita (structura) painottavassa muodollisessa ajattelussaan Levi-Strauss ei poikennut länsimaisen filosofian ja tieteen pitkästä linjasta, tukipylväinä Platon ja Kant. Hän sai vaikutteita varmaan myös Hegelin teksteistä, ei vain Marxin tai Freudin, kuten hän itse korosti.
Oleellisesti poikkeavaa ja uutta innovoivaa oli tarkastella rakenteita, vaikkapa musiikkia metaforan kautta. Niinpä ihmisen tai ihmisryhmien toiminta- ja ajattelutavat olivat ikään kuin melodioita,
geneettinen koodisto, joiden moninaisuus perustui täsmällisiin rakenteisiin. Näin kulttuurit eivät
olleet kaoottista kakofoniaa ja muistuttivat vaikkapa Sibeliuksen valmista sinfoniaa. Sen kykeni
avaamaan kaikkien kulttuurien kohdalla yhteisen nimittäjän kautta. Aivan riippumatta siitä, oliko
kyse ns. korkeakulttuurista tai alkuasukkaiden tavoista. Näin luonnollisesti olikin ja tausta syvällä
genetiikassa.

Toiminta ilman toiminnan logiikan oivallusta
Se, että ihmiset toimiva eri kulttuureissa tuntematta toimintojensa motiiveja, tapojen taustalla vaikuttavia sosiaalisia järjestelmiä, on ainutlaatuinen lähtökohta tänään, jolloin tietotekniikka antaa
mahdollisuuden tulkita eri kulttuurien toimintalogiikkaa niitä toisiinsa verraten ja tyypittäen uuden
sosiaalisen median kautta.
Näin syntyi mahdollisuus seurata, onko sellaisia symbolisia toimintasääntöjä, jotka ohjaavat inhimillisen ajattelun ja toiminnan yhteistä logiikkaa. Tämä tarkoitti sekä sosiaalista elämäämme, tapaamme käydä kauppaa, tehdä taiteellisia merkkiteoksia, alkuasukkaiden myyttejä tai omia tieteellisiä uskomusjärjestelmiämme.
Claude Levi-Strauss oli akateemisen maailman ohella hyvin arvostettu myös tiedemaailman ulkopuolella korostaessaan ihmisten yleisinhimillisiä piirteitä ja ennen kaikkea meitä kakkia yhdistäviä tuntemattomiamme yhtäläisyyksiä.
Näiden yhtäläisyyksien etsiminen, ja Levi-Straussin alun perin hypoteettisten aksioomien todistaminen, on tänään internet -aikakaudella uudessa kulttuurin globalisaatiossa poikkitieteisesti luonnollisesti hyvin erilainen prosessi, kuin missä väsymätön humanisti työnsä aikanaan suoritti Brasilian ja Etelä-Amerikan viidakoissa.

Ranska on suomalaisten “avoin haava”
Suomessa strukturalismi ei vaikuttanut siinä merkityksessä kuin 1900-luvun alun pragmatismi ja
sen oppikirjat sekä Saksasta ja Venäjältä levinneet laajoja kansankerroksia koskettaneet oppirakennelmat.
Niinpä kun tänään suomalaisilta yhteiskuntatieteilijöitten oppilailta kysyttiin, ketkä tiedemiehet ja
millaiset oppirakennelmat heihin ovat vaikuttaneet, esille tuli tuttuja nimiä Saksasta ja luonnollisesti Darwin ja Freud. Kiintoisaa on, että alan opiskelijoista 18 % uskoo myös luomiskertomukseen.
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Siihenkin Levi-Strauss, muotokuvamaalaajan poika ja rabbin pojanpoika, löytäisi hyvinkin loogisen vastauksen. Samoin siihen tosiasiaan, ettei monikaan suomalainen opiskelija edes tunnista
niitä oppikirjoja, joita heidän vanhempansa ja isovanhempansa ovat opiskelleet, ja kuinka ne ovat
vaikuttaneet heihin oleellisesti enemmän kuin se maailma, josta he itse ovat aikuiselämänsä ensimmäiset opit hankkineet.
Näistä strukturalismin rakenteista kirkko ja luterilainen kasvatus on varmasti yksi keskeisimpiä
siinä missä pragmaatikkojen oppikirjat (Peirce, Dewey) opettajain- valmistuslaitoksilla.

Strukturalismin uusi tuleminen
Kaiken tämän yli ja ohi menee kuitenkin se internetin yhteinen kieli ja symboliikka, jonka binäärinen, digikielinen rakenne, on suoraan kuin strukturalismin sydämestä ja jossa kulttuurien väliset
rakenteet näyttäisivät syntyvän hieman toisin kuin Hegel tai puhtaat saksalaiset koulukunnat aikanaan olettivat ja lähestyvän yhä enemmän ranskalaisen koulukunnan, Levi-Straussin 1960-luvulla antamaa suuntaa.
Olkoonkin, että sen juuret ovat vahvasti myös hegeliläisessä ajattelussa, ja osa tuota kulttuureissa
havaittua hegeliläistä spiraalia. Levi-Strauss ei vain kyennyt sitä itse tietokonein todentamaan tai
testaamaan havainnoiden ja analysoiden miljoonia eri kulttuureissa syntyviä sosiaalisen median
(kansalaismedian) viestejä.
Tämän tutkimuksen syventäminen ja jatkaminen osana uutta intrnet-kulttuuriamme on suoraa jatkoa Claude Levi-Straussin työlle ja yhteistä ponnisteluamme jatkossa. Tässä merkityksessä presidentti Nicolas Sarkozy ja Ranskan hallitus eivät suotta ilmaisseet kunnioitustaan väsymättömän
humanistin työlle tämän hautajaispäivänä eilen 3.11.2009.

19. Onnea 120-vuotiaalle Hesarille
Matti Luostarinen 2009: Sosiaalinen media ja muuttuva paradigma. Social media paradigm. Blogi
16. marraskuuta 2009 www.clusterart.org

Hesari uudistui – olitko valmis?
Helsingin Sanomat on valtakunnallinen päämedia printtimediana. Sen 120-vuotisjuhlat ajoittuvat
hetkeen, jolloin perinteinen media on syvässä kriisissä ja hakee paikkaansa sekä tiedostusvälineenä että samalla myös yhteiskunnallista tehtäväänsä. Vallan vahtikoirasta ja tiedon välittäjästä
on tullut yhä näkyvämpi valtaa hamuava uusi media, jonka sisältöön internet vaikuttaa enemmän
kuin takavuosien uutisvainu.
Internet poikkeaa uutistuotannossa ja uutisvirtana oleellisesti edeltäjistään, kansainvälisestä uutisvaihdosta. Uutisvirta kulkee reaaliaikaisesti ja kansalaiselta toiselle, sosiaaliset mediat hakevat
uusia asiakkaita ja syntyy uusyhteisöjä, virtuaaliyhteisöjä ja kokonaan uutta symboliikkaa, mediakieltä globaalina kielenämme. Osin nämä ovat sisältönsä puolesta erikoistuvia ja erilaistuvia, osin
sattumanvaraisia sekä paikallisia että globaaleja. Niiden ymmärtäminen ja käyttö edellyttävät niiden reaaliaikaista tutkimusta. Ei niinkään sitä, miten Helsingin Sanomat ovat vaikuttaneet ja vaikuttaa tulevaisuudessa. Tästä maailmasta on tänään mahdotonta löytää uutista, jota ei olisi jo
joku julkaissut.
Sama koskee myös tutkimusta ja tiedettä, globaalisti verkostoitunutta yhteistä tietomme pääomaa
ja sen kartuttamista. Se ei ole yksittäisten tutkijoiden ja laitosten välistä kilpajuoksua vaan deduktiivista avointa uuden tiedon palasten virtaa. Tässä prosessissa Nobelin palkintojen jakaminen on
koominen ilmiö. Toki huomiotalous ja markkinat voivat vaatia palkintoja kirjoille, taiteelle ja jopa
tieteellekin, jossa viihdetaide ohittaa pian muun taiteen mennen tullen.
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Sama pätee politiikkaan ja politiikkoihimme, instituutioiden ylläpitoon. Tällöin palkinto tulisi osoittaa sellaiselle tieteen alueelle, joka on tärkeä, mutta muuten pimennossa ja vaatisi edes hetken
heräämistämme huomaamaan sen olemassaolo satojen tieteen osa-alueiden joukossa ja tuhansien tuon alan tutkijoiden työn näytteenä. Ei sellainen ole mahdollista rapauttamatta koko vanha
palkintoja jakava instituutiomme kuningasperheineen.

Mainos- ja ilmoitustulot tärkein
Printtimedia kulkee markkinoiden ehdoilla ja niistä mainos- ja ilmoitustulot ovat tärkein. Se näkyy
laajalevikkisessä ja kaikkea halaavassa Helsingin Sanomissa enemmän ja rasittavampana kuin
paikallisissa ja maakunnallisissa medioissa, joiden uutisanti koostuu myös suoraan elävään elämään liittyvästä yhteisestä, yhteisöllisestä kokemuksesta, usein maakuntahengestä ja sen ylläpidosta.
Niinpä esimerkkinä Forssan Lehti tuo tänään esille paikallisesti todella kiinnostavia uutisia Jokioisten koulujen kohtalosta, paikallisista yhteisöllisistä liikkeistä ja nimien keruusta koulujen säilyttämisen puolesta, mutta vaikenee kunnan suurimman työnantajan, maatalouden ja maaseudun
tutkijan ja kehittäjän (MTT) kiinteistöjen tyhjenemisestä.
Tutkijat ja tieteen tekijät ilman fasiliteettia, laboratorioita, osaavia avustajia ja lämpimiä työtiloja
eivät voi tehdä uskottavaa kansainvälisesti lainattavaa tiedettä. Eivät edes seurata sen huipun
etenemistä ilman matkarahoja ja vierailuja alansa kärkilaboratorioissa ja kongresseissa.
Jos emme kykene edes seuraamaan ja ymmärtämään mitä muut tekevät ja kirjoittavat, olemme
hukassa. Tämä maaseudullakin varmaan ymmärretään, vaikka tieteen kampus ja vuosisatainen
alan tuntemus ja traditio toki puuttuukin. Pragmaattisella maaseudulla ollaan järkeviä ja tajutaan
mitä merkitsee yhdenkin ketjun osan katoaminen tuotannosta ja kaupasta, rahoituksesta ja ympäristön hoidosta koko ketjun ja kehän osalta. Tässä vuosisadan ikäinen kansakunta on syvän
kriisiin keskellä. Se ei kykeni yksin kustantamaan tätä kaikkea ja karsii vääriä lenkkejä ketjusta.

Uutinen on se josta vaietaan
Uutinen ei ole niinkään se, joka julkaistaan vaan se, josta vaietaan. Niinpä pari vuotta kestänyt
Helsingin Sanomien pääosin megafonillaan aiheuttama kohu vaalirahoituksesta oli tyypillistä sellaiselle tiedottajalle, joka haluaa hakea lukijoitaan ja heille ilmoittajia puuttuen “yleiseen” tai “maan
tapana” mainostettuun ja kuluttajalle myytyyn mytologiseen ilmiöön.
Tässä valtakunnallinen uutinen on aina yleinen, toimittajan mielipide muiden joukossa, ja kaukana
arjen paikallisesta kokemuksesta, jossa tällaista “yleistä” ei ole tai mytologia on seuraus suuremmasta ja unohdetusta. Tässä strukturalismi ja Levi-Strauss oli ehdottoman oikeassa.
Niinpä maakunnassa tai paikallisesti on eletty toisin kuin mitä Helsingin Sanomat “arvailee” ja
koskien juuri maaseutua. Näin “tuppilauta” -ilmiö aiheutti lopulta prosessin, joka kaatui kokonaan
omaa vallankumoustaan valmistelleen valtakunnallisen median niskaan. Prosessi kääntyi aivan
odotetusti nurin päin johtuen juuri kahtia jakautuneesta tiedon kulun (diffuusion) suunnasta.
Se on ilmiönä jo tutkittu ja tunnettu, mutta etelän medialle vieras tai siitä ei välitetty. Mediakohu
on median aiheuttama eikä liity mitenkään sen yhteiskunnalliseen tehtävään ja se loukkasi kansallista ja maakunnallista identiteettiä, sen sisäisiä rakenteita. Tätä lehti ei voi saada anteeksi. Se
unohti valtaan liittyvän vastuunsa. Lehti pelkkänä “traditiona” ei ole hääppöinen vallan käyttäjä tai
tiedon jakaja eikä poikkea mitenkään Lordien ylähuoneesta brittien imperiumissa, jossa aurinko
ei koskaan laske.
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Tukemalla tätä vanhaa eliittiä, taloudellista establismenttia, vanha media vahtikoirana alkaa haukkua kansaa (popula) ja sen liikkeitä (populismi) sekä saa tehtävän vahtia juuri establismentin
valtaansa. Se on todellakin nyt establismentin vahtikoirana.

Vanhaa ja virheellistä tietoa uusmedian käyttöön
Poliittista käyttäytymistä ei ohjaa yksi media saati Helsingin Sanomat. Ajatus megafonista ja kalaparvesta journalistin omana tapana toimia, oli virheellinen ja varmaan se sellaisena myös myönnetään. Kyse ei ole toki lukijan tyhmyydestä, väärin arvioidusta medialukutaidosta, vaan median
uskottavuudesta, jossa se kosiskelee jälkiomaksujia ja jättää luovan ja innovatiivisen osan kokonaan ja suosiolla sähköisten verkostojen haltuun ja hoidettavaksi.
Se jakaa median tarkoituksella kahtia ja samalla myös kansakunta käyttäytyy omituisesti, jossa
perinteinen diffuusio ei enää leviäkään kärjestä kohti aaltomaista liikettä jälkiomaksujille. Tiukan
paikan tullen jälkiomaksujat saavat väärää tietoa ja ovat kykenemättömiä vertailemaan tietonsa
luotettavuutta internetin sisällä.
Tämä ongelma on havaittavissa reaaliaikaisessa netissä päivittäin ja globaalit tiedon käyttäjät ja
tuottajat hoitavat sen roboteillaan ripotellen niitä ympäri globaalia maapalloa ja etenkin Tyynen
valtameren saarille.

Muutos tapahtui jo muutama vuosi takaperin
Muutos tapahtui “saranayhteiskunnassa” muutama vuosi sitten myös Suomessa ja sen kokeminen käytännössä vaati medialta kalliin hinnan. Toki sen olisi voinut välttää opiskelemalla alan
tutkimusta ja viimeisintä teoriaa. Pienet yksiköt tällaiseen kykenevätkin, mutta ei enää Helsingin
Sanomien kokoinen tiedottaja ja mediatalo.
Syntyy vain lukijaa vaikeasti lähestyvä kirjavan kissan malli mielipiteineen ja otsikoineen, jotka
ovat väärin valittuja ja väärässä kohtaa sivun ylittäviä. Lukijan on mahdoton otsikon koosta arvioida, mikä on merkittävää ja mikä ei.
Medialukutaito edellyttää jyvien ja akanoiden erottelua sekä mainosten ja muiden kaupallisten
tiedotteiden ymmärtämistä osana koko julkaisua. Kaikkia miellyttämään pyrkivä media ei miellytä
lopulta ketään. Hesarin toimittajat tuskin edes aina näkevät, miten heidän juttunsa sijoittuvat mainosten ja ilmoitusten sisälle ja kuinka lehti on pikemminkin mainosten ja niitä valmistavien toimistojen tuote. Monet lukijat näkevät vain ilmoitukset ja mainokset.

Vanhalla sivulla aloitetaan
Uuden Helsingin Sanomien ensimmäinen sivu ei ole muuttunut lainkaan. Se on se tärkein uutinen
ja sivu. Nimi ja kirjasimet ovat vanhoja tuttuja, konservatiivisia, koko sivu täynnä mainoksia. Mainosten tarkoitus on kertoa lähestyvästä joulusta, mutta siinä tämä sivu epäonnistuu täysin.
Huolitelluin mainos löytyy sivun alalaidasta Sofia pankin mainostoimiston tekemänä. Tarjoustalon
mainos on kallis ja ikivanha tapa panna esille yli 20 tuotetta samalle sivun puolikkaalle. Rahaa
tällaiseen mainontaan löytyy, mutta lehden ulkoasun se pilaa. Kukahan tästä on lehdessä päättänyt ja sen hyväksynyt?
Ensimmäinen aukeama, sen puolen sivun mittainen keltainen tila, vie lukijan Lontoon kuvataidesyksyn esittelyyn intialaissyntyisen Anis Kapoorin työn avustamana. Lehden tärkein uutinen on
ikuinen Suur-Helsingin rajojen ongelma ja sitä esittelee kaupunginjohtaja Jussi Pajunen toimittajan kyyditsemänä Vantaalle.
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Kulttuuritoimitus on kuitenkin saanut komeimman paikan ja on siitä tietysti tyytyväinen. Kulttuurija tiedesivut onkin lehden parasta antia viime vuosikymmenten aikana ja ehkä aiemminkin. Jo
niiden vuoksi lehti kannattaa toki tilata. Varsinkin kun maakuntalehdillä ei ole varaa pitää kunnollista tiede-, ympäristö- ja kulttuuritoimittajien armeijaa.
Vaikka juuri näitä kysyttäisiinkin tutkimusten mukaan kaikkein eniten, ei urheilu- ja politiikantoimittajia, taloustoimittajia jatkuvasti lisäten. Jatkossa halutaan varmasti myös kunnon sivut kansainvälistyvästä maailmastamme. Kun vastuu on jätetty yhdelle lehdelle, sen on ollut helppo säilyttää asemansa muutaman erikoistoimittajan avulla.

Harmaakaihdin voitettava
Asuminen on kallista ja yhteiskunta tarvitsee vahvoja lehtiä, julistaa juhlalehti virkamiesmäiseen
tapaansa nyt riviväliä harventaen, palstoja leventäen ja kirjoitustaan lihavoiden. Hesari on tarkoitettu jatkossa yhä selvemmin ikääntyvän väestön luettavaksi taistellen heikentyvää näköä ja harmaakaihdinta vastaan.
Jutut on siis tulkittava tässä viitekehyksessä ja pohtien ihmistä, joka juo 12-13 litraa puhdasta
etanolia vuosittain, ehkä useimmat yli 50 litraa. Näin Hesari ei taistele samassa sarjassa kuin
monet muut paperimediat muualla maailmalla, etenkin Yhdysvalloissa.
Suomessa vanhenee hyvinkin samanlaisen maailmankatsomuksen ja kokemuksen hankkinut
joukko sota-ajan kasvatteja samat asiat muistaen. Niitä on syytä korostaa ja varmistaa, ettei loukkaa suurinta konservatiivien joukkoa. Lisäksi alkoholistin lähimuisti ei toimi usein lainkaan. Tämä
koskee myös toimittajaa ja viinalle haisevia artikkeleita, lennokkaina pidettyjä hengen tuotteita.

Sää palvelee traditiota
Seuraava aukeama on säätä ja somalien asuntopulaa. Sään lukeminen lehdestä on turhaa silloin,
kun se on jokaisen tunnin välein tulevan uutislähetyksen tärkein ja pakollinen osa, liki kiusantekoa
jokaisessa mediassa. Edes sääprofeetan sukupuolisen aktiviteetin ja suuntautumisen erilaiset
aallot ja matalan paineet eivät jaksa kiinnostaa. Uutisankkureissa ja heidän harrastuksissaan on
jo sellaisenaankin sietämistä.
Lisäksi me toki tiedämme jo kaiken niin Jörn kuin Otto Donnerin elämästä ilman niiden hidastuksia
tai sellaisia ilmiöitä, jotka on koko television alkuvuosista tehty meille pakkopullaksi muutamaan
harvaan henkilöön ne ripustaen Spedestä Vesa Matti Loiriin ja muutamaan vanhenevaan naisjohtajaan.
Kun jokin asia onnistuu Yhdysvalloissa, se ei välttämättä onnistu Suomessa ja me annamme sen
anteeksi tuntien sääliä ja myötä häpeää. Parodian parodiointi johtaa vain ilmiön päälaelleen ja
tekee siitä tätä kautta ymmärrettävän. Tässä Helsingin Sanomat ei poikkea mitenkään Yleisradiosta ja muistuttaa jälkikapitalistista virallista lehteä, jossa on pääosa lukijalle turhia ilmoituksia ja
mainoksia.

Hyvin tehtyjä mainoksia
Kotimaa osan (A) toinen aukeama esittelee sivun mittaisena Expertin 23 tuumaisen television ja
Samsungin kännyköitä. Oranssin ja keltaisen värit erottuvat taatusti ja huomaamatta jää edellisen
sivun maininta lentäjien lakosta ja juttu Kevan Kauppisesta kuitteineen. Toki tilaa vie enemmän
Lacoste, Patricia ja Keittiöjätti.fi.
Nuo mainokset ovat kehnossa seurassa ja ansaitsivat muutenkin näkyvämmän paikan kuin lehden vähiten luetun vasemman alalaidan. Hukkaan heitettyä rahaa heiltä. Ilmoituksen ja mainoksen tekijä on ammattilainen ja tarkka työstään, toisin kuin moni toimittaja, lahjakkaita ja luovia
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ihmisiä. Mainosmarkat ovat nykyisin tiukassa eikä lehti saa niitä haaskata omalla huolimattomuudellaan.
Seuraava aukeama on päätoimittaja Reetta Meriläiselle uskottu. Koko sivun mittaisena ja alle 200
merkkiä sisältävänä se on aikamme tuote. “Lukija itkee ja nauraa.. kiitos lukijalle” Meriläistä suoraan lainaten. Meriläisen tyyli on pääkirjoituksissa äitimäisen opastava ja sopii lehdelle hyvin. Hänen tyylinsä synnyttää vaikutelman uskottavasta tiedotuksesta ja moraalisesta osaamisesta.
Edellinen sivu kertoo kuinka verokevennys tuo ostovoimaa S-Pankin ja tuottotilin mainoksen liitteenä. Se mainos tiesi paikkansa, ei osunut huonoon päähän vaan hyvään sydämeen. Tämän
päivän toimittaja on kuin Sven Dufva ilman moraalista selkärankaa.

Lehden historiaan jäävä kuva
Uusi aukeama on lehden aamukahvitoivotus vieraille ja suuressa kuvassa, leijonavaakunan
edessä, seisovat keskellä päätoimittaja vierellään aikamme naishahmoja, poliitikot kehystäen tätä
juhlalehden syntymää ja siitä kertovaa aukeaman kuvakavalkadia.
Haastatteluissa ja jutun teossa mukana ovat Niinistö, Lordi, Viron ja Venäjän rajajoki, OECD:n
pääsihteeri, Kauhajoen koulusurmat, Jouluvalotestit ja EU:n rose -tuottajat. Ranskan kirjeenvaihtajan työ on ollut raskas, kertoo uutinen. Kuva on nukkuvasta toimittajasta, nukkuvan rukouksesta
mediakentässä. Joskus kuva osuu vahingossa kohdalleen.

Vihreää ja maltillista
Seuraava aukeama on “Hong Kong – enemmän kuin etsit” -tavaratalon ilmoitus ja Fennian vihreä
mainos, jossa kysytään tietääkö kuluttaja kuinka Fennia korvaa jopa 11 vuotta vanhan kodinkoneen uudella. Yläreunassa kerrotaan kuinka Klaus bloggaa politiikasta.
Bloggaaja on alimman paarialuokan toimittajan apupojan tunteva veljenpoika. Aivan kuten Aku
Ankan sukupuolettomat oliot ja pojat vailla vanhempia. Hajuttomia ja tuoksuttomia kuten Jean
Babtiste syntyessään Patric Syskinden romaanissa “Parfyymi”. Sen parfyymin ja parfymöörin
tuoksua on syytä varoakin, mutta ei vainoharhaisesti peläten. Ei internet ole kaiken pahan alku ja
loppu vaan suuri mahdollisuus tuleville nuorille netin taitajille.
Lehden kaunein aukeama avautuu Essex- naisen selästä koko sivun kattavana mainoksena ja
edellisen sivun Mazda 3 on sekin edukseen, kun “kauneus ja järki kohtaavat“. Sivun ylälaidassa
on täytteenä juttu jostakin Lipposesta ja SDP:stä sekä toivosta, joka elää EU-virasta. Tuon kauniimpaa paikkaa tälle lehden “uutiselle” ei olisi voinut löytää.
Taulun maalaaja kutsuu sitä kuolleeksi kulmaksi kun parhaan paikan sai luonnollisesti kalleimman
mainospaikan ostanut Essex. Onnittelut heille loistavasta jutusta Hesarissa. Demarit olisivat maksaneet siitä maltaita. Jos se vain olisi mahdollista näinä kuivina aikoina.

Sinivalkoiset sotaveteraanit ja pormestari
Seuraava aukeama on kaupunki -uutisten ja lehden pääuutinen, jossa “Hyvät lehdet eivät lakastu
vanhetessaan”, sinisellä pohjalla. Mainos on Itellan ja päässyt mukaan kehystämään kertomusta
Helsingin pormestarin matkasta Vantaalle ja sotaveteraanin voittoa pahasta ideaparkista. Heureka sai mainoksensa tietysti tähän kohtaan sekin. Hyvä ja paha taistelevat Hesarissa ja piiloviestit ovat mainokseen istutettuja. Korruptoitu media on yleisempää kuin mikään muu korruption
muoto rakenteellisen korruptiomme sisällä.
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Television ja netin vallankumousta mainostaa Elisa yli sivun mittaisella julkaisullaan ja esillä ovat
lapsille tarkoitetut tuotteet. Edellisellä sivulla “ilo on valloillaan” ja sitä tuo Bemarin talvisen valkoinen uutinen sekä Sokoksen Clarins tuotteet. Näitä mainoksia tukee pakollinen lapsiuutinen kuvineen “revittelemässä” muovikanteleillaan. Puuttuu enää vain Otto Donner ja hänen 70-vuotispäivänsä esittelyn jatko-osa, Jörn Donner esittelemässä kirjasyksyä ja Jari Tervo ilman Finlandia
ehdokkuutta jäävänä ja visailijana tunnetuksi tulleena viihdetaiteilijana. Jossain olisi esiteltävä
myös Remu Aaltonen ja Elvis elää, Kaija Koo ja Vesku Loiri sekä kaikki euroviisuedustajamme
Katri Helenan juontamana. Talvi- ja jatkosota, Tuntematon sotilas olisi sekin kuvattava kolmannen
kerran, luettava Runebergin ja Kiven työt ulkoa, kirjoitettava Eino Leinosta ja Joel Lehtosesta,
Juhani Ahosta ja Ilmari Kiannosta.

Läpi myrskyjen hoidettu lehti
“Stadium – Join the movement” esittelee uutisessaan sivun aukeamalla tuulen ja veden pitävää
kuoritakkia. Näitä koko sivun mittaisia mainoksia lehteen mahtuu normaalisti toistakymmentä,
pienemmät ovat sitten köyhemmiltä ilmoittajilta ja toimittajilta, printtimedian journalisteilta. Sääliksi
käy puolen sivun jutut ja ilmoitukset. Ne hukkuvat suurten ja rikkaampien varjoon.
Ulkomaan uutisten (B) juttu on tehty ranskalaisesta vetyfuusiosta. Uutisesta on varmuuden vuoksi
viety pohja jo otsikossa heittomerkein ja sitä tukee samalle sivulle ahdettu juttu Puolan ulkoministerin halusta räjäyttää pääkaupungin komein rakennus, Stalinin palatsi Varsovassa. Se tuo hänelle mieleen Berliinin muurin.
Omituisia mielleyhtymiä, joita medioissa ei ole rakenneltu koskaan. Manipuloiva media on ikivanha tapa tuottaa tulosta ilman sen kummempaa vastuuta. Gonzo journalistina on jokaisen toimittajan märkä päiväuni. Matka kehä kolmosen ulkopuolelle pelottava ja ahdistava kokemus, öinen painajainen kuihtuvien porolaitumien kuvaajana.

Citymarketin ulkomaan uutiset
Ulkomaan uutiset seuraavalla aukeamalla, peittäen pääosan tekstitilasta, hämmentävät. Ne ovat
Motonetin ja K-Citymarketin uutisia ja taatusti niissä myydään kotimaista elintarviketta. Motonet
nyt saattaa myydäkin ulkolaista autoilevan ihmisen tavaratalona. Toki Moskova ja Obaman matka
Kiinaan mainitaan, mutta jutut ovat väkisten tehtyjä vertaillen Yhdysvaltain taloutta Kiinaan arveluttavin mittarein.
Kauppapaikkoina Matto-Center ja Turkishuone Valtonen ovat onneksi saaneet enemmän tilaa
uutisilleen. Näin lehti pysyy asiassa eikä tarvitse lisätilaa Obamalle. Sieltä tulevat uutiset on haettava joka tapauksessa netistä. Se on tämän viikon ykkösjuttumme. Obamania on ohi ja odotamme seuraavaa vaalia, jossa mediaa haastaa netti ja populismi myös Yhdysvaltain vaaleissa.

Vihreä Fennian nälänhätä
Taloussivujen pääuutinen on Hartelan laatima sekä Fennian vihreä jo toinen mainos ja uudella
sivustolla. Maailman nälänhädästä puhuva kuva on tuttu 1970-luvulta ja sen jälkeen aina maailman napaan saakka. Tuo tuttu kuva surusilmäisestä ja nälän runtelemasta lapsesta voisi olettaa
kertovan jo aikoja aikuistuneesta ja eläkkeelle siirtyneestä suuren ikäluokan kansalaisesta Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta.
Nälkää näkeviä on nykyisin ylivoimaisesti eniten Aasiassa. Malthusin kuva ja väestöteoriat alkavat nekin olla jo vähän vanhahtavia siinä missä Darwinin ja Freudin, Marxin ja muiden Hesarin
esittelemien perustoteemien ikoniset kuvat. Yleensä ne löytyvät tiedesivuilta. Ne ovat ikään kuin
logoja, jotka kuuluvat lehden hankkimaan sosiaaliseen pääomaan. Takavuosina joukkoon kuului
lisäksi muutama filosofi ja talousoppinut, kirjailija sekä toimittajat usein iloisesti yllättäneet Nobelistit.
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Ulkomaan uutisten näkyvin on seuraavan aukeaman kokonaan peittävät sisutusmessut. Eniten
tähän uutiseen on panostanut Masku ja Naantali kylpylöineen. Huolella tehty ja iloinen sivusto,
jossa Muumipeikko ja Myy luovat persoonallista lisää lehdelle ja sen ulkomaan osastolle. Geopoliittisesti hyvin valittu juttu ja ajankohtainen nyt kun Jarkko Nieminen voitti jälleen ja on maskulainen hänkin. Ja kiertää ulkomailla koko ajan siinä missä lehden suosimat ja aina vain heikommin
menestyvät huippu-urheilijamme. Näiden seuraaminen vuosikymmenestä toiseen on viihteenä
raskasta, ellei mukaan mahdu viimeinkin myös norjalaisia ja dopingista kiinni jääneitä hiihtäjiä.

Sarasvuon viimeisin projekti
Neljä seuraavaa sivua ovatkin sitten urheilusivuja (B). Aino-Kaisa Saarisella on kuuden mitalin
unelma sekä Virpi Kuituisella valmentaja (Jari Sarasvuo), joka kykenee pilaamaan jopa maailman
parhaan naishiihtäjän mahdollisuudet. Tätä toimittaja ei henno sanoa ääneen, saati kirjoittaa,
mutta tarkoittaa kyllä sitä. Tärkein uutinen on se, johon tarvitaan medialukutaitoa.
Blomqvist on valmis golfäitiyteen, on urheilu-uutisena ja näkyvänä sellaisena jotain poikkeavaa
vanhan liiton urheilutoimittajan tekemäksi. “Helsinki open” ja tanssikuvat eivät liikuta urheilufaneja
sen enempää kuin Jokereiden voitto häntäpään kamppailussa Porin Ässistä, kun lehteä selaillaan
Oulussa, Tampereella, Turussa tai Jyväskylän, Kuopion korkeudella, Kainuussa, Sodankylässä,
Kuusamossa, ei enää edes Karkkilassa tai Forssassa asia säväytä.
Hesari on tehty sen tärkeimmän sivustonkin kohdalla helsinkiläisille, ei edes espoolaisille. Se lukijoita ärsyttää lehdessä eniten, jääkiekkosivujen Helsinki-keskeisyys, urheilusivujen onneton sisältö. Kun feminismi iskee urheilusivuille, lehti lakkaa olemasta.
Uusi näkökulma ei sovi vanhan liiton harrastajille ja faneille, jotka kokoontuvat Saksassa stadionille suremaan itsemurhan tehnyttä sankariaan. Onkohan tätä mahdoton Suomessa edes ymmärtää? Meillä on runsaasti itsemurhan tehneitä urheilijoita, etenkin juopottelevia ja päähän potkittuja entisiä kehäraakkeja niin rallipoluilla kuin hiihtoladuilla, mäkihypyssä ja yleisurheilussa.
Media on pitänyt heitä säälittävinä tapauksina.

Kulttuurisivut lehden parasta antia
Kulttuurisivut (C) avaa Lähivakuutus ja joukko henkilökohtaisesti asiansa ottavia palveluammatin
harjoittajia. Sivun mittainen käsialanäytteitten joukko kertoo suomalaisten kirjoitustaidon rappiosta ja etenkin pölkkykirjaimia käyttävät asiakasneuvonnan palvelijat olisi voinut jättää pois mainoksesta.
Miellyttävimmät ja persoonallisimmat käsialanäytteet satojen joukossa löytyvät Kuopiosta, Porvoosta ja Savonlinnasta. Veikkaan iäksi 50-65 vuotta, jolloin kirjoitustaito ja lukuharrastus hankittiin ihan oikeassa koulussa 50-60 -luvuilla ja yliopistokin oli vielä persoonallisten professoreiden
hoitama laitos aina 1980-luvun loppupuolelle saakka.
Kulttuurisivut, tiede ja taide, ovat Hesarin parasta antia nyt ja aiemmin. Lontoon kuvataidesyksyn
esittely on lehden komein oivallus ja päättyy sivua vaihtaen tyhjään, valkoiseen sivuun, jonka
tarjoaa HS.fi ja sen luovat lipunrakentajat. Tuon paikan olisi moni suonut Ideaparkin mainoksille
ja näin hyödylliseen käyttöön.

Medialukutaitoisen helmiä
Seuraavalla aukeamalla kulttuuria tarjoaa Prisma ja senkin valitsemat vihreät värit. Mukana aukeamalla on myös kotikulmilta helsinkiläiselle löytyvät tarjoukset. Outo lisä tällä sivustolla on Olli
Rehn kirjoituksineen ja kohdassa, jossa viidellä palstalla komeilee Sauli Niinistön haastattelu, jota
ei löydy mistään. Hyvä niin. Jälleen oivallus, joka vaatii median niin luku- kuin kirjoitustaitoa.
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Kohta D on nimetty elämäksi. Siinä huolia olisi katsottava kauempaa. Tosin pessimisti ei pety kun
kaikki ei mene aivan nappiin, lehti toteaa käyttäen tuoreita argumentteja sen todisteluun ja lehtensä viimeisintä numeroa.
Elämää ja sen synkkyyttä vähentää Nikon kameran välähdykset pukinkonttiin ja Nissen varaston
tyhjennys. Tilaa jää vielä jutulle muistista ja tuoksuista, joskaan ei aivan Jean Babtisten syvällisyydellä Parfyymissä niihin paneutuen.

Sara vei juhlajulkaisun pinnat
Sara-lehti täyttää 3 vuotta ja se on tapauksena miltei näyttävämpi sivun mainoksena kuin Hesarin
oma juhla ja sen tapa kertoa elävänsä 120-vuotiaaksi ja ylikin. Temppu miten se tehdään löytyy
seuraavilta sivuilta, joissa on pelkkiä ilmoituksia, markkinapaikkoja ja lopuksi sarjakuvat sekä
kaksi sivua television ohjelmiston esittelyä.
Siis kahdeksan viimeistä sivua täyttyvät lehdessä lopuksi näin. Palstatkin ovat jo vanhoja tuttuja.
Mihin loppuivat lehden uudistajan voimat ja tarmo näin tärkeiden sivujen kohdalla?

Yhteenveto
Mitä tästä pitäisi sanoa synteesinä, diskussiona tai konkluusiona, yhteenvetona suomalaisesta
journalismista, pyydettäessä siitä arviota vuonna 2009 ja Hesaria ikänsä lukeneena, sen juhlanumeroa, uudistunutta 120-vuotiasta selaillessa.
Ensinnäkin lehteä lukiessa ei pidä olla tosikko. Lehdessä on nyt, toisin kuin sata vuotta takaperin,
varattuna kaksi sivua ihmisten mielipiteille, joita voi sinne kirjoitella ja ne julkaistaan, jos siltä tuntuu. Jos niitä ei julkaista, maailma ei sen vuoksi muutu juurikaan pahemmaksi jos ei paremmaksikaan.
Oma mielipide, tai toimittajan, ei vaikuta kovinkaan dramaattisesti riippumatta siitä, missä se on
julkaistu. Kuvitelma medioista vallan käyttäjinä on liioiteltu, printtimedian kohdalla jopa käsitetty
kokonaan väärin. Siellä esitetty asia kun kääntyy sähköisissä medioissa esittäjäänsä vastaan.
Innovaation diffuusio kun ei kulje koskaan vastavirtaan.
Printtimedia tuottaa uutisia, jotka ovat pääosin ilmoituksia, mainoksia ja hivenen kömpelösti tehtyjä kertomuksia, joita luetaan yhtä suurella intensiteetillä kuin seurataan taustalla pauhaavaa
televisiota tai radiota, availlaan netin kanavia, sivustoja ja siirrytään seuraavaan.
Maailmankuvan rakentajana printtimedia ei ole lainkaan sama kuin Hesarin syntyhetkillä tai sen
täyttäessä 60 vuotta. Kuvitelma median vallasta suurimmillaan juuri nyt, on harhaa ja johtuu vain
sähköisten medioitten ja muiden rinnakkaisten sanan ja kuvan välittäjien läsnäolosta, internetin
yleistymisestä käytössämme arjen ongelmiamme ratkottaessa.
Media ei voi jakaa tänään kovin syvällistä tietoa, ja se keskittyy lähinnä varmistamaan toimeentulonsa, taloutensa, omistajiensa sijoitukset. Yhtä lehteä seuraten on vaikea sanoa, mikä siinä
olisi erityisen vallankumouksellista tai avaisi sellaista, jonka muut mediat eivät ole jo tehneet aiemmin ja paremmin, jopa perustellen ja pohtien.
Siinä missä puolueet poliittisena instituutiona on puristettu yhä ahtaammalle ja osaksi niitä ohjaavia asiantuntijaorganisaatioita, virkamiesjoukkoa, samalla tavalla lehdet on puristettu yhä lähemmäs samaa toimintatapaa taistella, pyrkien selviämään tämän päivän lehdestä seuraavaan yhä
pienemmällä ja kokemattomammalla työvoimalla. Tällainen työ ei ole nyt, eikä ole koskaan ollut,
erityisen luovaa saati innovatiivista ja uutta tuottavaa. Se on siirtynyt internetiin lopullisesti.
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Lehden lukija ei ota vastaan suuria muutoksia ja työ jää journalismissa aina vähän kesken, puoliluovaksi puuhasteluksi ja lopulta markkinoiden viemäksi, jossa taistellaan kalliista tilasta ilmoittajien ja mainosten välissä taiteillen.
Toki lukijan mieltymyksiäkin on pohdittava ja Hesarin kaltaisessa lehdessä niitä on enemmän kuin
yleensä lukija olettaa. Kun muutoksia tehdään, ne perustuvat toki lukijatutkimuksiin, ei pelkästään
tutkien ja tukien ilmoittajia ja mainostajia tai yrittäen miellyttää omistajan tahtoa ja pohtien sijoituksen tuottoa. Elinkeinoelämä pitää kyllä itse huolen mainos- ja ilmoituseuroistaan, on tarkka
mihin suuntaa jatkossa rahoitustaan ja internet on aina askeleen edellä muita välineitä.
Globaalina sen jättiyritykset vievät leijonanosan mainoseuroista, jolloin kilpailu vain kovenee ja
osa karsiutuu tai muuttaa ansaintatapansa logiikkaa. Mediayhteiskunnan luonne muuttuu ja hybridiyhteiskunnan murros on aina käynnissä niin kauan, kun paradigmainen vaihe vakiinnuttaa hetkeksi muutoksen pysyvyyden, jossa ainut pysyä on juuri muutos, muutoksen pysyvyys.

20. Faktasta fiktioon – kirjailijaelämää
Matti Luostarinen 2013. Vuoden 2013 enteet, utopiat, dystopiat. Blogi 28. syyskuuta 2013
www.clusterart.org
Sain postista Saksasta kustantajaltani nipun kirjoja. Toinen osa romaanisarjasta “Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa” on nyt nettimyynnissä maailmalla. Kun ensimmäinen
käsitteli vuotta 2011 otsikolla “Arabikeväästä Japanin tsunamiin ja jytkyvaaleihin” tämä toinen oli
otsikoitu “Norjalaisesta tragediasta illuusiotalouteen ja stagnaatioon.” Sivuja näillä kirjoilla on yhteensä liki 800 ja kuvia niistä noin 150 sivua. Kuvat ja taide ovat Cluster Art tuotteita ja kirjailijan
omia.
Kun lanseeraat itsesi klusteritaiteen manifestilla jo vuosikymmeniä takaperin, taiteesi ja tieteesi,
luovan prosessin ideologiasi, olet itse sen ensimmäinen määrittäjä ja annat sille myös kasvosi.
Näin asian määritteli aikanaan myös Salvador Dali, kun häneltä kysyttiin, onko hänen taiteensa
surrealistisia. Hän sanoi olevansa surrealismi. Niin hän epäilemättä olikin vaikkei koskaan sen
manifestia tuottanutkaan. On oltava uskollinen itselleen ja omalle manifestilleen, ei muiden, muita
imitoiden.

Maratonjuoksijan matka
Kirjat ovat saksalaiseen tapaan kovakantisia ja sidottu keräilijän ja lahjakirjan asuun. Kirja on
tänään yhä enemmän printattuna juuri keräilijän hankkima silloin, kun itse tekstin voi lukea myös
netistä monenkin globaalin tai lokaalin, paikallisen tai kansainvälisen toimijan omina julkaisuina,
Juhan Ahon lastujen tapaan toimintaansa pyörittäen mutta nyt monella aluetasolla eläen ja reaaliaikaisesti tuottaen. Juhani Aho avasi oman suomalaisen genrensä ja oli ensimmäinen oikea kirjailijamme. Hän olisi Nobelinsa ansainnut. Ei myöhemmin tulleet, imitoijat.
Lauantain 28.9 Helsingin Sanomien kulttuurisivulla Suvi Ahola pohtii laajassa sivun mittaisessa
artikkelissaan, miten kirjailijat ovat syntyneet, kuinka tulla kirjoittajaksi. Tätä samaa aihetta on
pohdittu iät ajat ja siihen saa kustantajilta koko ajan muuttuvia vastauksia. Niihin ei pidä elämäänsä ankkuroida, ellei hae uutta imitoijan ammattia ja ala tuottaa bulkkia joulumyyntiin tai kevään sesonkiin. Kustantajan toimittaja on ikuinen lapsi ja kouluttamassa sellaiseen jota ei itse
hallitse. Näin on ollut Suomessa jo yli vuosisadan. Oli aika muuttaa tämä paradigmainen vaihe
virheineen. Slaavilainen kansa kun rakastaa kirjoitettua sanaa.
WSOY:n entinen kustannustoimittaja kertoi, kuinka vain joka sadas yrittäjä pääsee mukaan kustantajan piirileikkiin kirjailijana ja näistä esikoisteoksen tekijää kiusataan muutaman vuoden ajan
aivan kuin väitöskirjaansa valmistelevaa maisteria. Takavuosina kiusaava professori oli ylpeä
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saadessaan oppilaansa sairastumaan ennen väitöstilaisuutta. Se oli merkki kypsymisestä. Moni
ei sen jälkeen mitään merkittävää enää tuottanutkaan. Ei sellainen kouluttaja ansaitse muuta kuin
Sofi Oksasen vastauksen puhelimeen kädellisten lahkon luisuotsaisimpana osaajana.

Irti yhden asian ajattelusta – mustavalkoisesta
Pääsy suuren yleisön tietoisuuteen onnistuu nykyisin yhä harvemmilta, ja kun kyse on marginaalisesta tuotteesta ja sen työläisistä, osa heistä jää ylläpitämään vain kourallista kirjallisia julkimoita
omalla tuotteellaan. Näin on toki tieteessäkin ja huippu-urheilussa, jossa yksi huippu kannattaa
kaikkia muita tai sitten kaikki muut tätä narsistista yksinäistä, tulevaa olympiavoittajaa tai nobelistiamme, jääkiekon legendaa. Tämä ajattelu on mustavalkoista ja väärä tapa ymmärtää kirjallisuutta. Unohda koko väärä illuusio ja ala elää omaa elämääsi.
Suvi Ahola kysyy, mitä on olla kirjailija ja vastaa itse käyttäen näiden muutamien harvojen huippujen kokemusta. Se on vähän samaa kuin kuvata mitä on olla lottovoittaja, joita joka vuosi on
maassa yli puolensataa, paljon enemmän kuin tulevia huippukirjailijoitamme tai nobelisteja, joita
syntyy kerran vuosisadassa jos silloinkaan. Unohda Nobelit ja Finlandia palkitut kun alat tehdä
kirjaasi, ensimmäistä tai sitten sadatta, jos niin pitkälle jaksat.
Polku on omasi ja muut ovat tallanneet omiaan muistamatta, miten ja kuka heitä talutti. Maratoonari on maaliin tultuaan liki tajuton ja puhuu sekavia. Tiputuksesta palattuaan ei muista mitään
merkittävää. Kertoo Lasse Virenin tapaan kaatuneensa matkalla ja noustuaan ylös pelänneensä
lähtevänsä väärään suuntaan. Mitä opittavaa tuosta tiedosta voisi olla?
Pieni kielialueemme ja sen omituinen, luontoa matkiva onomatopoeettinen sanastomme ja kielen
rakenne eivät oikein suosi uusia nobelistejamme. Olemme lisäksi sivussa muutenkin valtakulttuureista kirjoittaa heille ja heitä koskettavasti. Omat nuoremme, tulevat kirjailijat, taas lukevat lyhyitä
tekstejään kuvaruudun pinnalta ja heille on tuotettava nopeammin ja tehokkaammin kuin takavuosien toimittajat. Menneestä kirjoittaminen on heille jälkiviisautta ja värillä ei ole enää väliä.
Vanhoilla taidoilla ei ole enää käyttöä ja poisoppiminen on vaikeampaa kuin uuden oppiminen.
Pelkkä toimittajan tausta ei enää oikein riitä ollaksesi hyvä kirjoittaja, tuleva kirjailija. Siitä voi olla
jopa nyt harmia ja rasitetta. Alat viimeistellä tekstiäsi illasta toiseen eikä se ole enää oikein uskottava luettavaksi. Lukijasi kun ovat sähköisen ajan tuotetta hakevia ja kirjan formaatti katoamassa.
Sillä on merkitystä nyt vain joko hetken bulkkina tai taideteoksena keräilijälle, taidetta rakastavalle. Klassikon syntyminen on tavaramerkkinä tuntematon.
Mieti kummalle kirjoitat? Molemmille kirjoittaminen on jo spesialistien työtä ja edellyttää tieteen
faktan ja taiteen fiktion hallintaa rinnastusten ja monialaosaajana. Olet yksin ja kuljet lumen pintaa, jossa ei näy muita jälkiä kuin takana kulkeva oma latusi. Voit palata koska tahansa takaisin
tai jatkaa omaa matkaasi tietämättä miksi ja minne.
Kustantajan toimittaja voi sinua auttaa mutta vain oman ammattinsa osaajana. Jos hän ei sitä
osaa, kukaan kustantamossa, olet Sofi Oksasen tapaan vielä yksinäisempi ja opiskelemassa
uutta ammattia. Se tunnistetaan ehkä 20-50 vuoden kuluttua. Pidetään silloin itsestään selvyytenä siinä missä Juhani Ahon kirjailijauraa ja elämää Suomessa, Pohjois-Savossa syntyneenä.
Iisalmen Kirkkopuistossa, kahden eri kulttuurin kirkot yhdistävän bulevardin puolivälissä patsasteleva Juhani Aho on kokonaan muuta kuin arjen niukkuutta elänyt toimittaja tai kääntäjä vuosisadan takaa häntä lähestyen.
Tulevat kirjailijat ja kulttuurityöntekijät eivät ole korpien kasvatteja tai nostalgisen kulttuurimme
kuvaajia, vanhoja juoppoja Haanpään tapaan soita tarpoen, vaan Espoon kaltaisessa ympäristössä eläviä monen tiedekunnan kautta väitteleviä tohtoreita, joille kansallinen ja kansainvälinen
ei ole vierasta, mutta ei myöskään aihe, josta he kirjansa tai musiikkinsa, kuvataiteensa tuottavat.
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Se varmasti pitää paikkansa, että kirjailijaa auttaa kirjoittaminen ja ahkeruus, vaikka lahjat olisivatkin geeneissä tuottaa tekstiä mihin tahansa uuteen mediaympäristöömme. Monialaisuus ja
-lahjakkuus auttaa aina. Jörn Donner on elävä esimerkki tästä osaamisestamme. Ei hänen elämänsä ja tapa tuottaa itselleen kokemuksia joista kirjoittaa.

Uuden ajan kirjailija – pseudokirjailija
Ei ole paluuta Suvi Aholan esittelemään Kalle Päätalon tai Väinö Linnan kirjailijaympäristöön eikä
Aila Meriluoto tai Hannu Salama anna eväitä hekään siihen kysymykseen, mistä nyt tuulee ja
kuinka siihen olisi vastattava reivaamatta purjeitaan väärään asentoon, jos ei ole ikinä merta edes
nähnyt uuden mediayhteiskunnan tuotteena, kirjoittajana, esikoisteostaan aloitellen.
Mika Waltari oli lähempänä totuutta, mutta ei toki hänkään siirrettynä tähän ympäristöön, vaan
oman aikansa kulttuuriin, jossa mukana oli myös lukijoita Yhdysvalloista. Sofi Oksanen on pyrkinyt kertomaan, kuinka kustantajamme ovat kansainvälisesti eksyksissä ja toimii nyt itse omana
kustantajanaan. Se on raivokas tie ja sama joka käytiin jo ennen sotiamme.
Se, miten kirjailija pääsee suuren yleisön ulottuville, on tänään pikemminkin uuden mediayhteiskunnan ymmärtämistä kuin kykyä esiintyä Jari Tervon tapaan Uutisvuodossa. Aina on ollut ja
tulee olemaan Aholan mainitsemia erakoita, näyttäytyjiä, moniosaajia ja eksperttejä, suoltajia ja
säkeen hinkkaajia. Niin on myös tieteessä jos on taiteessakin, persoonallisuudet eivät ole yhteisön köyhyyttä vaan rikkautta.
Fiktiossa vain illuusio elää koko ajan mutta tiedettä popularisoidessasi faktaa ei saa muuttaa saati
huijata lukijaansa, vaikka asia olisi kuinka vaikea ja sanat välillä kadoksissa, vaikeita nekin löytyvät kenen tahansa luettavaksi. Kun yhdistät kirjailijana molempia, faktaa ja fiktiota, vastuu on
omilla hartioillasi ja avaamasi latu on entistä raskaampi. Kritiikki joka syntyy on kohtuutonta tai
sellaisten kirjoittamaa, jotka eivät tunne kirjoittamaasi aihetta lainkaan. Hyväksy se murisematta
ja jatka latuasi tai käännyt takaisin ajoissa.
Neuvot, jossa kirjan on annettava elää, odottaa kuinka syntyy aika, jolloin sillä on nostetta, tyyli
on vapaa, luova ja innovatiivinen, ovat nekin ihan hyviä havaintoja. Sen ajan odottaminen ei ole
vain oikein reaaliaikaisen maailman tuotetta. Sofi Oksanen on tässä oikeassa, mutta ratkaisut
eivät ole ehkä aivan tätä aikaa ja sen tuotteita, vaan paluuta vanhaan, taantumaa sekin. Oksanen
ei näe muuta vaihtoehtoa ja purkaa kiukkuaan. Se on oikeutettua missä tahansa ammatissa ja
auttaa ladulla etenkin sen avaajaa.

Vanhan kulttuurin ahtaat kehykset
Tulevan kirjailijan ei pidä masentua, kirjallista muotisuunnittelijaa ei ole olemassakaan. Kyse on
lopulta aherruksesta, josta saa palkkansa ja se muistuttaa myös kuvataidetta, jossa kehykset ovat
lopulta ahtaat vaikka maalaisit postmodernin vapaasti. Kirjan formaatti on kuin taulun raamit ja
museo on sen viimeinen sijoituskohde, joskus ainut oman ateljeen rinnalla ja pöytälaatikossa.
Tekemätöntä työtä ei saa tehdyksi ja kirja on mattinykäsmäinen paradoksi. Kirja pöytälaatikossa
tai maalaus omassa ateljeessa on tehty työ, josta on päästävä seuraavaan vaiheeseen. Joskus
on hyvä loitontua koko aiheesta, palata Väinö Linnan tapaan tehtaalle ja kirjoittaa myöhemmin
sotaromaaninsa. Tai todettava Matti Nykäsen tapaan kuinka tekemätöntä ei saa tekemättömäksi.
Tehty työ ei juurikaan auta seuraavaa käynnistettäessä. Rima nousee jokaisen työn jälkeen ellei
tarkoitus ole vain toistaa itseään. Kun joku rutiineista ei enää toimi lainkaan sen poisoppiminen
on hidasta ja hankalaa.
On pakko hyväksyä myös Mari Mekon tapaan imitoivan kulttuurin ongelmat ja sen onomatopoeettinen, luontoa matkivan kielen luonne ja keisareittemme ajan diffuusinen kulttuuri, suurten asioitten kohdalla koko ajan kopioiva kulttuuri, spatiaalinen diffuusio. Ei regionaalinen ensinkään,
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ellei kyse ole pelkästään rautatien rakentamisesta ja Matin ja Liisan kertomuksesta Juhani Ahon
hengenlentona. Tämä ero on paikattomassa ja ajattomassa maailmassa valtavan suuri eikä kirjailija saa siinä petkuttaa lukijaansa ja ohjata koko ajan harhaan omaa osaamattomuuttaan.
Minkäs teet, jos kielessä ei ole kuin yksi aluetta kuvaava sana ja kartalle piirrettävät rajat. Sinua
aletaan moittia sanoilla keikaroijaksi, jopa maantieteen sisällä, ja alat puhua mentaalisista alueista, vääristellen totuutta, joka on kielemme ontuvissa käsitteissämme. Tieteen popularisoijalle
sellainen on ylikäymätön paikka, jossa rajat ovat Mikael Agricolan tai Lönnrotin asettamia. Ne
ovat aivan liian kaukana oman aikamme maailmasta.
Kun ahdistus kasvaa riittävän suureksi työ kyllä syntyy ja poromies, metsuri Lapista, jättää kotikontunsa eikä jää juomaan punaviiniään urbaanin kotirouvan tapaan omaan lähiöönsä, kirjoittaa
Ahola lainaten Kalle Päätaloa.

Älä usko minua – ole oma itsesi
Mika Waltari varoitti joutumasta epätoivoon. On ensin löydettävä itsensä ja oltava sitä. Fiktiivinen
kirja on aivan eri asia kuin kirjoittaa tieteestä ja harjautunut kirjoittaja on kokenut molempien taakan etenkin vaihdettaessa tyyliä, siirryttäessä tiedekunnasta toiseen tai lyyrisestä proosaan. Hyväksy se, etteivät eri tiedekunnissa kasvaneet ymmärrä toisiaan tai kieltäsi, mutta älä sinä hylkää
itseäsi sen tyhmyyden tai tietämättömyyden vuoksi.
Omalla kohdallani, neljä vuosikymmentä kirjoittaen, on tehnyt tästä tuskasta normaalin arjen elämää, josta en voisi irtautua hetkeksikään. Jokaista tuhatta kirjoitettua sivua kohden on aina tuhatkertainen määrä luettua tekstiä. Yksikään sana ei ole omani ja jokainen ajatus on moneen kertaan
ajateltua, mutta taide on omaani, jäljittelemätöntä. Jos joku alkaa sitä imitoida, edessä on pitkät
työpäivät ja valmista latua hiihtää. En kuitenkaan suosittele ellei takana ole useamman tiedekunnan vaatima paradigmainen poisoppisen pakko.
Suuri yleisö ei ole aiemmin ollut kiinnostunut minusta eikä tiennyt kuka heille kirjoittaa, usein vielä
nimimerkin suojissa. Vasta uuden mediayhteiskunnan huomiotaloudessa kiinnostus on alkanut
kohdistus myös kirjailijaan tai tieteen tekijään.
Se on uuden mediayhteiskunnan tuotetta, mutta ei välttämättä erityisen suomalainen ilmiö. Niinpä
tieteilijä tunnetaan muualla kuin Suomessa paremmin ja etenkin omassa yhteisössään, kirjailijan
tapaan, on tervetullut ystävä ja kollega. Tämä kulttuuri Suomesta on aina puuttunut ja sitä on ollut
vaikea paeta muuhun kuin yksinäisyyteen ja eristettyyn elämään.
On siis matkustettava maailmalle omiaan tapaamaan. Siellä ei ole syytä pelätä alkoholistien
enemmistöä vaatimassa oikeuksiaan raittiiden selkänahasta psykososiaalisena ilmiönä.

Julkisuuden kipeys
Esilläolo ja haastattelut ovat kuitenkin harvojen oikeus ja kohtaa usein vain uran alussa tai suurten
tapausten, palkintojen, yhteydessä. Elitismi osana luovia ammatteja on osa elämää, mutta eri
tavalla koettuna tänään kuin ennen huomiotalouden ja mediayhteiskunnan syntyä.
Toimittajana ja tutkijana kykeni jopa välttämään mediakosketusta ja ani harvoin toimittajat olivat
kiusaamassa kollegaansa, toimittajaa. Toimittaja kirjailijana varjeltui julkisuudelta ja tiedettä saattoi popularisoida ja muuttaa fiktiiviseksi suojassa julkisuudelta. Julkisuuden kipeä henkilö turhautuu maratonjuoksuun. Kun tiede on ammattina, toistaminen on osa ammattia ja maraton on matkana lyhyt hölkkä.
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Kokonaistaideteoksen saattoi aiemmin tehdä tavalla, jossa sen rajat suojasivat yhden asian julkisuudeltamme. Kun kulttuuritoimittaja, politiikan toimittaja tai urheilutoimittaja ei tunnistanut tiedetoimittajan rajoja ja jokaisella oli oma reviirinsä, saatoit liikkua vapaasti viipymättä tarpeettoman
kauan kenenkään varpailla, tallaamatta suomalaisen kapean eliitin liikavarpaita millään suunnalla.
Monialaisuus on rikkautta, jota on osattava käyttää koko ajan ja täysillä urheilun moniottelijan
tapaan unohtamatta yhtäkään lajia rapautumaan, Roman Sebrlen tapaan vanhentuen ja viisastuen. Jokainen uusi työ on siinä aina esikoinen ja ensimmäinen.

Illuusio elämästä
Ymmärrän uraansa aloittelevaa kirjailijaa tai tutkijan alkua opettajan empatialla ja hieman myös
säälien, kuten omaa lastani, jolla on omat geenini ja jotka tunnistan heti. Jokaisen on tehtävä
omat virheensä. Elämä ei ole täydellistä. Koskaan ei synny täydellistä taideteosta. On vain illuusio
siitä ja nähdyt unet joista kaikki ovat harhaa.
Maailma jakautuu paikalliseen, alueelliseen, kansalliseen ja globaaliin mediaansa ja niiden hallinta samaan aikaan on ongelmallista. Pienten ja paikallisten toimijoiden noteeraaminen kansainvälisillä markkinoilla on yhtä uskottavaa kuin loikkaus pallopelin maailmassa pitäjätasolta suoraan
maailman suurseurojen joukkoon.
Koko ympäröivä kulttuuri kun panee lähiyhteisössä vastaan ja ei varmasti huuda hurraatta uusille
ideoille ja löydöksille. Kun tulee halolla päähän ja oksapuolella alat lähestyä jotain merkittävää.
Olet astunut jonkun ylläpitämän rajan tai konvention ulkopuolelle ja meteli kasvaa jos jäät paikallesi tässä pyhässä lehdossa. Jatka matkaasi ja jätä nämä ihmiset rauhaan, kuolleet hautaamaan
kuolleitaan ja kaivamaan näitä löydöksiään vuosisadasta toiseen.
Kun kirjailija tai tutkija alkaa siirtyä imitoivasta vaiheestaan, jota onomatopoeettinen kielemme
tunnekielenämme totta vie aina tuottaa luontoa matkivana, kokonaan uuden tuottoon, teksti imee
kuin sika syödessään, kunnes joko säikähdät ja vetäydyt syrjään tai jatkat loitontumatta maratonjuoksijan työstäsi, jossa kaikki alkaakin vasta sivun 400 jälkeen ja olet automaattiohjauksessa
myös seuraavaa työtä tehdessäsi. Tässä tieteen ja taiteen tekotavalla ei ole toistoineen mitään
eroa ja ne tukevat varmasti toisiaan.
Olettaen että olet tehnyt valmistelevan työsi huolella ja sinusta on tähän työhön, sinut on tähän
kutsuttu, nykyisin myös sen julkisuuden käsittelyyn.
Tiedät, mistä on kysymys ja keinot jatkaa kohti maalia, joka ei ole ensimmäinen ja edessäsi sata
muuta maratonia, niihin valmistautuminen ja suoritus, joka on aina uusi seikkailu, uutta luova ja
innovatiivinen.
Nyt uuden sähköisen median aikaan kokonaan toinen laji kuin Mika Waltarin tai Kalle Päätalon
aikaan eläen, paljon vaativampi, mutta illuusiona kuitenkin yhteinen kokemus. Tunnistatte toisenne heti tavatessanne, hymyilette, tervehditte ja jatkatte matkaanne.

21. Populismi herätti kansakunnat, nationalismin ja nukkuvat äänestäjät
Matti Luostarinen 2016, Blogi 29.lokakuuta 2016 www.clusterart.org
Forssassa järjestettiin tilaisuus, jossa pohdittiin talousalueemme tulevaisuutta perussuomalaisen
ministerin vastatessa kysymyksiimme. Ministeri Pirkko Mattila on kahden tutkinnon suorittanut ja
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tuntee sairaanhoidon rinnalla maantiedettä. Hän on Oulun yliopiston maantieteen laitoksen kouluttama. Olen ollut osaltani vastaamassa hänen koulutuksestaan. Siinä yhteydessä, poliittisen
maantieteen kohdalla, tutuksi tuli myös käsite populismista, uusista aatteista ja niiden leviämisestä, retoriikasta. Samoin tuttua on Suomen aluemaantieteen ja geopolitiikan hallinnolliset juuret
sekä aluetaloutemme historialliset rakenteet ja myös puolueittemme syntyhistoria.
Kansakunnan muutoksen jano sysäsi Suomessa liikkeelle populismin uuden aallon. Eikä vain
Suomessa vaan ympäri Eurooppaa ja nyt etenkin Yhdysvalloissa mutta jo hieman aiemmin Kanadassa. Kanadassa tästä aallosta vastasi karismaattinen liberaalipuolueen keulakuva Justin
Trudeau kammetessaan vuosikymmenen yhtäjaksoisesti vallassa olleet konservatiivit oppositioon.
Populismi ei ole arvo tai aate, maailmankuva vaan pikemminkin toimintatapa. Sitä ohjaavat taustalla olevat nurjat ja ahdistavat poliittiset systeemit sekä käytetty vaaliretoriikka, joka herättää äänestäjät liikkeelle, Yhdysvalloissa parjattu käsite eliitti ”establisment”. Bernie Sanders kilpaili nuorten äänistä niin ikään populistina haastaen juuri Hillary Clintonin ja demokraattien valtapolitiikan.
Niinpä näitä kansanliikkeitä, populismia (popula=kansa) ei voi leimata vanhoillisiksi tai edistyksellisiksi, oikealta tai vasemmalta syntyviksi. Suomessa tätä leimaamista on toki kuitenkin tapahtunut
iät ajat. Mittakaava on vain vaatimattomampi ja sisältö oman poliittisen kulttuurimme lyhyistä juurista, julkiskulttuuristamme politiikan näyttämöllä syntyvää sekä usein yhden karismaattisen henkilön persoonaan sidottua. Populistista liikehdintää Suomessa on havaittavissa historiamme aikana tuon tuosta.
Kun kaikki globalisaation ikävät piirteet ahdistavat, mediailmapiiri kovenee, pelkoretoriikka ja syntipukkien osoittelu yleistyy, populismi alkaa nostaa päätään. Ilmiöt eivät ole työttömyyslukuineen
irrallisia vaan toisiinsa kytköksissä. Kanadassa konservatiivien niukkuuden yhtämittainen jako ja
pelonlietsonta johti päinvastaiseen liberaaliin poliittiseen heiluriliikkeeseen kuin Yhdysvalloissa.
Taantumuksellista liikettä seuraa yleensä progressiivinen liike ja päinvastoin.
Populismi on vain se voima, jolla tätä kansanliikettä heiluriliikkeenä kuvataan. Tässä yhteiskunnallisessa haussa tunnepitoiset mielikuvat ja tulevaisuuden tarjoajat ovat retorisesti asiansa osaavia. Yhteiskunnallisten liikkeiden murroksessa ihmiset etsivät vastausta kysymykseen, keitä me
lopulta olemme.
Brexit äänestys Britanniassa ja Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat yllätykseltään niin suuria, ettei
niitä voi verrata aikaisempiin vaaleihimme. Uusia nämä ilmiöt eivät kuitenkaan ole. Donald Trump
edustaa 1800-luvun nativistista ajattelua ja se heijastuu myös hänen kauppapolitiikkaansa, isolationistiseen ajatteluun. ”American first” on samaa kuin mikä tahansa nationalistinen ajattelu viime
vuosisadan alkupuolelta.
Mediayhteiskunnan tapa vastata tuohon huutoon on vain sen merkitystä uudella tavalla resonoiva, jolloin sanoi Trump mitä tahansa, sen näkyvyys ja merkitys on sosiaalisen median kaikupohjassa aikaisemmin mitättömänäkin nykymediassa valtava. Sitä korostaa Yhdysvalloissa hänen aiempi julkisuuskuvansa.
Populistin on tiedettävä, millä saadaan ääniä ja kuinka yhteiskunnallinen ilmapiiri ohjaillaan medianäkyvyyttä ruokkivaan suuntaan. Tämäkin vaaliretoriikkaan liittyvä populismi on menneitten
vuosisatojen tuotetta, jossa ehdokkaat pyrkivät kilpaa tarjoamaan kansakuntaan vetoavaa ja tunnepitoista mielikuvaa sen tulevaisuudesta.
Sama pätee toki kansakuntien sisällä kuntien ja maakuntien väliseen kisailuun ja omiin vaaleihimme. Äänestätkö itsesi näköistä ihmistä vaiko ehkä nukut vaalien yli pettyneenä ja heräät
lopulta ainakin vastustamaan väärän ehdokkaan valintaa.
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22. Santeri Alkion jälkeläiset
Matti Luostarinen 2012. Tuhannen ja yhden vuoden tarinat. Blogi 28.huhtikuuta 2012 www.clusterart.org
Kataisen hallitus saa tuoreimman barometrin mukaan liki samankaltaisen tuomion kansalaisilta
kuin Matti Vanhasen hallitus viimeisen parin vuoden ajaltaan. Noin 40 % pitää sitä siedettävänä,
vajaa 5 % oikeinkin hyvin onnistuneena. Ero Vanhasen hallitukseen on lähinnä vain puolueiden
lukumäärässä ja kannatuspohjassa, jonka nojaa nyt keskustaa ja perussuomalaisia lukuunottamatta koko poliittisen kenttämme kirjoon ja sen aatemaailmaan, mikä se siten onkin. Erityisen
tyytyväisiä hallitukseen ovat sen pääpuolueet, kokoomus ja demarit, kritiikkiä tulee eniten vihreiltä
ja vasemmalta. Tulos ei ole yllättävä.
Oppositiossa ovat kuitenkin suomalaisittain tätä sixpackiä kiinnostavammat puolueet, joiden
tausta on alunalkujaan suomalaisittain populistinen (popula=kansa), Maalaisliitto ja siitä puoluehajaannuksen kautta irronneen Suomen Maaseudun Puolueen perintöä jatkava Perussuomalaiset. Siis Santeri Alkion jälkeläiset.

Pikkuporvareitten tylsä maa
Toimittaja Unto Hämäläinen, poliittisen kenttämme onnistunein analyytikko, kertoo lehdessään
(HS 28.4) kuinka Wahlroos on Suomen vahvin Nalle ja samalla porvariston ideologinen sinetinvartija. Itse kirjoitin jo aiemmin, kuinka hän antaa kasvonsa koko oman aikamme poliittiselle elämälle ja tekee sen omasta mielestään tahtomattaan. Wahlroosin tarina äärivasemmiston nuoruuden ajan radikaalista vallankumouksellisesta pankinjohtajaksi on sekin hyvin suomalainen mutta
ei oikein populistinen. Populismi edustaa kokonaan muuta alkujaan kuin nykyinen hallitus.
Samalla kun Suomi neito ikääntyi, siitä tuli pikkuporvareitten hengetön konservatiivinen valtio,
jossa vanhenevan ihmisen viimeinen kuolemansynti on ahneus. Tämän joukon ahneutta Suomen
vahvin Nalle kykenee puolustamaan Unto Hämäläisen kuvaamalla tavalla joutumatta poliittiseen
vastuuseen. Näin hän voi laukoa ilmoille ajatuksia, joita ei ole ajateltu lainkaan sekä pohtimatta
niiden seurauksia. Ihmiset voivat toki äänestää jaloillaan, myydä Nallen osakkeet. Harva niin tekee silloin, kun puhe auttaa osakkeiden kohdalla positiivisesti.
Kun tieto Finlandian jakaa tänä vuonna Helsingin Sanomien edellinen päätoimittaja Janne Virkkunen, Unto Hämäläinen povaa tieto Finlandiaa Björn Wahlroosille. Siinä lehden toimittaja on
onnistunut ironiassaan kiitettävällä tavalla. Jostakin syystä Forssan Lehden edellinen päätoimittaja ja lehden omistaja ei olisi palkintoa Nallelle ojentamassa. Onneksi Wahlroos ei omista Forssan Lehteä. Sen sijaan lehden päätoimittajan tytär voisi olla seuraava ministeri Sanni GrahnLaasonen ja juuri Kokoomukselle. Populismille sellainen olisi sopimatonta vaikka nepotismia siedetäänkin osana maaseudun kyläyhteisöjen elämää ja Gemeinschaft-tyyppistä yhdessäolo-organisaatiota.
Wahlroos kykenee puhumaan rahan äänellä ja se taito on Suomessa toiminut aina. Sen sijaan
demareita johtanut ja yleisradiossa puuhastellut Mikael Jugner saa toimittaja Marko Junkkarin
(HS 28.4) arvioimana madon luvut elämäntyöstään demareitten eteen puuhastelevana ideologina. Ihanteellisena ihmisenä ja käytännön politiikan hoitajana, yleisradion pääjohtajana, puoluejohtajana, ihmisen on omistettava taito paeta omaa itseään ja siirtyä muiden kokemaan kollektiiviseen maailmaan ja samalla ay-politiikkaan demarina. Se ei ole koskaan pelkästään miellyttävä
kokemus.

Massakustomoitu maailmankuva
Jugnerin ongelma on olla visionääri, joka ei sovi vanhojen miesten työväentaloihin saapuen sinne
urheiluautollaan ja muistuttaen Wahlroosin pikkuveljeä. Vanhuseläkeiässä oleva kenttäväki ei
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ymmärrä, mitä tarkoittaa käsite “massakustomoitu” demariaate. Se on kuin porvarin tapa “kusta”
silmään. Porvarin kiitosta kaikki epäilevät työväentalolla.
He odottavat puoluesihteerin pitävän arvokkaan pönäkän puheen ja jakavan veteraaneille Ursinmitalit. Juovan kahvit ja poistuen mukavia laukoen myös mummoille ohi kulkiessaan, maalaisliiton
tupailtojen tapaan. Lisäksi on oltava riittävän ruma, etteivät miehet muutu mustankipeiksi, Timo
Soinin tapaan pukeutuen.
Omaa kuvaa ei pidä “retusoida” kuten nyt presidenttimme kuvalle on tehty, turhaan. Vaalit ovat jo
ohi ja presidenttimme on luonnossa ihan hyvä omana itsenään. Paljon parempi kuin vahanukeksi
muutettuna, pahvikuvana vaalipaikoilla kuljetellen. Eikö se riitä, että maan äiti on kaunis nainen?
Tuleeko siitä paineita parannella miestäkin? Se on turhaa. Miehet komistuvat vanhetessaan. Katsokaa vaikka Kekkosen nuoruudenkuvia korkeushyppääjänä, Känänä, ja verratkaa valtiomieheen.
Massakustomointi tarkoittaa tuotteen räätälöimistä asiakaan tarpeitten mukaan. Maailman vahvin
Nalle tietää, mitä pikkuporvari kaipaa, ja on kokoomuksen tärkein massakustomoija, massoille
aatetta myyvä rahan äänellä puhuva populisti. Se on samaa kuin puhua Timo Soinin suulla mutta
kokonaan eri porukoille ja kuitenkin samoille suomalaisille.
Jugner ei ole koskaan maaseutua edes kiertänyt ja jos kiertäisi, saisi aikaan vain vahinkoa puheillaan. Työväentalolla syntyisi kiusallinen hiljaisuus. Sen minkä Paavo Väyrynen ja etenkin
Timo Soini osaavat, sitä ei pidä lähteä muiden matkimaan. Sen eteen kun on kuljettu pitkä populistinen retoriikan tie ja hyväksyttävä se aitona myös omakseen.

A on ensin ja lopuksi Ö
Kun Timo Soini kirjoittaa viimeisessä blogissaan Helsingin Sanomien olevan Suomen Pravdan,
sen jälkeen pulinat ovat poissa, eikä kukaan tule kysymään medioista olisiko puolueen vaihdettava puoluejohtajaa, erotettava Soini määräajaksi puolueestaan. Hän kun vahingoittaa puolueen
ulkosuhteita maan johtavaan Pravdaan, hallituksen mediaan. Media, joka käyttää aikansa opposition jahtaamiseen, populismin kitkemiseen maasta, on Pravda.
Jugnerin maailmassa demareitten on jaettava ihmisille legopalikoita, joista he kokoavat mieleisenä maailman, itselleen mieluisan sosialidemokraattisen ideologian ja sen ohjelman. Mieluisa
näkemys syntyisi sadoista ja tuhansista eri teemoista Aasta Ööhön, adoptiosta öljyyn, toimittaja
Marko Junkkaria lainaten (HS 28.4).
Keskustassa vallitsee juuri tämä tilanne, jossa Mauri Pekkarinen heitti pyyhkeen kehään. Hän
kyllästyi siihen, kuinka puolue niputtaa ikääntyneet ehdokkaat toisiinsa ja antaa ylhäältä ohjeita
kuinka Paavo Väyrynen ja hän edustavat samaa ideologiaa ja johtamistapaa, ovat ikääntyneen
elämän vihapuheen kohteita ja riidankylväjiä. Siinä meni eduskunnan parhaalta ja vikkelä-älyiseltä puhujalta kuppi nurin.
Nyt Paavo Väyrynen saa kilpailla yksin vastassaan kolme häntä nuorempaa, joista kaksi kokematonta ovat poissa pelistä jo kokemattomuuttaan. Pikkukokoomusta puoluekartalla ei mahdu.
Todellinen mittelö, populistinen pulina, käydään siis Väyrysen ja Tuomo Puumalaisen välillä. Molemmat ehdokkaat puhuvat koko ajan alkioalisuudesta ja sen perinnöstä.
Kun vasemmisto nojaa usein ideologiassaan meille vierasiin, kaukaa rajojen takaa tulleisiin filosofioihin, yhteiskunnallisiin ajattelijoihin, kuka oli tämä niin suomalainen Santeri Alkio?
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Laihian lahja kansakunnalle
Santeri Alkio syntyi ja kuoli Laihialla, oli kirjailija, toimittaja ja poliitikko. Politiikka alkoi nuorsuomalaisena mutta tuosta liikkeestä Alkio erosi. Hän perusti Etelä-Pohjanmaalle Nuorsuomalaisen
Maalaisliiton. Näin hänestä tuli Maalaisliiton henkinen isä ja myöhemmin myös Keskustan pääideologi aikana, jolloin vaadimme lisää aatteellisuutta pikkuporvareitten uusliberaalien sekä sosialistien kyllästämään maahan, jossa mikään ei enää noudata vanhoihin uomiinsa juuttunutta
hengenlentoa, ideologiaa, jonka jopa Ranskan mahdollinen tuleva presidentti on joutunut hylkäämään luomalla sosialistina nahkansa.
Se on paljon Ranskassa Francois Hollandelta, mutta tänään välttämätöntä myös Suomessa matkien Yhdysvaltain Barck Obamaa, kun niin moni tahtoisi olla Donald Trump. On aika muuttua
värittömäksi työjuhdaksi ja jätettävä pohjalla kulkeva tie Paavo Väyrysen tapaan. Tunnepalo ja
äkkiliikkeet eivät kuulun oman aikamme poliittisen johtajan tunnuspiirteisiin. Kun sellainen sitten
lopulta syntyy, mediat sekä ihastuvat että vihastuvat.
Pitkän kampanjan tekeminen on Väyryselle tuttua ja kärkkäitä avauksia on nyt varottava. Oikeudenmukaisuus, finanssipolitiikka, työn lisääminen, teollisuuden suojelu ja velan vähentäminen
ovat avainkäsitteitä tänään. Mutta kuka uskaltaisi käyttää slogania ”Make Finland Great Again”.
Kun ideologiat ovat kadonneet, päivän poliittinen ilmasto ratkaisee sen, kuka menestyy legopalikoineen massakustomoijien onomatopoeettista luonnon kieltä matkivassa maassamme ja sen
ajatusmaailmassa, taloudessa, kulttuurissa, sosiaalipolitiikan saralla ja maankäytön säätelyssä,
kaavoituksessa. Kuinka onnistua lähtemättä koko ajan korruptoimaan koko rakennelmaa mukana
myös mediat, rakenteellinen korruptiomme, herrojen “huaveet” (=savolainen visio) ja rötösherrat
(vennamolainen nimi porvareitten puuhasteluille).

Tuottelias kirjoittaja
Alkio oli erittäin tuottelias kirjailija ja sanomalehti Ilkan perustaja. Hän toimi eduskunnan varapuhemiehenä ja sosiaaliministerinä Vennolan hallituksessa. Hän oli raittiusmies ja räätälöi maahan
kieltolain.
Alkio tunnettiin tulisieluisena demokratian puolustajana ja Suomen itsenäisyyden puolestapuhujana. Tänään hän tuomitsisi jyrkästi Wahlroosin ajatukset ja ajaisi maalaiselämän arvoja, kadonnutta yhteisöllisyyttä sekä epäilemättä myös ympäristöarvoja, terveitä elämäntapoja ja haukuttaisiin medioissamme populistiksi.
Omana aikanaan hän joutui tekemään yhteistyötä herätysliikkeiden ja työväenliikkeen yhteisten
aatteiden kanssa. Syntyi käsite punamullasta. Nyt hän puhuisi oikeudenmukaisesta tulonjaosta,
verotuksesta ja ympäristöpolitiikan teemoista, köyhien asiasta ja siirtolaisuudesta. Matka Timo
Soinin ja keskustan peruskannattajien välillä olisi kurottu umpeen vaatien EU -sopimuksen uusimista sekä muuttamalla tuloveroasteikkoa. Oikeammin perussuomalaiset olisi otettu hallitukseen
ja hyväksytty heidän alkiolaiset tavoitteet, joista tänään tunnetaan tuleva Ranskan presidentti Hollande ja aiemmin Barck Obama mutta ei nyt enää kumpaakaan.

Itsekasvatuksen oivaltaja
Alkio oli oman aikamme itsekasvatuksen oivaltaja. Yksilö itse vastasi ponnisteluistaan hyviin tapoihin ja harrastuksiin. Tämän seurauksena syntyi nuorisoseuraliike. Tosin kuin Kyösti Kallio, Alkio oli enemmän ihanteellinen kuin käytännön poliitikko.
Tässä Tuomo Puumalainen muistuttaa enemmän Alkiota ja Paavo Väyrynen valtaisan kokemuksensa ja pragmaattisen toimintansa kautta enemmän Kalliota. Toki Väyrysellä on niin ikään toimittajan ja etenkin pohtivan kirjoittajan kokemusta valtavasti hänelläkin.
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Alkio jää jopa kauas taakse julkaisuillaan, joista parhaiten tunnetaan kirjat Teerelän perhe, Puukkojunkkarit, Kylistä, kodeista ja vainioilta, Murtavia voimia, Jaakko Jaakonpoika, Uusi aika, Patriarkka, Ihminen ja kansalainen, Yhteiskunnallista ja valtiollista, Maalaispolitiikkaa, Kootut teokset
sekä Valitut teokset.
Niiden sivumäärä nidettä kohden ei ole toki 700 -sivun mittaisia, kuten toimittaja televisiossa liioitteli keskustan puheenjohtajaehdokkaiden tentissä. Ne voi lukea kyllä hyvinkin nopeasti olkoonkin, että koottuina ja valittuina teoksina kaikki niputtaen lukemista on enemmän.
Ne lukien avautuu syy siihen, miksi Suomi on mennyt suuntaan, jossa on alkiolaista henkeä. Sellainen yllättää nuorta lukijaa, joka ei ole koskaan Maalaisliitosta kuullutkaan sen enempää kuin
vennamolaisuudesta.

Kotikommunistien arvostelija
Alkio arvosteli aikansa poliitikoista etenkin Kalliota, joka hänen mielestä kohteli omiaan ankarammin kuin muiden puolueiden edustajia joita hän, Alkion mukaan, mielisteli. Etenkin kolumnistina
ja kirjailijana hän antoi koko ajan ohjeita puoluetovereilleen ja lopulta hän opasti myös Kalliota.
Itsenäistyvän maan alkutaipaleella ja sotavuosina Alkion panos oli mittava.
Santeri Alkion suhde Venäjään ja venäläistämistoimiin oli jyrkkä. Tämä jakoi porvareita kahteen
leiriin ja tämä vanha historia näyttäytyi Suomessa myös 1950-luvulla, jolloin Veikko Vennamo
kritisoi Kekkosen politiikkaa ja Maalaisliiton tapaa nöyristellä Neuvostoliittoa, kotikommunistejamme. Hän vetosi usein alkiolaiseen aikaan ja henkeen.
Santeri Alkion asenne venäläisväestöön oli tiukka ja koski myös Suomeen paenneita venäläisiä.
Heidän tuli, Alkion opeissa, jatkaa matkaa muualle. Sodan jälkeisen Suomen puoluehajaannukset
olivat alkiolaisen maailmankuvan unohtamista siinä missä aiemmin unohdettiin Antti Chydeniuksen opit.

Pasifisti ja Euroopan yhdentäjä
Alkio tunnettiin ankarana pasifistina. Hän toi suomalaisen topeliaanisen heimoajattelun Euroopan
tasolle ja oli kannattamassa Euroopan yhdysvaltoja rauhan takaajana. Hän katsoi tämän poistavan tarpeen pitää omia sotajoukkoja, tullirajoja ja eriarvoista rahaa. Tässä hän oli erityisen moderni oman aikamme edustaja olkoonkin, ettei linjaus mene yksiin kaikkien oman aikamme keskustalaisten kanssa. Alkio kertoi saaneensa vaikutteita Mahatma Gandhilta. Toki näin olikin olkoonkin, ettei vertailu ole aivan tämän ajan maailmasta.
Alkio oli vakaumuksellinen kristitty mutta ajoi uskonnonvapautta. Hän kritisoi luterilaista kirkkoamme mutta ei liittynyt herätysliikkeisiin. Suhde uskontoon ja myös talouteen oli pragmaattinen,
jossa korostui köyhien aseman huolehtiminen.
Alkion idealistinen maailmankuva liitettynä pragmaattiseen käytännön politiikkaan vei hänet lähelle sellaista maailmankuvaa, josta puuttui maaseudun ja kasvavan kaupunkikulttuurin yhteinen
ideologia. Alkio ei osannut visioida tulevaa yhdyskuntarakenteen muutosta. Se oli samalla keskustaliikkeen suurin ongelma ja jatkuu sellaisena edelleen.
Näin agraari Suomi ei saanut itselleen sellaista puhdasoppista aatteensa ideologiaa, josta olisi
ollut suoraa käyttöä oman aikamme ilmiöille, joiden vakaina kannattajina niin Kyösti Kallio, kuin
häntä ihanteellisempi Santeri Alkio aikanaan esiintyivät, mutta väärässä yhteydessä ja yhdyskuntarakenteessa. Tässä merkityksessä uusliberalismi ja täysin kasvoton markkinatalous saivat yliotteen ja keskustalainen liike joutui altavastaajaksi näille pinnallisille mediailmiöille. Juuri tästä
perussuomalaiset saavat tänään kannatuksensa yli puoluerajojen ja etenkin vanhan “punamullan“
konsensuspolitiikan raunioilta ja korruptoituneen rakennepolitiikan “maan tavasta“.
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23. Miljoona, miljoona, miljoona ruusua
Matti Luostarinen 2013. Vuoden 2013 enteet, utopit, dystopiat. Taantuma kylmään sotaan. Blogi
12. huhtikuuta www.clusterart.org
Kotisivujen blaggaajia kiinnostavat laskurit. Etenkin suomalaiset ovat numeroita rakastavaa kansaa. Kun kirjoitat tekstiä, lisää sinne joukkoon aina kuinka suuren kalan onnistuit narraamaan
Tenolla, miten paljon marjoja poimit lakkasuolta ja millaisia määriä euroja matkallasi kulutit, mikä
kilohinta luonnontaloudellesi tuli pakastimesta hirvenlihaa hakiessasi maaliskuussa kahden sähkökatkon jäljiltä.
Sekin kiinnostaa mihin aikaan olit perillä ja paljonko sinulla on ylipainoa, pituutta ja mikä on kengännumero. Profiilissa niillä numeroilla pääsee jo pitkälle. Älykkyysosamäärää ei pidä kertoa.
Mentaaliälykäs voi jo ollakin. Ei mensan tavalla laskien vaan pikemminkin persoonallisuutta ja
sosiaalisuutta mitaten. Mitä lähempänä keskivertokansalaista olet, sitä korkeammat pisteet saat.
Tasapäistävä kulttuuri ei päästä ketään kukkoilemaan. Kulttuurit rakentuvat siten, että niissä menestyvät parhaiten juuri kaiken tasapäistävät voimat. Eroosio kuluttaa särmät kovimmastakin kivestä ja tasoittaa massiiviset vuorijonotkin tasangoiksi. Vesi kuljettaa ja sedimentoi, samoissa
oloissa päädytään aina täsmälleen samanlaisiin energiaa säätäviin rakenteisiin. Kiven kierroissa
säästetään painovoiman työtä, biologisessa suksessiossa auringon energiaa, ihmisen yhdyskunnissa liikkumista ja muilta oppimalla oman älyn käyttöä. Nykyisin se on vielä ilmaistakin surffaillen
nettisivuilla, wikipediassa ja eläen näin uuskapitalismin loisena rapauttaen vanhaa kapitalismia ja
kasaten sen pääomia tekemättä yhtään mitään Facebookin kautta muiden ilmaisella työllä vaurastuen.

Tieteen paradigmaiset muutokset
Kvantitatiivinen ja välineellinen tiede on oikeaa tiedettä ja laboratorioissa mitattu uskottavaa, kuulee usein sanottavan. Läntisen tieteen historia vie lordien ja yläluokan harrastukseen Britanniassa. Ei toki pelkästään Platonin ja Immanuel Kantin aikoihin. Vauhtia saatiin tiedeakatemioihin
suurten löytöretkien yhteydessä ja kerättäessä aarteita ympäri maailmaa. Niitä tuli tutkia tiedeakatemioissa. Tiede alkoi pirstaloitua ja sen säilyttäjät eriytyä toisistaan. Filosofiasta irtautui erikoistieteitä.
Nykyisin tiedon tulva on valtava ja kokonaisuuden hallinta hankalaa. Poikkitieteisyys tai monitieteisyys tuo kuitenkin yllättävimmät uudet löydökset pirstaleisen tieteen rajamailta. Cluster Art
käynnistyi tämän ongelman tutkintaan ja ymmärtämiseen rinnan sosiaalisen median ja internetin
synnyn aikoihin 1990-luvulla. Se sai tukea tuon ajan jo kehittyneestä tiedepuistomaailmasta
(science park) ja teknologiakeskuksista sekä niiden organisaatioilta (IASP, AURP). Kiitos heille
ja monelle muulle ilmaistyön tekijälle.
Kirjastossakin käyden on hyvä kertoa, miltä sivulta ja kenen kirjoittamana olet jutun plagioinut.
Jos näitä lainauksia on riittävä määrä, teksti muuttuu plagioinnista tieteeksi. Nykyisin alkuperäistä
kirjoittajaa on vaikea jäljittää ja matkalla tapahtuu muutoksia. Käytetään sitä tietoa, joka on helpoimmin saatavilla. Syntyy muuttuvaa ja likimääräistä totuutta.
Se alkaa muistuttaa matkalla muuttuvaa juorua. Juorut puhuvat harvoin ihmisten hyveistä. Näin
ikävät uutiset ja tiedot leviävät, läpäisevät, diffuntoituvat, positiivisia vikkelämmin kulttuurien suodattimet. Käsitettä diffuusio käytetään etenkin innovaation leviämisessä, innovaation diffuusiossa.
Se liittyy dynaamisen maantieteen vanhaan teoriaan ja lukuisiin malleihin. Nykyisin GIS (Geographical Information System) on muuttanut sen liki täydellisesti siinä missä reaaliaikaiset prosessit aluetieteiden ja myös aikatieteiden kontekstuaalisessa käsitteistössä. Kun koko maailmankuva alkaa muuttua puhutaan paradigmaisesta muutoksesta erona vaikka pienemmille muutoksille, jossa tieteen mallit ja teoriat muuttuvat.
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Suurin muutos tuli omana aikanamme olkoonkin, että tieteiden välistä rajanveroa käytiin rajunakin
polemiikkina jo 1950- ja 1960-luvuilla. Reaaliaikainen tieto läpäisi suodattimet kuin valonsäde ja
sen estäminen kävi mahdottomaksi. Kulttuurit alkoivat muuttua. Niiden muutoksen seurantaa tulkittiin erikoistieteiden kautta ja kokonaisnäkemys jäi tekemättä. Näin satavuotias Suomi on tänään
vaikeammin tulkittava kuin vain pari vuosikymmentä aikaisemmin. Oma aikamme kun on siinä
reilusti yliedustettuna.
Käynnistäessäni omaa sosiaalisen median elämääni ja tutkimusta tein sen tieteen ehdoilla jo
alusta ja seurasin miljoonia 2000-luvun alun bloggaajia ja heidän omituista virtuaalielämää jakaen
tekstejään maailman turuille, ilmaiseksi hyvin altruistiseen tapaan Wikipediaa muistuttaen. Juuri
nurinpäin verrattuna vanhan ajan lehtien kolumnisteihin ja pakinanikkareihin, ilkeilijöihin ja ammattikiusaajiin, jotka kertoivat sen olevan mukamas satiiria, sarkasmia tai ironiaa epäonnistuessaan täysin surrealismia.
Tutkimuksessa, siis kvantitatiivisen tieteen teossa, näitä bloggaajia kutsutaan havainnoiksi ja heidän käyttäytymistään mittaavia ilmiöitä nimitetään muuttujiksi. Jos näitä muuttujia on paljon, vaikkapa satoja, niitä voi tulkita sellaisilla matemaattisilla menetelmillä, joita kutsutaan monimuuttujamenetelmiksi. Menetelmistä tutkijan ei tarvitse ymmärtää matematiikkana juurikaan mitään. Tietokone tekee työn ja nykyisin jopa kirjoittaa tulokset, analysoi valmiiksi. Tämä häiritsee tulkinnan
syventämistä ja menetelmien kehittämistä ellet ole jo etukäteen niistä kiinnostunut ja haet juuri
tätä uutta metodiikkaa ja sen matemaattista kieltä.
Takavuosina oli toisin. Oli tunnettava myös matemaattiset lausekkeet ja funktiot, ymmärrettävä
myös mutkikas geometria. Laitteiden myötä ihminen on muuttunut olennoksi jota voidaan huijata
ja viedä kölin alta kuten hallitusta kehysriihessä. Ulkopuoliset asiantuntijat ja oman asiansa ajajat
eivät piittaa kokonaisuudesta. Konsulteille annetut tehtävät on ikään kuin ajattelun ulkoistamista
organisaatioiden ja instituutioiden ulkopuolelle.

Ihmiset ovat kuin DNA -molekyylejä valkuaisaineketjussa
Etenkin fysiikassa, hiukkastieteissä ja biologian genetiikassa suuria havaintojoukkoja ja niiden
käyttäytymistä voi yhdistellä ja syntyy matematiikkaa, joka on usein myös geometriaa. Menetelmät muistuttavat miljoonien valkuaisainemolekyylien järjestäytymistä DNA -ketjuksi välillä hajoten
ja rakentuen sitten taas välittäjämolekyylien avustamana uudeksi rihmaksi tai ryhmäksi, ryppääksi, klusteriksi. Kun on saatu vain uutta ärsykettä tai informaatiota. Mieluiten oikeaa ja ilman
viruksia. Tämä oli lyhyesti metodinen lähtökohta työlleni ja myös elämänkokemukselleni tutkijana
ihmistieteiden rinnalla käynnistäessäni nyt luettavan prosessin tuloksia.
Näkymät tietokoneruudulla voivat muistuttaa moniulotteista maailmaa, ikään kuin universumin
tähtisumuna, ja tulkinta tapahtuu yhdistellen niin havaintoja kuin muuttujia uusiksi ryppäiksi, klustereiksi. Ja kaikki tämä tapahtuu reaaliaikaisesti ja vielä eri puolilla maailmaa, jolloin tutkijan on
oltava valveilla vuorokaudet ympäri. Ellei työtä tehdä kolmivuorotyössä, johon Suomessa on harvoin varaa. Lisäksi poikkitieteistä asiatuntemusta on vähän. Harva lähtee niin työläälle tielle, jossa
joutuisi suorittamaan perustutkinnot sekä luonnontieteissä että ihmistiessä sekä väittelemään
kahdessa hyvin erilaisessa konventiossa. Ilman tätä paradigmaisen kontekstuaalisen ilmiön ymmärtäminen on kuitenkin jo metodisesti mahdotonta.
Oma urani näiden ryppäiden tulkitsijana alkoi jo 1970-luvun alussa ja sen jälkeen ovat niin koneet
kuin niiden tulkittavana olevat haasteet moninkertaistuneet. Samalla mukaan on tullut poikkitieteistä työtä ja sellaista visiointia, joka oli vielä 1970-luvulla vaikeasti uskottavaa ja joka on nyt
tänään todellista ja totta.
Tuon ajan hitaista, talon kokoisista laskukoneista, on tullut tietoa tallentavina kämmeneen mahtuvia kiusankappaleita. Samalla maailmasta on tullut mutkikkaampi hallittava ja ajaton sekä paikaton maailma teettää ongelmia yhteiskunnan poliittisella huipulla. Puhutaan valuvirheistä kun
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tulisi puhua kontekstuaalisista vääristä valinnoista ja paradigman muutoksesta. Käytän itse hybridiyhteiskunnan käsitettä tästä puoliväliasetelmassa toimivasta päätöksenteosta, jossa päättäjä
ei tiedä mistä on päättänyt.

Politiikka palaamassa tieteeseen
Moni matematiikan ja fysiikan ihmeet ihmistieteissä oivaltava innovaattori ei ole kiinnostunut poliittisesta vallankäytöstä lainkaan. Hän käyttää valtaa joka tapauksessa enemmän suoraan tietokoneensa ääressä istuen. Tai näin hän ainakin kuvittelee, kunnes yhteiskunta alkaa taantua
1970-luvulle, ja tutkijaa ohjaa jälleen poliitikko tekemään selvityksiä ja komiteamietintöjä. Talouden lamaa seuraa taantuma ja tätä turhautuminen, frustraatio. Tämä ilmiö on vaarallinen ja muistuttaa 1930-luvun ajoista maailmassa, jossa ruokittavia suita on vain liki kolminkertainen määrä.
Useimmilla bloggaajilla on kotisivunsa yhteydessä ilmainen laskuri. Siitä he näkevät kuinka paljon
kävijöitä heillä on sivuillaan viikossa tai päivässä tai vuoden aikana ja mukana on myös muita
tunnuslukuja. Moni käyttää näitä tunnuslukuja ammattitaitoisesti ja on amatööritutkijoita. Heitä on
helppo seurata heidän sitä tietämättään.
Sivujen selaajat tulevat tutuiksi siinä missä havainnot siitä, miksi sivuilla on käyty ja kuinka kauan
siellä on viihdytty, onko kävijä miltä mantereelta ja viihtyykö hän ehkä sivustolla muutenkin kuin
kuvia pikimmiten selaten koskaan sinne enää edes vahingossa uudelleen eksyen. Se, että tutkijasta itsestään tulee merkittävä osa valkuaisainesynteesin rakentelussa, edellyttää sen sääntöjen
oivaltamista. Moni osaa jo alkeet. Ammattilaisia on vähän. Kokonaan uutta luovia innovaattoreita
yksi tuhannesta, ei aina sitäkään. Heidän löytäminen oli ensimmäinen tehtävä. Koko prosessi
seuraa myöhemmin tietyssä järjestyksessä heidän valitsemia ratkaisuja.
Kun ne on oppinut voi aloittaa sen nopeuttamisen, toimia ikään kuin katalysaattorina globaalissa
ilmiössä. Katalyytti kiihdyttää toimintaa kemiallisissa prosesseissa. Katalysaattori operoi innovaattoreiden suuntaan ja helpottaa heidän yhteistä työtään.

Cluster art katalyyttinä ja tutkimuskenttänä
Oma blogini löytyy käsitteen cluster art (www.clusterart.org) alta ja se tunnetaan maailmalla
muustakin kuin nimestäni. Käsitteenä Cluster art syntyi jo ennen sosiaalista mediaa ja se kertoi
taiteesta, jossa mediataidekin on lähempänä kuin vaikkapa öljyvärityöt tai kameran käyttö kännykkään lisättynä työvälineenä.
Kun on itse joskus luonut tuon käsitteen, kirjoittanut kirjana sen manifestin, ja sitä kehitellyt yhdessä windowsin kehittymisen rinnalla, esittelen sen samoin kuin useimmat taiteilijat omansa.
Senkin uhalla, että vaikutelma saattaa olla omahyväinen ja lisää siitä syntyvää taakkaa.
Näistä omahyväisistä taiteilijoista, egoisteista tai narsisteista, tunnetuin on ehkä Salvador Dali.
Kun häneltä kysyttiin, mitä hänen työnsä tarkoittavat, mitä on surrealismi, hän sanoi vaatimattomasti surrealismin tarkoittavan häntä itseään. Näin siitäkin huolimatta, että hän ei ollut toki surrealismin isä, sen keksijä tai alan teoreetikko, filosofi ja katalysaattori. Hänen elämänsä vain oli
surrealistista. Hän uhrasi elämänsä tuolle käsitteelle ja onnistui siinä täydellisesti. Salvador Dali
oli sama asia kuin surrealismi, omasta mielestään. Hän antoi sille kasvonsa ja vähän muutakin.
Kun kirjoitin kirjan klusteritaiteesta manifestina, varoin sen teesien yhteydessä sitomasta sitä mihinkään jo olevaan, vallitsevaan. Koko ajan muuttuva ja innovatiivinen, klustereita rakentava, ei
voi olla universaalina käsitteenä johonkin jo koettuun ja määriteltyyn sidottua elämää tai kokemusta. Jos niin olisin tehnyt, ilmiö olisi yhtä kehno kuin Dalin elämä, narsistinen luomus ja freudilaista filosofiaa unenomaisesti öljyväreillä jäljentävä henkilö.
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Oletin tuolloin, että elämme vaihetta, jossa sosiaalinen media ja sen lukuisat ilmiöt ovat muuttamassa, yhdessä Einsteinin aiemmin kehittämän teorian tapaan, koko paradigmaisen maailmankuvamme. Samalla fysiikka oli lähenemässä biologiaa. Tällöin paradigmaisella tarkoitetaan muutosta, joka ei koske vain teoriaa tai mallia, vaan näiden koko maailmankuvaamme muuttavaa
tiedeuskovaisten elämää.

Megafonilla annetut “hiljaiset” signaalit
Jo aiemmin olivat pyyhkiytyneet pois sellaiset ismit kuten sosialismi, kapitalismi, liberalismi ja
vaikkapa korporativismi. Maailma oli joutunut ratkomaan ongelmia, jotka olivat tarkoitettuja 10
000 miljoonalle ihmiselle eikä vain noin vuosisata sitten eläneelle 1000 miljoonan ihmisen populaatiolle. Kun euron kriisin yhteydessä puhuttiin “valuvirheestä” tämä valuvirhe koski nyt koko
maailmankuvaamme, ei vain yhden valuutan syntyyn liittynyttä poliittista ongelmaa.
Poliitikot näkevät ongelmat omahyväisesti, kuten tiedemiehetkin. Omaan työhönsä liittyvinä ja
turhamaisen ihmisen narsistisina kokemuksina ja vailla altruistista persoonallisuutta.
Samalla mahdollisuutemme elää muuttuvassa organisaatioiden ja uusien innovaatioiden maailmassa, innovaatiopolitiikassa, ei mahdollista sellaista elämää, jossa luonnonvaroja kulutetaan
koko ajan kiihtyvällä vauhdilla tavoitteena läntisen elintason kasvun mallin elintasokilpailu ilman
rajoja tai ympäristöuhkien lopullista vaaraa ilmastomuutoksen ja kasvihuoneilmiöiden tapaan.
Kyse on puhtaasti luonnontieteellisestä mahdottomuudesta sikäli kun olemme tiedeuskovaisia ja
muita vaihtoehtoja ei oikein löydy.
Kotisivuni avaa nykyisin valikoitunut lukijajoukko ja heitä on vuoden aikana seikkailemassa sivustollani “havaintoina” liki sama määrä kuin työnantajani MTT:n sivustoilla kävijöitä oli omana havaintonani parin vuoden takaa ja myös MTT:n ilmoittamana. MTT oli tuolloin lähes tuhat ihmistä
työllistävä tutkimuslaitos. Joko minä olen edistynyt tai MTT taantunut.
Tuo määrä on oman kokemukseni mukaan tutkimuslaitokselle aivan hyvä määrä ja syntyy pääosin talon sisäisestä liikenteestä. Vastaavaan pääsee parhaimmillaan suurimmat ministeriömme.
Eivät toki niistäkään kaikki ja se varmaan huolestuttaa heitä. Korporatiivinen ja rakenteeltaan korruptoitunut poliittinen systeemi on ikiliikkujana energiaa tuottamaton mutta vaatii koko ajan ulkopuolelta tuotettua energiaa.
Ja sielläkin tuo sähköinen kiinnostus ja kitkan tuottama lämpö syntyy hallinnollisena liikkeenä. Se
mikä ihmisiä eniten kiinnostaa on viihde ja vaikkapa pelit ja seksi. Jos haluaisin sivuilleni suuria
kävijämääriä, tiedän varmaan kuinka toimia. Olen niitä kokeillut ja saanut aikaan nopeita portaittaisia hyppäyksiä. Tällaisia hyppäyksiä haetaan vaikkapa silloin, kun vertailuaineistoksi vaaditaan
hieman suurempaa viihteestä kiinnostunutta kuluttajajoukkoa.

Tervetuloa miljoonas vieras vuonna 2013
Kuluvan vuoden miljoonas kävijä tuli sivulleni viimeinen päivä maalikuuta kello 18.02.36 Forssan
aikaa. Kiinnostuin tuosta numerosarjasta laskurissani ja päätin ottaa selvää, kuka ja mistä on
tämä miljoonas kävijä, miksi hän tuli sivulleni sinä iltana, juuri ennen aprillipäiväämme. Oikeammin otin käyttöön nopean poikkileikkaustutkimuksen reaaliaikaisena prosessin tutkimuksena. Sen
tekeminen sujuu nopeasti ja vie aikaa vain muutaman hetken. Sitä voi kutsua vaikkapa globaalin
maailman diagnoosiksi yhden hetken läpivalaisuna. Tulos on luotettava 99 %:n varmuudella ja se
viimeinenkin prosentti on turhamaisen ihmisen antama varaus sellaiseen, joka kertoo juuri turhuudesta.
Tuolla samalla kellonlyömällä kotisivullani oli vierailemassa yhden miljoonannen vieraan ohella
useitakin vieraita, mutta ei juurikaan robotteja. Robotteja varten on rakennettu ihan omaa käytäntöä ja vieraina ne ovat erityisen merkittäviä. Robotit käsittelevät valtavia lukusarjoja ja tekstejä,
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kuvia, mitä tahansa digimaailman tuotetta. Oleellista on, että juuri ne ovat nyt muokkaamassa
maailmaamme ja ovat osoittamassa mihin suuntaan taloudelliset ja sosiaaliset rattaat pyörivät.
Robotit luovat megatrendejämme, emme niinkään me, vaikka sitä meille ehkä uskotellaankin turhamaisuuttamme näin ruokkien.
Näin aiemmin blogiini kirjoittamani signaalit, hiljaiset tai vähemmän hiljaiset, ovat pääsääntöisesti
muualta kuin ihmisen sosiaalisten rakenteiden, saati psykososiaalisen elämän tuotetta. Sitä voisi
kutsua ikään kuin suden vainuksi, joka on muuta kuin takavuosien kyky aistia saaliseläimen
tuoksu tai naaraan kutsu pedon sieraimissa ja aivojen käsittelemänä. Tällä vainulla ei ole enää
merkitystä. Robotit huijaavat vainunsa varassa kulkevia ihmismassoja niin halutessaan.

Aurinko laskee länteen, San Fernandon suuntaan Kaliforniassa
Niinpä jätän robotit väliin ja poimin vain ne tapaukset, jotka ovat ihmiskasvoisempia ja puhuttelevampia. Sellaisia kotisivullani oli tuona hetkenä ja samaan aikaan kaksikin tapausta Kaliforniasta,
San Franciscon kupeesta San Josen kaupungista.
Moni on siellä käynyt ja niin minäkin. Maantieteilijänä, kulttuuri- ja luonnonmaantieteilijänä, kaupunki- ja maaseutumaantieteilijänä, sosiaali- tai talousmaantieteilijänä, suunnittelumaantieteilijänä, katson kaupunkia eri silmin kuin maantiedettä vähemmän ammatikseen harrastaneet. Kun
tätä työtä on jatkunut liki puoli vuosisataa, sen merkitystä ei enää voi itse tajuta.
Oleellista on, että teen pienistä yksityiskohdista, niitä yhdistellen, yleistyksiä, synteesejä. Tiedän,
että läheisessä San Franciscon lahdessa uiskentelee haita ja että kaupungin ylpeys on San Jose
Shark hailauma, pelaten lätkää. Heidän kotiareenansa on minulle tuttu paikka.
Vieraani ei tule kuitenkaan hailaumasta. Hän oli saapunut kotisivulleni San Fernandon kadun
varrelta läheltä San Pedroskadun risteystä. Tunnen tuon risteyksen ja muistan hyvin kuinka siinä
on mediatalo ja myös Los Angeles Timesin toimitus. Lisäksi alueella on paljon uutta teknologiaa
ja alan suuria yrityksiä.
San Jose on lähes miljoonan asukkaan tieteen ja teknologian piilaakso. Se on osa valtaisaa San
Franciscon lahden ympäristön metropolialuetta. Siellä on mm. San Josen tekniikan työvoimaa
kouluttava osavaltioyliopisto, tekniikan ja innovaatioiden museo ja erikoinen Wincheaster Mystery
House. Turistit käyvät yleensä vain siellä ja hyvä niinkin. En ole nyt kuitenkaan heistä kiinnostunut.
Noin kolmannes San Josen asujaimistosta tulee Aasiasta. Etenkin uuden kaupungin ja kansainvälisen lentokentän läheisyys on komeaa ja vaurasta aluetta, metropolin sydäntä. Vanha kaupunki on verraten pieni suhteutettuna suureen ja mittavaan moderniin, väljästi rakennettuun,
moottoriteiden ja teollisuuspuistojen, huipputekniikan keskusten ja asuinalueitten yhteiseen nauhaan.
San Jose oli alunalkujaan osavaltion pääkaupunki ja sen alkuperäisväestö, Ohlonet, viljelivät tulevassa maatalouskeskuksessa välimereisen ilmaston kasvejaan. Olen liikkunut alueella sekä
“agropoliittana”, agropolis strategian isänä, että AURP:n, tiedepuistojen maailmanorganisaation
lähettiläänä. Tietokoneet, ohjelmistot ja internet ovat tämän kaupungin suurta osaamista ja syy
siihen, miksi sivustoni siellä kiinnostavat käytännössä joka päivä. Olen osa tätä yhteisöä, tahdoin
tai en, julkaisujeni kautta ja nyt kotisivuni tuotteita heille jakaen.

Mikä kiinnosti juuri tuolloin?
Sivu, joka oli juuri tuolla hetkellä auki, kuvasi monografioitteni luetteloa ja siellä julkaisua numero
86. Toki siitä siirryttiin pian seuraavaan ja pysähdyttiin julkaisuun 88. Se avautuu googlaten ja on
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nimeltään “Social media – Economy and Strategy”. Se oli syntyessään 2000 miljoonan alan julkaisun ja sanahaun kärjessä (Google) vuosia ja kirjan kustantaja rikastui sillä tolkuttomasti. Jostakin syystä näitä tuottoja ei omalle tililleni herunut senttiäkään. Kirjaa kun ei mukamas myyty
lainkaan. Vaikka käytettynäkin niitä oli markkinoilla pilvin pimein ja on edelleenkin.
Palataan kirjani selaajaan. Tuo juuri ko. hetkellä, miljoonas jäljitettävä, oli kirja “Sosiaalinen media
ja muuttuva paradigma. Social media paradigm, 362 -sivuinen ja kuvitettu kirja vuodelta 2010.
Kun seuraan, mitä muuta ko. vieras sivustollani luki, ei ole epäilystä, etteikö kyseessä ollut toimittaja, joka haki tekstiä sosiaalisen median juttuunsa, ja sai kirjan käsiinsä googalten hakusanoilla
“social, media, economy, strategy” tai jotain vastaavaa. Kun Google hakukoneena avaa kirjasta
yli puolet, mukana kaikki englanninkieliset yhteenvedot, toimittajan lyhyt teksti syntyy hetkessä.
Oikeammin näin ei tapahtunut. Lähes 97 % sivulleni tulevista käyttävät suoraan sen nimeä “cluster art” ja satunnaiset hakusanojen kautta sivustolle eksyvät ovat harvinaisia. Niin tässäkin tapauksessa.
Sivustolleni tultiin suoraan sen nimellä ja se tunnettiin hyvin. Hakusanoja ei käytetty ja halutut
teokset avattiin välittömästi tuhansien julkaisujen ja lähes sadan kirjan joukosta.
Ko. julkaisu kun on ollut jo lähes kaksi vuotta yhtäjaksoisesti kärjessä yli tuhannen miljoonan, siis
miljardin, havainnon joukossa googlattaessa käsitteillä social, media, economy tai strategy.
Samoin viisi muuta aiheeseen liittyvää kirjaani ovat päivittäin avattuja ja luettuja teoksia tuhansien
alan ammattilaisten joukossa. Jälleen kaikki tämä ilmaiseksi jakaen. Tällaisia ammattilaisia löytyy
Kaliforniasta, sen piilaaksoista ja etenkin San Josen tiedekeskusten, yliopiston ja lentokentän liepeiltä.
Kotisivuani “Cluster art” ei liitetä nimeeni vaan tieteenalan konventioon ja rakenteeseen, jonka
rinnalla Nokia on kääpiö ja osa Mikrosoftia. Se, että kakki ko. sivuston tuotteet ovat omiani, myös
veistokset ja maalaukset, valokuvat, kirjat ja artikkelit, kirjojen kuvituskin ja pääosin kustantaminen, olisi varmaan monelle shokki. Suomi on siinä omituinen maa. Innovaatio taas etenee verkostoissa kiitettävästi tiettyyn pisteeseen, mutta yksin tehtynä sen tiedetään tapahtuvan nopeimmin.

Kirjastojen nettihait
Toinen San Josen miljoonas sivustollani kello 8.02.36 paikallista aikaa vieraillut oli Mark
Avenuelta, Life Science Libraryn asiakas. Häntä kiinnosti juuri tuolla kellonlyömällä kuvasivuni,
taide. Aamuinen aika voi viitata myös kirjaston nettivierailijaan, mutta todennäköisesti kyseessä
oli henkilö, joka on samaan aikaan yhteydessä mediataloon ja prosessi on reaaliaikainen. Hänellä
oli vain sattumoisin avoinna juuri ko. kellonlyömällä kuva taidesivulta 82.
Hän oli viettänyt poikkeuksellisen pitkän aikaa kuvan “Hefaistoksen kirous” kohdalla ja kaikkiaan
hän oli avannut lähes sata kuvaa. Hefaistoksen kirous kuvaa naisen nimiin pantuja kirouksia maailmalla. Niitä on kaikkiaan seitsemän samassa veistoksessa. Idea veistokseen syntyi keskustelusta Bill Gatesin kanssa sekä aiemmin pohtiessani Salvador Dalin tapaa jättää unen maisemat
vain muutaman mytologian tai symbolin varaan.
Dalille väritkin olivat osa symboleja, toisin kuin vaikkapa Vincent van Goghille, joka maalasi vain
hakien täydellistä värien maailmaa, sypressin täydellistä mustaa. Toki taustalla oli paritöiden vaatimus ja mytologia, jota tuon ajan Windowsin digikielen paritöiden logiikka lapsille tuotettuina minulta edellyttivät. Oli avattava jotain sellaista, joka ei sopinut aikuisen symbolirakenteisiin ensikään ja samalla pidettävä ne myös avoinna. Neurologia on kehittynyt ohi psykologian ja genetiikka
ohi taikauskon.
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Miehet lukeva toisin kuin naiset ja kaipaavat erilaisia välineitä hekin. Kun tuotteet ovat ilmaisia,
silloin ei voi edetä markkinoiden ehdoilla. Syntyi uusi talous ja sen strategia, sosiaalisen median
talous ja tapa hankkia toimeentulo aiempaa vaativammalla tavalla. Innovaattorit avaavat latua,
visionäärit haistelevat niiden paikkoja hangessa, muut tulevat letkana perässä. Jokaisella kulttuurilla ja kielialueella ovat omat latunsa ja tapa edetä. Innovaattorit ovat kuitenkin samoja. He tunnistavat toisensa.

Ohlonet ja Little Saigon – Japtown
Kirjaston asiakas on käynyt läpi myös kotisivuni henkilökuvauksen ja viettänyt siinä aikaa sen
minkä englanninkielisen osan lukemisen voisi olettaa vievän. Lisäksi hän on selannut nopeasti
koko tuotantoni, yli tuhat julkaisua, ja palannut sitten takaisin monografioihin ja viipynyt kohtuullisen kauan viimeisten kirjojen kohdalla, joista hänellekin tärkein on ollut Social Media – Economy
and Strategy.
On mahdollista, jopa todennäköistä, että kaksi San Josen miljoonan käynnin rajaa hakevaa tapausta liittyvät toisiinsa ja mediataloon. Se, että julkaisuani haettaisiin San Josen kokoisessa kalifornialaisessa kaupungissa, ehkä sattumoisin, ja täsmälleen vielä samaan kellonaikaan, ei ole
uskottavaa. Lisäksi kävijöitä yhdisti edelliset käynnit, jotka viittasivat kaupungin suurimpiin työnantajiin Cisco Systems, IBM, eBay, Xilinx sivuille sekä aktiivisuus sosiaalisen median aasialaisiin
kaupunginosiin (Little Saigon ja Japtown).
Ohlonet ja Molotek viittaavat taas venäläiseen (molotek.ru) poliittiseen verkostoon ja sen environmentalistisiin taipumuksiin, jossa on mukana hieman 1970-luvun hippiajan henkeä. Edellinen on
kaupungin alkuperäiskansan nimi. Claude Levi-Straussin, modernin antropologian ja strukturalismin isän mukaan kaikkea inhimillistä kulttuuria ja sen ilmiöitä yhdistää alkuasukkaista korkeakulttuureihin yhteinen nimittäjä, strukturalismin suuri idea.
Takavuosina yhdenkin yliopistoihmisen saaminen liikkeelle suomalaisen julkaisun lukijaksi samassa kaupungissa, San Josessa, oli ihan hyvä saavutus. Sata lukijaa globaalisti tiedekirjalle oli
jo Nobelia hakeva haaste. Miljoona lukijaa oli jo sitten betseller listojen kärkeen menevä Mika
Waltari. Yhdysvalloissa kun kirjoja luetaan vähän. Bestseller tarkoittaa noin 10 000 kirjan rajaa.
Nykyisinhän kirjoja ahmitaan ja ne viedään käsistä. Tämä kohta oli ironiaa ja etenkin koskien
tiedettä. Suomessa ymmärretään ironiaa ja satiiria mutta ei oikein sarkasmia. Venäjän presidentti
Putin käytti ironiaa vastatessaan suomalaiseen sekoiluun poliisin taholta ja häntä rikollisena pitäen.
Tiedejulkaisujen lukijoiden määrä on romahtanut. Jos sarjajulkaisu pääsee netissä muutamaan
lukijaan päivässä, se on ihan hyvä saavutus. Sata lukijaa vuodessa ei ole ihan huono sekään.
Sarjajulkaisuissa voi olla satoja artikkeleja vuodessa. Näin yhtä artikkelia kohden lukijoita voi olla
vuodessa vähemmän kuin yksi.

Laiska lukija ja kirjoittaja symbolien pommituksessa
Tiedeartikkelin kirjoittajat eivät ole lukeneet Suomessa edes välttämättä itse omaa juttuaan netissä. Ja samaan aikaa netti on täynnä verkostoja, joissa kirjoitetaan ja luetaan, otetaan kantaa
ja käytetään integroitua viestintää kaiken aikaan. Taide, teknologia ja kommunikaatio ovat ”careers clusters” ja osa hallintoa, koulutusta ja taloutta San Josessa ja San Franciscossa. “Cluster
Art” mainitaan koko prosessin yhdistäjänä ja musiikki sekä visuaalinen taide, telekommunikaatio,
“brodcasting ja performing arts“ ovat osa journalismia.
Paradigmainen muutos ei tarkoita mallin tai teorian muutosta, vaan koko maailmankuvamme
muutosta, jossa myös tutkimusta ja tiedettä tehdään uudessa ympäristössä, uudella kampusalueella ja uusin välinein, kokonaan uudessa kontekstissa. Välimereinen ilmasto on yhdistänyt siihen
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myös luonnonvarat, perinteisemmän verkoston ja agropolis strategian. Täällä se muistuttaa
enemmän ranskalaista, Monpellierin Agropolista, idässä ja Latinalaisessa-Amerikassa enemmän
Suomessa alun perin lanseerattua mallia. Myös käsite “Cluster Art” on saanut idässä, Shanghaissa ja Kiinassa, erilaisen kontekstin kuin sen toisessa ääripäässä lännessä.
Enää minun tutkijana ei ole tarvis jalkauttaa itsenäni maailmalle hakiessani haastateltavaa ja lukiessani uusia murreilmaisuja saati etsiessäni verkostooni uutta työntekijää, myydessäni siellä
itseäni, tehdessäni kaupunki- tai maaseutututkimusta, vaan istun koneeni äärelle ja alan operoida
taatusti lihaa ja verta olevien ihmisten kanssa kampusalueella San Joseen tai Shanghain tutuilla
kaduilla kulkien.

Erakon elämää – innovoinnin huipulla
Pohtien samalla, miksi Kansasissa joku tekee työtään aivan aution saaren oloisella ruutumaiseman pellolla avaten sivustoni siellä. GIS ei edellytä tutkijalta maantieteellistä sijaintia eikä ajalla
ole merkitystä muuten kuin ihmisen omana keinona jäsentää elämäänsä ja joskus on nukuttava
kun fysiologia sitä edellyttää.
Aika ei sitä edellytä. Vain kehomme ja sen geenit, jotka ovat vain tietyn aikaa toimivia. Ajattelemme, näemme unemme, haistamme ja maistamme geeneillämme. Lisäännymme ja elämme
tunne- ja viettielämämme niiden ohjaamina. Niillä on tietty toimintalogiikka ja kun se on ohi, me
alamme sammua, kuolemme pois.
Toki vastaavanlainen erakko löytyy myös Rääkkylästä ja kampusalue taas vaikkapa Jyväskylän,
Turun ja Tampereen, Viikin suunnilta täsmälleen samaan aikaan 18.02.36 sivulleni saapuneina.
Ei minua siinä koko ajan tarvita mukana, 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tutkimusmenetelmät sitä
edellytä. Ja sellaisiakin hetkiä oli 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen jälkipuoliskolla ja ne
olivat fyysisesti ja henkisesti rasittavia.
Jyväskylän polytekninen, Cafe Alvar ja Alvar Aallon museo, Rantaväylä ja Yliopiston kampusalue,
Vapaudenkatu, ovat tulleet tutuiksi niille henkilöille, jotka operoivat käsitteen Cluster art ja sen
verkostorakenteiden kanssa. Samoin Turun yliopisto ja sen teknologiakeskukset tai Tampereen
yliopisto ja Hermia Hervannassa. Kello 18.02.36 sivullani käyneet tutut tai ennestään tuntemattomat innovaatioyritysten älyköt, innovaattorit, ovat samaa perhettä keskenään, erakkoja. Nokian
irtisanomiset eivät vaikuta tämän verkoston toimintalogiikkaan globaalina aivona tuon taivaallista.
Viikin yliopiston kirjaston käyttäjä on liki samalla sivullakin kuin San Josen yliopiston kirjaston
sivustoani selaava ja samaan aikaan nämä operoivat myös keskenään. Toinen elää vain jo illassa
kun toinen on vasta päiväänsä aloittamassa ja se näkyy myös työskentelyssä. Ihminen ei ole aina
samassa vireessä ja välillä on nukuttavakin. Aasian valtavat uudet innovaatiokeskukset eivät ole
lännessä sellaisessa käytössä kuin kuuluisi tai moni kuvittelisi. Eurooppa ei ole enää innovaatiorakenteiden ja uuden syntyvän vuorovaikutuskontekstin keskus likimainkaan.
Aurinko todellakin laskee länteen ja nousee idästä. Jokaisella meillä on tarve nukkua ja seuraava
aamu alkaa kun Shanghaissa on jo kirjattu menneen päivän tapahtumat ja tiede etenee reaaliaikaisesti. Kun Yhdysvalloissa käydään presidentinvaaleja, idän vaa’ankieliosavaltiot ovat ratkaisseet vaalin tuloksen jo ennen kuin lännessä, Tyynen valtameren rannikolla, vaalihuoneiden ovia
on edes ehditty sulkea, yhtään ääntä San Josessa laskea. Reaaliaikaisessa maailmassa valo
nousee idästä. Valon synnyttäjä kun on aivan erilainen tapaus kuin siinä myöhemmin työskentelevät tutkijat tai huippuyrittäjät, innovaattorit. Vain robotit ovat valveilla kaiken aikaan ja etenkin
Tyynen valtameren saarilla. Ne ovat tulleet vuosikymmenten saatossa tutuiksi.
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Plagioija länsi – tietämättään
Toinen on diffuusinen jäljittelijä, plagioija, tietämättään. Diffuusinen kulttuuri on aivan muuta kuin
kokonaan uutta luova ja umpihankeen latua avaava maailmamme. Tsaarin ajan Venäjän kulttuuri
oli tarkoituksella plagioiva, diffuusinen, luotti muualta haettuun tietoon, ja se levisi sellaisena
meille Pietarista ennen itsenäisyyttämme.
Aiemmin diffuusio oli levinnyt lännestä ja Tukholman kautta. Siihen ei vain kiinnitetty huomiota.
Suomea kun ei ollut olemassakaan, vain idässä oleva maakunta. Vasta autonomian aikana, jolloin rajat piirrettiin miekalla, Suomi alkoi omaksu tietoisesti diffuusisen tavan oppia ja kouluttaa
kansalaisinaan. Muusta rangaistiin, syntyi kiusaamiskulttuuri, lukkarin koulu ja ulkoluku, ritirampsujen tiede ja taide, unelias pysähtyneisyys.
Itsenäinen innovaatiopolitiikka syntyi hyvin myöhään 1970-luvulla tai sen jälkeen. Oulun teknologiakylä Linnamaalla, yliopiston kampusalueella, käynnistyi 1970-luvun alussa yhdessä VTT:n laboratorioiden kanssa. Se oli vallankumouksellista aikaa Oulussa ymmärtää, mistä oli kysymys
nuorena tohtorina ja professorina yhdyskuntasuunnittelussa.
Sen siirtäminen pohjoisesta etelään saati agraariin kulttuuriin Hämeeseen, MTT:n kaltaiseen
kampusalueen elämään, oli työlästä 1990-luvun lama-ajan Suomessa. Kriisi painosti uuden kulttuurin opiskeluun, osaamiskeskukset levisivät kilpailuttaen maakuntia. Häme oli hitain vaikka
koko rakenne oli sieltä lähtöisin ja kirjoitettu, maailmalle levitetty.
Käsitteet “art, technology, communication, business, administration, education, training” osana
vanhaa agraaria kulttuuria ja jälkiteollista vaihetta myös luonnonvarojen käytössä oli tutun diffuusinen ja muistutti ikivanhaa Gemaischaft -tyyppistä ahdistavaa yhdessäolo-organisaatiota tarkan
hierarkkisen kontrollin alla. Kiusaamiskulttuuri esti uuden synnyn ja innovaatiot tapettiin tehokkaasti jo saivareena. Jokainen vähänkin uutta luova innovaattori sai kenkää hämäläisestä tutkimuslaitoksesta ja se kääntyi kohti psykososiaalista fataalin kiusaamisen viimeistä vaihettaan.
Vanha teollinen yhdyskunta vieressä tyhjeni.
Vastarinta oli vielä ankarampaa kuin Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuun, Pohjois-Savon
korpimailla. Uuden paradigmaisen vaiheen sisäänajo vaati kiusaamisen sietämistä ja välillä se
meni väkivallan ja aggression puolelle. Tutkimusapulaisille oli hankittava kenttätöissä ylimääräiset
henkivakuutukset. Yliopiston tiloihin pääsi sisälle vain salaa ja vahtimestarin avustamana öiseen
aikaan 1980-luvulla eläen.
Tietokoneet ja ympäristön kokeminen suojelukohteena oli monelle professorille ja yrittäjälle hillittömän raivon aiheuttava geneettinen koodi. Tiedepuisto ja Levin tunturihotellit saivat odottaa siten
täyttä tulemistaan ylimääräisen vuosikymmenen. Oli annettava aikaa ja hoidettava ensin hallinto
uutta paradigmaista vaihetta vastaavaksi.
Pohjois-Karjalassa, Rääkkylässä, valo syttyy täsmälleen saman aikaan kun Kansasissa Wichitan
kaupungin läheisyydessä ruudukkoteiden yhdyskunnassa, jossa River Valley ja Hunter tiet risteävät NW 120 ja NW 130 teiden kanssa. Lähimmät kaupungit ovat Augusta, Derby ja Wellington.
Nimet kielivät plagioinnista, kopioinnista.
Kopioija ja saareke löytää heti toisen samanlaisen maailman ääristäkin. Siellä työskentelevä innovaattori tunnistaa innovaation luonteen ja sen lähiyhteisön aiheuttamasta psykososiaalisesta
ahdistuksesta. He keskustelevat siitä netissä ja lukevat artikkeliani kiusaamisesta. Samaan aikaan kun kello on Forssa 18.02.36 maalikuun viimeisenä päivänä. He ovat miljoonas lukijani
tuona keväänä vuonna 2013. Suomi täyttää pian sata vuotta eikä mitään ole opittu, kaikki uusi on
tehtävä salaa ja samanlaisia saarekkeita globaali maailma on tulvillaan.
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Eristettyjä saarekkeita
Kun Ihminen halutan eristää maaseudulla hänet karkotetaan Kansasin tai Teksasin kaltaisiin symmetristen ruutujen helvettiin. Yhdysvallat on täynnä näitä eritettyjä saarekkeita. Siellä liikkuen eksyt taatusti. Jokainen ruutu on oma saarekkeensa ja ne muodostavat luonnottomia yhdyskuntia
tai yhteisöjä, joita ei ole olemassakaan. Stefan Zweigin Shakkitarina on kuvaus tästä helvetistä.
Kun on elänyt siinä koko lapsuutensa, aikuiselämänsä, sitä kavahtaa.
Tiede on tuottanut yhä enemmän yhä pienemmästä ja hukumme tietoon kun kaipaamme viisautta. Internet tuottaa tietoa, jossa fakta ja fiktio ovat vaikeasti erotettavissa ja virtuaalinen on
todellisuutta, ei lähiyhteisö, miltä maailma näyttää, elämämme. Luonnontieteiden ja fysiikan kehitys, sovellukset, ovat jättäneet valistusajan tieteet jalkoihinsa. Maailman ruuduttajat ovat taas
asialla ja populismi kukoistaa kaikkialla. He huutavat apua.
Valtavan yhteisen tiedon sirpaleet kaipaavat nyt synteesiä. Synteesin ymmärtäminen edellyttää
poikkitieteistä tutkimusta ja reaaliaikaisesti, konkreettisesti. Samaan aikaan poikkileikkausta riippumatta siitä, missä vuorokauden ajassa kohteet liikkuvat. Ihmiset ovat tavanneet aina innovaattoreina toisiaan salaa. Niin nytkin. Sulkeutuminen luostarilaitokseen ei ole enää kuitenkaan välttämätöntä.
Aika ja sen valheet, paikattomuuden maailma, omat ruutumme, eivät saa pilata havaintojemme
yhdistämistä yhdeksi synteesiksi. Diffuusinen maailma pilaa hetkessä tulkinnan, jos torkahdamme työssämme hetkeksikin reaaliaikaisessa tulkinnassamme. Syntyy valuvirhe, jota ei voi
korjata Madonnan kuvassa. Sama muotti tuottaa aina saman virheen. Totuutta haettaessa paholaisella on aina sormensa pelissä ja Ranskassa tämä tulkitaan toisin kuin Yhdysvalloissa.

Uuden valistusajan tiede
Jokaisen tieteen kohteen mukaisesti valittu metodimme ei saa pilata kokonaan uuden paradigman valaisemista ulkopuolella perinteisen diffuusisen ja plagioivan tieteemme. On seurattava,
mitä löydetään ja kuinka tiedettä sovelletaan eri tieteissä samaan aikaan, reaaliaikaisesti, ympäri
globaalia maailmaamme ja sen huippujen tekemänä.
On itsestään selvää, ettei fysiikan painoarvo biotieteissä ja ihmistieteissä ole vähenemässä vaan
koko ajan lisääntymässä. Ne eivät voi jäädä omiin saarekkeisiinsa ja hukkua sinne kuten Mr Wilson Ville Vallattoman maailmassa ja Henry Mitchellin hahmona pilaten urbaanina oman aikamme
ilmiönä, ikiomalla saarielämän maantieteellään, “island univeres”, kokonaisuuden ymmärtämistä.
Urbaani sanakirja kuvaa tätä hahmoa näin: “The guy WHO walks in and ruis your perfectly peaceful dump experience by busting in to the small next to you and dropping some serious heat of his
own.
Tämä sama “Mr Wilson” esiintyi myös suomalaisena lentopallona, siihen piirrettyinä miehen kasvoina elokuvassa, jossa oman aikamme Robinson Crusoe, Tom Hanks, haki itseään autiolla saarella seuranaan, kuinkas muuten, “Mr Wilson” ja kerronnan loppu olikin etsintää shakkiruutuja
muistuttavassa amerikkalaisessa maisemassa, kansasilaisessa teitten ruudukossa. Matka saarelta toiselle oli lohduton. Myös Kansas ja Dallas metropoleina ovat mukana miljoonan lukijani
reaaliaikaisessa tapahtumassa.
Elokuvan sanoma, Stefan Sweigin Shakkitarina, valistuksen viisauden pohdita, oli ajallemme yhtä
epätoivosta kuvausta kuin samaisen Tom Hanksin toilailut Dan Brownin Da Vinci -koodista tehdyssä poukkoilevassa Graalin maljan etsinnässä. Aikamme salaliittoteoriat ja ajallisesti toisiinsa
sopimattomat ketjut, vääristellyt ajalliset totuudet, ovat kerrontaan keskittyvän media-ajan “Kuninkaallinen veri” ohjaaja Ron Howardin näkemyksenä ikävällä tavalla oikeassa.
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Kun jätin kirjan “Arctic Babylon” käsikirjoituksen WSOY:n toimittajan luettavaksi, hän pani sen
tuhansiksi päreiksi ja syntyi plagioitua ja kopioitua tekstiä, viihdettä viihteen päälle Bulevardin
kirjailijoiden tapaan se pilaten. Myöhemmin tuo media joutui itse selvitystilaan. Helsingissä Bulevardi ja Avenue on koominen ilmiö verrattaessa sen syntyä Hollantiin ja Pariisin vastaaviin käsitteisiin.
Bulevardit ja sen sisäkkäiset kehät muistuttavat ikään kuin faktoriratkaisujen parittomia faktoreita
ja ne läpäisevät Avenuet vastaavasti parillisia faktoreita.
Se, kummalla bulevardilla (ensimmäinen vai kolmas) lähiyhteisön elämä lapselle muotoutuu, on
erilaista, mutta kuitenkin riittävän lähellä toisiaan ja kolmannen faktorin tulkinta usein vain täydentää ensimmäistä ja etsii uusia erityspiirteitä. Sen sijaan avenue, toinen ja neljäs faktori, muistuttaa
liki kääntöpuolta kertoen periferiaan vievästä avenuen elämästä.
Se, miten pitkälle menetelmän kokonaisuuden tulkinta jatkuu, kuinka monta faktoria tulkintaan
otetaan mukaan, on tutkijan itsenä ratkaistava. Jos hän ei tunne lainkaan aineistoaan, edustaa
väärän tieteenalan konventiota, faktorit eivät avaudu. Sama koskee poikkitieteistä tai monitieteistä faktorointia. Nykyisin näkee pelkästään sepitteellisiä tulkintoja ja niiden journalistista lisäväriä, viihdettä.
Kirjoitin aiheesta blogiini 7. kesäkuuta vuonna 2010 ja se kiinnosti etenkin Keski-Euroopassa ja
Hollannissa (Bulevardien syntypaikka) sekä EU:n byrokratian sisällä. Se kun on hyvin faktorirakenteiden kautta syntyvä maailmakuvaltaan ja seuraa nytkin yhtenä miljoonan rajan ylittäjänä
sivustoani. EU:n hallinto on eräs ahkerimmista lukijoistani siinä missä myös oma hallintomme,
mutta myös luterilainen kirkkomme.

Kvanttifysiikasta molekyylin ominaisuuksiin
Se, mikä aiemmin oli biologiaa, onkin nyt aineen olemuksen ymmärtämisen ja nanoteknologian
kautta fysiikkaa. Näin vanhat tieteet ovat tunkeutumassa alueille, jotka oli aiemmin ruudutettu
kokonaan toisen tieteenalan metodeihin kuuluviksi. Samalla menetelmät ovat tulleet monimuuttujamenetelmiä plagioiviksi ja niissä on mukana suuria havaintomääriä, usein miljoonia. Tulkitsijat
vain eivät tunne niiden matematiikkaa ja koko rakenne on ymmärretty väärin.
Selitysten kuilu ihmistieteiden ja luonnontieteiden välillä on aina ollut ikivanhan historiallisen, aikaan ja paikkaan sidotun tulkinnan vankina. Siis tieteiden, jotka ovat jo aikatieteinä ihmisen sepitteellisiä tieteitä. Näin samaan aineistoon kerätään yhtäällä uskottavaa faktaa ja toisaalla sepitteellistä historia- tai aluetiedettä. Lisäksi niiden tulkinnassa käytetään omintakeista logiikkaa.
GIS osana paikkatieteitä toi fysiikan maantieteeseen ilman vastustusta ja se on osa 2000-luvun
totuutta, mutta myös arjen elämäämme niin älypuhelimessa kuin automme navigaattorissa. Aluetieteissä ja kartoissa, aikatieteissä, on pysyttävä samassa fysiikassa kuin missä tahansa kvantitatiivisessa luonnontieteessä ja biologiassa samoja yhteisiä menetelmiä sovellettaessa.
Ei ole aikaan tai paikkaan, historiaan, sidottua fragmenttien fysiikkaa ja biologiaa, on vain tiedettä
ja sen sovelluksia, jossa kokonaisuus ja sen hahmottaminen vaati internetin kehittymistä, sosiaalista mediaa, sen taloutta ja strategiaa sekä yhteiskuntien ja alueiden fragmenttien katoamista,
saarekkeiden ja regionalismin, sepitteellisten, alueiden ja rajojen häviämistä.
On hyväksyttävä se, miten auringon ydinenergia ja kännyköittemme toiminta perustuu sekin samaan ilmiöön. Tutkimuksemme kohde, luonto, on paljastanut jo ykseytensä, jossa kaikki toki liittyy
kaikkeen, mutta samalla sirpaleinen eritystietomme, tiedon määrän valtava kasvu, on lisäämässä
yksityiskohtien ymmärrystä ja hukkaamme kokonaisuuden, viisauden. Tämä johtaa helposti fraasiin, jossa väitetään tiedon lisääntymisen vähentävän sen ymmärrystä.
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Dallasista Rioon ja Redmondista Vancoveriin ja New Yorkiin
Dallasissa Texasissa kotisivuni, cluster art, avattiin aikaan, joka oli mahdollisimman sopiva sosiaalisen median harrastajilla aamukahvin tai teen nauttimiseen. Viesti tuli Midway Roudilta läheltä
Simonton Roudin risteystä. Henkilö, etunimeltään Shelly, kertoi kommenttina kuinka hänelle toimitettu teksti kotisivultani oli “Grate work done!” Tarkoitettiinko siinä tekstin löytymistä vai sen
sisältöä, sitä en mene arvioimaan.
Oleellista on, että prosessi oli reaaliaikainen suomalaisten kanssa sekä Rion lahden ja San Josen
tapahtumien kanssa, sekä niin ikään erakon elämään Kansasissa ja Rääkkylässä. Dallasissa kyseessä oli sosiaalisen median “Horton productions meeting” ja seuraava kommentti “It is showing
flag of other country” kertoi vain kuinka tieto sosiaalisen median sisällä on joskus epävarmaa ja
harhailevaa, jossa saattaa kiinnostaa vaikkapa hankitun tiedon kansallisuus, mutta ei niinkään
käytetyn artikkelin tai tekstin kirjoittaja.
Facebookissa haku oli tapahtunut käsitteen “cluster art” avulla ja sitä pidettiin todennäköisesti yli
100 miljoonan havainnon joukossa ensimmäisenä avautuvana minä tahansa firmana tai organisaationa, ei missään tapauksessa kuitenkaan yksityisen henkilön, Forssassa asuvan, omana kotisivuna ja kaikkia tuotteita tämän luomina hengentuotteina niin kirjoina, artikkeleina kuin taiteenakin. Emme toki elä enää Leonardo da Vincin aikoja ja hänkin käytti kaiken aikaa puoliteollista
yritystä työläisineen apunaan laajassa toiminnassaan.
New Yorkissa sivustoni avasi tutkimusaikaan kello 18.02.36 Forssan ajassa, sen “lähiöissä” New
Yerseyssä kaksikin vierasta ja samaan aikaan toisella puolella valtaisaa mannerta Redmondissa,
Seattlessa, Washigtonin osavaltiossa aivan Kanadan rajalla, Vancoverin kohdalla.
Molemmat ovat vuosikymmenen aikana tulleet tutuksi ahkeruudestaan. He avaavat kotisivuni varmasti joka päivä ja käyvät sen läpi tarkasti. Ero on siinä, että Tyynen valtameren puolella, Mikrosoftin osoitteessa 163th Avenuella, reaaliaikainen Forssan kello 18.02.36 tarkoittaa varhaista
aamua. Näin hengentuotteeni on vasta avattu tai sitä vasta haetaan kun New Yersessä se on jo
vanhaa juttua ja otettu käytäntöön, jos se on tieteenä soveliasta. Ja moni tuohon osoitteeseen
eksyvä tuote tahtoo sitä myös olla.

Reaaliaikaisuuden harha
Reaaliaikaisuus tarkoittaa kyllä sitä mitä kirjoissanikin olen kirjoittanut, mutta sitten tulee ihminen
ja hänen tapansa nukkua yönsä yli ja olla toimelias vasta aamulla. Ja aurinko nousee idästä ja
laskee länteen. Idässä tuotetut tuotteet, eurooppalaiset ja aasialaiset hengen jättien innovaatiot,
uudet lampun avaukset, tulevat myöhässä vaikka ovatkin reaaliaikaisia.
On eri asia ottaa juttu vastaan Forssassa 18.02.36 kuin vaikkapa aamuyön tunteina 4.02.36. Ei
minulla tuohon aikaan ole Forssassa kuin kaksi lukijaa. Ja he minä tunnen. Hukkaan mennyttä
tiedettä, jos muita lukijoita ei löytyisi. Mutta onneksi on. Venäjällä ja Aasiassa kello on heille sopiva
ja lukijatkin kykenevät avaamaan vaikeankin tekstin tai matemaattisen yhtälön. Ilman tätä oma
motiivini olisi alhaalla valvoa aamuyöhön vuodesta toiseen tutkimusta jatkaen.
Ei riitä, että on ihmisiä, jotka kykenevät avaamaan uudet innovaatiot. Tarvitaan myös oikea-aikasuutta ja se edellyttää maailmanlaajuista verkostoa. Lisäksi verkoston avaajat on tyypiteltävä siten, että mukana on mahdollisimman monen osaamisen innovaattoreita ja myös persoonallisuuksia.
Tämä luokittelu on tehtävä huolella ja ne verkostot, jotka ovat jo syntyneet 2000-luvun alussa,
ovat erittäin pitkällä prosessoinneissaan, eivätkä hae uusia verkostoja joka päivä muuttuvissa
sosiaalisen median tarjoamissa koukuissa.
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Se miten tämä prosessi toteutui omalla kohdallani, miten verkostoni rakensin, on kuvattu 2005
jälkeen tulleissa kirjoissani ja yhteenvetona julkaisussa “Sosiaalisen median ekonomia ja strategia.” Nyt kuvaamani ilmiö on miljoonannen asiakkaan reaaliaikaista jäljitystä tässä tutkimus- ja
tuotekehitysprosessissa kevään 2013 analysointina. Poikkileikkaus reaaliaikaisesta antaa hyvän
kuvan mitä maailmalla tapahtuu. Miten maailma makaa.
Eurooppaan saavuttaessa sivustoni avaajia tuohon aikaan, kello 18.02.36 maaliskuun viimeisenä
päivänä Suomen aikaa, oli Hollannissa, Saksassa, Norjassa, Italiassa, Pietarissa ja EU:n kahdessakin osoitteessa Brysselissä, suomalaisten ohella.

Italialaista huippuosaamista agropoliksen tapaan
Kaikkia vieraat ovat vanhoja tuttuja. Tottaria Pica on italialainen ja monikansallinen meijerituotteiden maailman johtavia valmistajia ja tuli asiakkaaksi jo varhain Agropolis strategiaa kirjoittaessani
1990-luvun alussa. Olin siellä myös kouluttamassa IASP:n tulevaa presidenttiä italialaisen Akropolis -verkoston rakentajaksi. Se oli paljon vaatimattomampi kuin hankkeet Asiassa tai EteläAmerikassa, Brasiliassa, jossa ne olivat Skandinavian kokoisia mittakaavaltaan ja keskittyivät innovaatiotoiminnan ohella mm. suurklustereiden rakenteluun sekä mittaviin viljelyalueiden perusparannustehtäviin mm. keinokastelua tehostaen altaineen. Poliittinen ohjailu liittyi samalla läheisesti levottomuuksiin ja maaltapakoon, metropolien ahtauteen.
Venäjällä ja entisissä sosialistimaissa, tai niitä läheltä seuranneissa valtioissa, agropolis tunnettiin
käsitteenä 1950-luvun neuvostoaikaisista, kunnianhimoisista, suurten mittakaavan agrokaupungeista. Näin sosiaalinen pääoma oli valmis ymmärtämään niiden mittakaavan oikein sekä samalla
niiden yhteiskunnallisen luonteen myös tuohon aikaan Etelä-Amerikan levottomissa oloissa.
Etenkin Kiinassa näitä malleja on sittemmin siirretty Afrikkaan ja tähän on panostettu valtavasti.
Kiinalaisten kyky työskennellä siellä on tehokkaampaa, uskottavampaa, kuin vaikkapa lännestä
tuodut ohjelmat etenkin Yhdysvalloista.
Saksassa sivustoni avaaja oli Frankfurtin pohjoispuolelta läheltä Hainaa tai ehkä paremmin tunnettua Kasselia ja Marburgia. Hekin kuuluivat liki päivittäisiin vieraisiin ja valikoituivat mukaan jo
prosessin alkuvaiheissa lähes vuosikymmen takaperin.
Kyseessä oli hyvin erityyppisiä operoijia, robottien avustamia, kuin samaan aikaan sivustoni vieraat Amsterdamissa, sen valtaisan logistisen sydänalueen sisällä Drontenissa Lelystadissa.
Oleellista oli, että molemmilla suunnilla luettiin täsmälleen samaa aineistoa, joka oli sinne tuotettu
vain vajaa minuutti aiemmin, ja jota Yhdysvalloissa, sen länsirannikolla, ei oltu vielä avattu. Euroopassa koko sivustoani oli käyty läpi jo yli normaalin työpäivän, kun taas Yhdysvaltain länsiosassa sitä vasta avattiin.

Omalle työvireydellemme emme voi mitään – välillä on nukuttava
Innovaation diffuusiossa aasialaisia suosii juuri tämä maapallon kierto akselinsa ympäri. Eurooppalaiset ja amerikkalaiset sijoittavat toki innovaatiotoimintaansa yhä enemmän Aasiaa.
Vaikka maapallo onkin reaaliaikainen, se on edelleen pyöreä, akselinsa ympäri kiertävä ja se
suosii Aasiassa tehtyjä innovaatioita. Toki sama kierto suojaa myös Yhdysvalloissa tehtyjä havaintoja, mutta niiden merkitys on koko ajan vähenemässä.
Innovaatioaurinko nousee idästä. Aamu alkaa sieltä. Diffuusion on oltava senkin vain se aika,
mikä menee valon sytyttämisestä työskentelyyn tässä valossa. Se tarkoittaa valon nopeutta. Valossa työskentelevä on aivan eri tapaus kuin sen sytyttäjä. Pääosa innovoinnista on diffuusista,
siis plagioitua tai imitoitua.
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Pietarissa internet serveri on Sevastopolskayan kadun ja Gubinan kadun risteyksessä lähellä
Moskovskiyn puistoa. Suomalaisille turisteille alue on hyvinkin tuttu liikkuen lähellä satama-aluetta.
Kun siellä avattavaa sivustoa vertaa Norjassa, Oslon vuonossa Hammersborggatanin ja Möllergatanin kahteen sivustoni selaajaan, molemmissa näkyy ammattitaito ja tapa löytää haluttu tieto
muutamassa hetkessä ja toistaen se liki päivittäin.
Kuvat eivät kiinnosta oloonkin, että molemmissa tapauksissa ne on toki tallennettukin hetkellä,
jolloin sinne niitä viimeksi lisäsin. Tässä käytännössä Microsoft ja Redmond Seattlessa on paljon
kulttuuriystävällisempi ja yhteistyö on ollut hyödyllisempää.
Sen sijaan Pariisin ensimmäisen kaupunginosan asiakkaat ovat eri maata kuin Norjassa tai Rääkkylässä, Kansasissa tai Jyväskylän yliopiston kampusalueella, Kotkan sataman liepeillä asuvat
tai vuosien varrella erityisen tutuksi tullut Kärsämäen tarkkailupiste. Kaikki nämä olivat hereillä
hetkellä 18.02.36 Forssan aikaa ja miljoonannen kävijän työskennellessä kotisivullani.

Kärsämäeltä Turun kautta Richelieu keskukseen
Kärsämäeltä on matkaa Suomen maantieteelliseen keskustaan Piippolan suunnalla vain noin
kymmenen kilometriä. Alle parinsadan kilometrin etäisyydellä sijaitsevat mm. Oulu, Kalajoki, Kokkola, Kuopio, Vaasa, Kuhmo, Kuusamo, Iisalmi ja Kajaani. Lisäksi tiet ovat kohtuullisen hyvin
liikennöitäviä myös poikittaissuunnassa. Internet ei kuitenkaan teitä kaipaa, vain nopeutta ja huollettavuutta, varmuutta.
Kärsämäellä käyden, tutustuen siellä lähiyhteisöön ja sen maailmankuvaan, se vaihtuu melkoisesti siirryttäessä Ranskassa ja Pariisissa sijaitsevaan sivustoni tarkkailijaan, jonka sijainti on tarakalleen Louvren palatsin tuntumassa, siis siinä missä de Vinci koodin loppukohtaukset näyteltiin
ja moni on siellä liikkunutkin.
Samaan aikaan kun Turun yliopistossa käydään läpi tekstiäni Romanian sanakirjaa käyttäen, Palais Royalin suunnalla Pariisissa kiinnostus kohdistu taiteeseen ja kirjaan, joka kertoo Cluster art
käsitteen sisällöstä yhdessä Californian Berkeleyssä julkaistun Kobus Barnardin, Pinar Duygulun
ja David Forsythyn kahdeksansivuisen artikkelin kanssa. Tekstiä ja tiedostoja, kuvia, käsitellään
semanttisena tiedostona. Juuri tällä kohden tapahtuu muutos, joka kasvaa siirryttäessä kohti itää.
“Cluster Art” on saanut formaalisen ja tieteelle tyypillisen muodon toisin kuin suomalaisessa tulkinnassa.
Sanojen ja kuvien elementit ovat innovaatioprosessille tärkeintä viljaa tänään ja lausekkeet tutkimuksessa matemaattisia kaavoja. Tiede on ottanut tehtäväkseen San Franciscon museossa
tehdä jotain sellaista, joka on minulle tuttua ja vuosien varrelta. Nyt se liitetään vain cluster art
käsitteeseen ja sen globaaliin ympäristöön. Vielä 1970-luvulla pyrimme muuttamaan kvantitatiiviseen muotoon mallia, jossa mukana oli jokirakentamiseen liittyviä taloudellisia, sosiaalisia, biologisia ja ihmisen arvostuksia mittaavia parametrejä. Noista suurohjelmista oli vuosien varrella runsaasti apua.
Käsitteet “quality of clusters”, “auto-illustraation”, “auto-annotation” viittaavat visuaaliseen semantiikkaan ja tutkimuksessa matemaattisiin menetelmiin sekä oppimiseen sanojen ja kuvien semantiikan kautta ja klustereina. Nämä klusterit ja niiden synty, geneettinen perimämme, näkyy parhaiten lapsissa ja alkuperäiskansojen kielissä ja taiteessa. Olen kirjoittanut aiheesta runsaasti ja ne
kiinnostavat tutkijoita nyt uudessa kontekstissa.
En ala vaivata sivupoluilla. Ranskassa Palais Roual on paikka, jossa valtioneuvosto kokoontuu.
Siellä sijaitsee myös vaikkapa perustuslakineuvosto, kulttuuriministeriö mutta ennen kaikkea
Ranskan kansalliskirjasto, Richelieu keskus.
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Kello 18.02.36 miljoonas asiakas Pariisissa operoi Ranskan kansalliskirjastossa ja käytti samaa
metodiikkaa kuin aiemmin kuvaamani californialainen vieraani sivuillani. Se että Ranskassa kiinnostuttiin myös kuvista, oli ymmärrettävää. Niitä oli analysoitu jo aiemminkin ja silloin Microsoftin
kanssa yhteistyössä. Ilmiö oli paljon mutkikkaampi kuin pökkelömäinen seikkailu da Vinci koodin
ympärillä. Oma aikamme, sen reaaliaikaiset tapahtumat kun ovat totisinta totta, eivätkä kömpelön
mielikuvituksen luomuksia ajalta, jolloin näitä koodin avaajia ja tulkitsijoita ei ollut olemassakaan.
Tiede ja sen globaalit verkostot on paljon kiinnostavampi kuin da Vinci koodin kaltaiset viihteelliset
seikkailutarinat kirjailijan tai elokuvaksi tarkoitetun käsikirjoittajan heppoisena luomuksena.

Euroopasta kohti itää ja auringonnousua
Pietarin jälkeen, kello 18.02.36 Suomen aikaa, maalikuun viimeisenä päivänä vuonna 2013 Pietarin ohella myöhäistä iltaa valvottiin miljoonantena vieraanani Ukrainassa lähellä sen lounaisrajaa ja Moldovaa. Ukraina on idän ahkerimpia cluster art kansakuntia ja muistuttaa siinä vaikkapa
Ranskaa.
Näillä valtioilla on etenkin luonnossaan ja sijainnissaan muutakin yhteistä, joka tuo mieleen tavan
korostaa taidetta, teknologiaa, kommunikaatiota ja hallintoa. Mukana on usein myös maatalous
ja luonnonvarat sekä niiden varaan rakentuvat innovaatiot.
Niin myös tässä tapauksessa, jossa miljoonas vieras selaa sivustoni niitä postereita, jotka ovat
klusterirakenteille tyypillisiä ja yhdistävät hydrosfäärisen kierron geosfääriseen sekä nämä edelleen ilmastomuutoksessa biosfääriseen kiertoon.
Fysiikka lähestyy muita tieteitä, myös ihmistieteitä, yhdistäessään nanotekniikalla uudet materiaalit, yhä lähempänä DNA -rakennetta olevat, ihmisen ekonosfääriin ja sosiofääriin. GIS -tekniikkana on kehittynyt valtavasti ja sosiaalinen media on sekin psykofyysisenä ilmiönä valtava haaste
ja mahdollisuus. Tässä Itä-Euroopan osaaminen ja innovointi on lähellä oman maamme innovaatiopolitiikan kokemuksia.
Ukrainan Kieselevin kaupungin läheisyydestä löytyvät Ranskan lukuisat mallit ovat lähellä Pietarissa havaittavia tekniikoita. Samaa sukua olevia ratkaisuja löytyy myös San Franciscon Sangrevillesta Whithead Avenuelta, Seattlesta Washigtonin osavaltiosta ja Microsoftin maailmasta. Kaikkia niitä yhdistää käsite “cluster art”.

Loikka tuntemattomaan
Cluster art ja sen käsitteistö oli alkujaan, manifestia kirjoittaessani, läheisesti lapsille tarkoitettua
ja sitä kautta avautuvaa ja avattavaa maailmaa rinnan oman geneettisen perimämme kautta. Tätä
aineistoa miljoonas kävijä edusti useallakin suunnalla, joiden teemana oli lapsille kohdistettu useiden elementtien luonteva yhdistely osana leikkiä mutta myös geneettistä koodistoamme ennen
oppimisgeeniemme sulkeutumista.
Join Pinterest ja “Cluster art lesson ideas” oli nytkin mukana siinä missä aikuisille suunnattu “Carrer Clusters” Washingtonin osavaltiossa CTE:n sivuilla.
Nämä käsitteet ovat tuttuja jo lähes vuosikymmenen ajalta: Art, technology, brodcasting ja journalism, performing arts, printing techinology, telecommunications, visual arts, video tai web producer, film maker, graphic designer, television studio producer, stage designer, publisher, radio
brodcaster, fashion, interior designer, home, textile, costumer coordiantor, -manager, -designer
jne.
Taide, teknologia ja kommunikaatio ovat yhdistävä elementti ja yhtenen käsite kaikille Career
Clusters vierailleni ja miljoonas vierailu sivullani vei aikaa runsaasti ja tuttavuus on ollut päivittäistä.
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Hong Kong, Kiina ja Intia
Samaan aikaan kun Kotkasta ja Turusta vieraillaan sivullani siellä on myös Hong Kong ja sen
Transasian Centre. Samalla sivulla voi käydä rovaniemeläinen pienyrittäjä, kukkakauppias ja
Kwai Chung alueen ja kadun suurimman logistiikkakeskuksen operaattorit.
Molemmat kohtaavat toisensa samaan aikaan ja tietämättään sekä toimittavat tuotteen, joka on
kotisivultani. Matka on pitkä ja turha, kopiot ovat aina kopioita. Tilaaja ei tiedä alkuperäistä tuottajaa ja koko cluster art -synnyn historiaa. Tässä suomalaiset eivät suojele omaa maataan ja sen
globaaliksi vaihtuvia Art ja Cluster innovaatioitaan. Suomi on maa jossa innovaatio on pragmaattinen käden taito, teknologia, maataloudessa syötäväksi kelpaava.
Pohjois-Intiasta vieraillut IT Cluster Art Gallery kuvaaja on ko. hetkellä, maalikuun viimeisenä päivänä, kuvausmatkalla Karachin suunnalla. Myöhemmin nettiin tulevat kuvat ovat Vietnamista,
Thaimaasta, Pakistanista. Bangkok on liki päivittäinen osoite kotisivullani. Intian ja Pakistanin raja
kiinnostavat cluster art kuvaajaa.
Cluster art Glass kuvaa taidelasia ja Kiinaa, Shanghain valtavaa luovan teollisuuden muotoilua ja
sen monumentaalisia tuloksia. Sen rinnalla löytyy toinenkin sivuni avaaja kuvaten Cluster Art globaalin näyttelyn satoa Kiinassa. Mukana on kaikkea mahdollista aktiviteettia, myös liikuntaa ja
tanssia, pääsääntöisesti lapsiin ja nuoriin liittyvää ohjelmaa.
Se tuo mieleen olympialaisten juhlamenot. Aasia menee nyt menojaan myös Cluster Art käsitteen
käyttäjänä. Kieli ja taide ei vastaa läntistä kontekstia ja ymmärrämme väärin toisiamme.
Sivuistani on avattu uusimmat kuvat koskien käsitettä Finnish Design and Cluster art. Niitä on
mukana satamäärin. Cluster Art Gallery Indonesiassa menettelee samoin.
Cluster Art Exibition on näyttävin kello 18.02. 36 vieraistani. Sen rinnalla esiintyy myös samaan
aikaan sivullani San Franciscon “Small cluster art exibition.” Toinen muistuttaa olympialaisia, toinen kyläkilpailuja.
Juuri tämä on se ero, jossa itä ja Kiina sekä Shanghai eroaa nyt San Franciscosta lännessä. Se,
että molemmat yhdistävät käsitteen cluster art, sen filosofian, sekä paradigmaiset muuttujat, sen
tuotteet ja teorian, manifestin, hybridiyhteiskunnan sekä yhdistävät sen Suomeen, ei ole mitenkään outoa, päinvastoin.
Suomi on puolimatkassa molempia, idän ja lännen rajamaakunta ja kulttuuri, molempien osapuolten ymmärrettävissä. Reaaliaikaiset prosessit tapahtuvat molempia kulttuureja yhdistäen oikeaaikaisesti ottaen huomioon myös maapallon kiertosuunta.

Teesi, antiteesi, synteesi
Reaaliaikaisesta taloudesta on kirjoitettu paljon. Sen sijaan vähemmän sosiaalisen median strategiasta ja taloudesta osana luovuutta ja kykyämme ideoida sekä siirtää tietoa verkostoissa ja
etenkin klustereiden sisällä. Suomalaisen innovaatiopolitiikan yhteydessä on käyty keskustelua
enemmän käsitteen “tiede ja teknologia” kontekstissa kuin hakien globaalille yleisölle yhteisiä
kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä.
Virtuaalinen yhteisö ja sosiaalinen media, sen talous ja strategia, lisäsivät mukaan Cluster art
-tulkinnan. Globaalilla tasolla, poikkileikkauksena täsmälleen samaan aikaan tapahtumia tulkiten,
symboli ja merkitysjärjestelmät alkavat globaalisti vaihtua ja muutoksen suunta on opitun käyttäytymisen ja merkityksiä luovan institutionaalisen rakenteen mukainen. Nämä pitävä sisällään kaikki
elämäalueet, taiteen, tieteen, uskonnon, muodin, opetuksen, mutta myös teknologian ja kommunikaation.
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Cluster art on myös globaalina poikkileikkausanalyysinä voimakasta vuorovaikutusta ja vaihdantaa, symboli- ja merkitysjärjestelmiä, performatiivista kulttuurien toimintaa, ihmisen tekoja innovatiivisina lopputuloksina.
Merkitystä luovat symboliset taiteet ohjaavat pääsääntöisesti prosessia ja hierarkkiset suhteet
ohjaavat opittua käytäntöä sekä vakiinnuttavat järjestelmää. Tässä etenkin Yhdysvalloissa tyypillistä on korostaa käsitteitä Career Clusters ja Cluster Art. Ne ovat teknologiaa, kommunikaatiota,
mutta myös käsitteitä business, management, administration, governement, public administration, education, training ja finance.
Etenkin luonnonvarojen yhteydessä tavataan runsaasti 1990-luvun alussa juurrutettua agropolis
-strategiasta kehitettyä käsitteistöä koskien maataloutta ja elintarvikkeita, luonnonvaroja sekä
ekologista kestävyyttä. Uusina elementteinä mukaan on tullut sellaisia käsitteitä kuin performing
arts, journalism ja telekommunikaation eri muodot. Ekologinen clusteri (Ecological cluster) mainitaan sekin.
Tutkimuksessa lännessä käytetään edelleen perinteisiä diskurssianalyyttisiä ja semioottisia vuorovaikutuskonteksteja sekä lajityypille vakiintuneita menetelmiä varioimalla ja yhdistämällä jo
aiemmin tehtyä, jossa yksilöt, ryhmät ja yhteisöt kuuluvat vielä ikään kuin järkeenkäypiin yhteiskunnallisiin taustoihin tai toimintaehtoihin myös virtuaaliprosessin reaaliaikaisissa tulkinnoissa.
Usein kyseessä ovat lähteiden hankinnat ja kulttuurihistoriallinen ristivalottaminen, jossa mukana
on myös antropologiaa. Takavuosista antropologia on hieman menettänyt asemiaan.
Idässä tutkimisalue, cluster art, ei ole määritellyt itseään ulos tehtävästä ja prosessi kumpuaa
taiteellisesta tekijyydestä, jossa innovatiivinen taide ei toki tutki itseään. Jos jotain tutkitaan, se
on maailman tutkimusta ja sen rakentamista taiteen välinein. Idän ja lännen välinen ero on edelleen merkittävä.
Jokaisessa uudessa innovaatioaallon vaiheessa tutkimuksen perusolemus määritetään uudelleen ja vältetään paradimaisten vaiheiden yhtämittainen “valuvirhe” ja sen korjaaminen. Tässä itä
on länttä symbolirakenteineen edistyksellisempi osaajana.
Se mikä lännessä on ikään kuin taiteen antama lisäys perinteiseen tieteen kontekstiin tai sen
fragmentteihin, sen usein formaalisiin rakenteisiin, on idässä muuttunut pääsäännöksi ja johtavaksi teemaksi cluster art käsitteen kontekstissa. Se ei testaa muita eikä täydennä muiden tutkimustiedon laajempaa valikoimaa vaan on suunta, jossa kontekstualisointi lopulta tapahtuu latinan
“contex-käsitteen” merkityksessä yhdistää, yhteyttää tai kutoa yhteen osaksi suurempaa kokonaisuutta, synteesiä. Tämä yhteen kutominen, synteesi, on idälle tyypillinen erityispiirre.
Sillä ei tarkoiteta kuitenkaan läntistä tapaa hakea teesin ja antiteesin kautta synteesiä vaan pikemminkin hahmottaa käsiteltävät asiat ja tapahtumat, prosessit, mahdollisesti irrallisesta ja suvuttomasta, historiattomasta kohteesta kooten samalla verkostoja, uusia käsitepareja ja ilmiöiden
kausaalisuhteita. Tässä se lähenee ranskalaista Claude Levi-Straussin mytologioita kirjasarjana,
jossa kokonaisuus on yksilötason vaihteluista riippumatonta. Käsite strukturalismista on kuitenkin
sellaisenaan tulkinnassa virheellinen.
Idässä käsite cluster art lähestyy kuitenkin ”strukturalismia” ja hakee universaalia ajatusmallia,
mentaalisia rakenteita ja on luonteeltaan myös ymmärrettävissä osana länsimaisen tieteen pitkää
linjaa Platonista Immanuel Kantiin.
Useimmissa cluster art rakenteissa visuaalisen taiteen ohelle käytetään runsaasti musiikin tuomaa metaforaa ja kuvaus tapahtuu melodioiden kautta. Näin cluster art kulttuurina ei ole kakofoniaa vaan lähellä antropologian strukturalismin ideoita.
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Kaiken toimintamme tulkita yhteisen nimittäjän kautta, oli kyseessä fysiikka tai biotieteet, ihmistieteet tai sitten alkuasukkaat ja korkeakulttuurit, on lähempänä idän kuin lännen cluster art kontekstia. Intiassa tämä näyttäisi hakevan suuntaa, joka on lähempänä saksalaista cluster art ohjelmaa ja sen ymmärtäminen on mahdollista etenkin aikajanojen ja dialogian kautta kuin lainaten
ranskalaista strukturalismia.
Osa poikkileikkausaineiston materiaalista on vielä 2000-luvun alun aineistojen tulkinnan niitä klustereita, joita luonnehti harrastelijamaisuus ja verkostopalveluiden käyttö tässä ja nyt toimintana.
Kuvaviestejä suositaan muuta viestintää enemmän ja ne ovat hetken kokemuksen välittämistä
etenkin lähiyhteisöissä ja myös suomalaisten käyttämänä. Viestintä Suomen suuntaa sujuu mutkatta.
Kuvien rinnalla plagioidaan laajoja tekstejä ja mukana on sosiaalisen median juhlia, matkoja ja
tyypillisiä harraste-elämyksiä mutta myös ammattimaisempaa yritystoimintaa ja kolutusta. Laatua
korostetaan ja se poikkeaa läntisestä esitystavasta.
Lasten osuus on Suomessa vähäisempi kuin globaalissa ympäristössä. Cluster art palvelun
käyttö on hetken huomion hakemista ja leikkiä, kuvien jakamista, jossa on mukana vain vähän
lisäkimmoketta taiteelliselle tai tieteelliselle työskentelylle.
Syntyy vaikutelma oman ja yhteisön välisestä ristiriidasta ja välien selvittelystä uuden modernin
yhteiskunnan välimaastossa. Kohtaaminen nykyteknologian ja taiteen sekä perinteisen välillä tapahtuu pienten yksityiskohtien kautta, pelkistyksinä ja hakien etäisyyttä eläen asioiden liepeillä
perinteisen flaneeraajan tai pelurin tapaan oman aikamme modernina nomadina tai turistina.
Tässä yhteydessä lainataan usein julkaisuani “Ecological Cluster” ja kirja “Social media –
Economy and Strategy” on yhdistetty hybridin tavoin uuden paradigmaisen maailmakuvan tulkintaan.

24. Chydeniuksen oppeja
Matti Luostarinen 2012. Tuhannen ja yhden vuoden tarinat. Blogi 4. huhtikuuta 2012
Suomi tulee monen länsimaan perässä sekä muodissa että moraalin kirkastustalkoissa, kirjoittaa
Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan (HS 4.4.2012). Kun mikään laki ei ole tiellä, tiellä ei ole
enää mitään, kritisoi lehti ahnetta menoamme. Päätoimittaja lainaa lehdessään OP-Pohjola ryhmän Reijo Karhisen kirjoitusta Chydenius-lehdestä.

Helmikuun lapsia
Anders, Antti Chydenius syntyi helmikuun pakkasissa vuonna 1729 Kainuussa, Sotkamossa ja
kuoli helmikuussa 1803 Kokkolassa. Runsaan 70 vuoden aikana Chydenius ehti saada paljon
aikaan ja pääosin kirjoittamalla.
Onko tällä valistusajattelijalla ja papilla, taloustieteilijällä, sitten jotain sanottavaa omassa ajassamme?
Suomessa mittavat henkilöt esitellään jonkin asian isänä. Antti Chydenius ei tee tässä poikkeusta.
Hänet esiteltiin kouluaikanani taloustieteen isänä Suomessa.
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Ilmaisuvapauden isä
Chydenius olisi toki voitu nimetä myös isäksi vaikkapa uskonnon- ja ilmaisunvapaudelle, sananvapauden isäksi. Tässä hän puolusti etenkin köyhien asiaa ja työväestön oikeuksia. Syntyi maailman ensimmäinen lehdistönvapauslaki vuonna 1766. Samalla Pohjanmaan kaupungit saivat
purjehdusoikeudet.

Elinkeinovapauden isä
Cheydenius puolusti sanavapauden rinnalla hyvin varhain elinkeinovapautta ja hänet voisi ristiä
myös maamme liberalismin isäksi.
Antti Chydeniuksen kirja “Kansallinen voitto” (Den Nationalle Winsten) edusti klassista liberalismia ja se julkaistiin selkeästi aikaisemmin kuin Adam Smithin taloudellisen liberalismin kansainvälisesti tunnetuin merkkiteos “Kansakuntien varallisuus” vuonna 1776.
Ei ole epäilystä, etteikö Adam Smith tuntenut Anders Chydeniuksen kirjaa. Häntä voisi jopa moittia koipionnista, plagioinnista, unkarilaisen presidentin tai saksalaisen poliitikon tapaan.

Pohjoismaisen vapauden isä
Chydenius hyökkäsi raivokkaasti etuoikeuksiaan vaalivia vastaan. Oman aikansa elitismi sai häneltä ruoskaa. Hän kritisoi papistoa, aatelistoa, virkamiehiä ja muita etuoikeutettuja, jotka elivät
talonpoikien ja työläisten ponnisteluista. Populismin isäksi häntä ei kuitenkaan ole syytä nimetä.
Tuon ajan käsityksen mukaan ihmisiä oli valvottava ja pidettävä köyhyydessä, jotta nämä eivät
laiskottelisi. Tämä etuoikeus kun kuolemansyntinä kuului yläluokalle, eliitille. Ilman tätä etuoikeutta elitismi ja yläluokka oli turhaa tuon ajan maailmassa. Tolkuttomia taloudellisia etuuksia kun
tuolloin ei vielä optioina tunnettu ja keinottelu asunnoilla oli sekin hankalaa, maan tapa ja rakenteellinen korruptio olivat tuntemattomia.

Toisinajattelun isä
Chydenius käänsi asiat päälaelleen. Hän kirjoitti, kuinka juuri vapaus tekee ihmisestä onnellisen
ja juuri tuo onnen tavoittelu tekee hänestä elinvoimaisen yksilön. Valtio ei tämän käsityksen mukaan rikastunut kiusaamalla vähäosaisia, talonpoikia ja työläisiä, vaan antamalla heille vapaus
tavoitella sellaista, jonka tavoittelu hyödyntää suuria massoja. Kaikilla tuli olla samat oikeudet ja
samat edut tavoitella onneaan.
Pienen kansakunnan kohdalla kaikki tuntevat toisensa, etenkin eliitin sisällä. Syntyi sellaisia eliitin, papiston, aatelin ja porvariston sairaita verkostoja, jotka ajoivat vain omaa etuaan ja siitä kärsi
koko kansakunta, järkeili Chydenius. Antti Chydenius ei tuntenut silloin niitä ongelmia, joiden sisällä suomalaiset nyt rypevät eliitin jakaessa kansallista vaurautta keskenään, toisilleen. Malli on
haettu valtioista, jossa kaikki eivät tunne toisiaan, ja ne toimivatkin juuri tästä syystä.

Pasifismin isä
Antti Chydenius oli rauhan mies ja pasifisti. Siinäkin hänet voisi nimetä maan isäksi, pasifismin ja
uusmoralismin hengen nostattajaksi. Paljon ennen kuin vastaava liike levisi muualla maailmassa
ja sai aikaan monenlaista liikehdintää niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin, ei vähiten Venäjällä ja Aasiassa, Latinalaisessa-Amerikassa.
Chydenius oli omituinen lintu omassa ajassaan. Hän jopa puolusti Lapin oikeuksia aikana, jolloin
sen riistosta ja kansakunnan sisäisestä imperialismista ei vielä kukaan muu osannut mitään pelätä.
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Vapaakauppa-alueen ja Lapin isä
Hän olisi halunnut muuttaa Lapin yövartijavaltioksi, vapaakauppa-alueeksi jo 1700-luvulla. Tässä
valtiossa vapaakauppa olisi ollut täydellistä, etuoikeuksia, sääntelyä ja veroja ei olisi ollut lainkaan. Yksityinen oikeus ja yksilönvapaus olisivat olleet Lapissa täydellisiä, byrokratia olisi kielletty
ja kenenkään oikeuksia ei olisi saanut polkea. Ainoa viranomainen olisi ollut tuomari.
Antti Chydenius halusi antaa pakolaisille suojan sekä kaikille vähävaraisille yrittäjille, talonpojille
ja käsityöläisille, oikeuden myydä tuotteitaan milloin ja missä tahansa. Lappi vapaakaupan alueena voisi olla käypä tapa käydä vaalit tänäänkin ja korostaen vielä arktisen alueen luonnonvarojen käytön ja luonnon kokeman tuhon globaalia ristiriitaa.

Täydellisen tasa-arvon isä
Chydenius vastusti ankarasti hintojen ja palkkojen sääntelyä, työpakkoa. Työntekijällä tuli olla
oikeus valita työnantajansa eikä hän voinut olla koskaan esimies. Ajatus esimiehen ja alaisen
välisestä suhteesta sai hänet voimaan pahoin. Ylempien säätyjen tapa kohottaa itsensä alempia
paremmiksi sai tuomion. Kenenkään ei kuulunut olla toisen herra tai toisen orja, kaikilla oli oltava
samat oikeudet ja edut.

Rohkean idealismin isä
Chydenius alkoi arvostella myös omaa puoluettaan, myssyjä. Hänet haluttiin sulkea pois valtiopäiviltä säätyjen tekemien päätösten arvostelijana. Vielä tuolloin painovapauslaki ei ollut astunut
voimaan. Sensuuri esti julkaisemasta kaikkea sitä mitä Antti Chydenius olisi halunnut kirjoittaa.
Tunnen vahvaa hengenheimolaisuutta Antti Chydeniusta kohtaan.
Chydeniuksen ansiota kuitenkin oli painovapauden varhainen toteutuminen Ruotsissa vuonna
1766 sekä uskonnonvapauden myöntäminen ulkomaalaisille vuonna 1979. Jonkun on aina esitettävä uudet mullistavat ja aikalaisia ravistelevat ajatukset, moraaliopit, jotta uudistukset voidaan
toteuttaa.

Hyvinvointiyhteiskunnan isä
Itse pitäisin Chydeniusta pohjoismaisen rohkeuden isänä ja julkisuusperiaatteiden oivaltajana.
Niihin kun perustuu koko hyvinvointiyhteiskuntamme idea ja sen uutta luova innovatiivinen ajattelu. Innovaatioyhteiskunnan hyväksyminen sen kaikilla tasoilla elinvoimaisen yhteisön ja yhteiskunnan tärkeimpänä voimavaranamme.
Juuri tätä kautta syntyi ajatus onnesta ja sen luonteesta, vapaudesta ja sen merkityksestä joko
kahlita tai voimistaa talouden ja hyvinvoinnin perusteita. Onnen ja vapauden idea kulkevat aina
käsi kädessä ja ovat osa pohjoismaista julkisuusperiaatetta, hyvinvointiyhteiskunnan moraalia ja
normejamme.
Pohjoismaat menestyivät jälleen kerran hyvin mitattaessa kansakuntien onnea ja onnen kokemista. Tanska, Norja ja Suomi sijoittuivat kolmen kärkeen ja jakoivat mitalit kilpailussa, jonka ehkä
tärkein henkilö Suomessa on kuvattuna vanhassa tuhannen markan setelissämme.
Se oli aikanaan niin suuri raha, että monelle Antti Chydeniuksen kasvot jäivät markka-aikana
vieraiksi. Itse olisin vaihtanut hänen kuvansa Paavo Nurmen kuvan kanssa ja tehnyt miehen tutuksi arjen oloissa käytettävissä seteleissämme. Ymmärrän toki, että häntä haluttiin arvostaa juuri
tuolla suurimman setelimme antamalla arvovallalla. Hän on sen varmasti ansainnut. Suomi sentään myös juostiin maailman kartalle.
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Innovaatiopolitiikan isä
Jotta Chydenius ei jääsi liian vähälle kiitokselle, mainitaan vielä kuinka hänen ansiotaan oli ruotsalainen liberalismi ja myöhemmin sen leviäminen Leo Mechelinin ja monen muun toimesta myös
Suomeen. Chydenius oli aikaansaamassa kirjastolaitosta, harrasti eri alojen tieteellistä tutkimusta, toimi mm. silmäkirurgina ja huolehti rokotteiden leviämisestä maahan, perusti orkesterin,
oli innovaattori keksintöjen maailmassa.
Purjelaiva Chydeniuksen kuvan takana tuhannen markan setelissä symbolisoi Kokkolan tapulioikeuksia ja kaupan oikeuksia Pohjanmaalla, suurta purjelaivakauttamme. Kokkolan yliopistokeskus ja Chydenius instituutti vaalivat Anders Chydeniuksen muistoa. Aalto-yliopistossa Helsingin
Töölössä, kauppakorkeakoulussa, yksi rakennus on nimetty Chydeniuksen mukaan Chydeniaksi.

Innovaation diffuusion isä
Väite siitä, että kaikki tulisi meille hitaasti ja oman aikamme moraalin rappioiden oikaisu olisi muualta lähtöisin, ei välttämättä pidä paikkaansa. Pikemminkin kurssin oikaisu käynnistyi jälleen kerran kansan syvistä riveistä ja mediamme reagoi siihen hitaasti.
Kansan sisällä ovat aina omat chydeniuksensa, jotka saavat aikaan muutospaineita, joista kaikki
eivät lähde toki pääkaupunkiseudulta tai purjehdi meille valtamerten takaa, päinvastoin.
Näin etenkin nyt, kun tieto on reaaliaikaista ja monet uudet ajatukset ja maailmakuvia muuttavat
liikkeet ovat peräisin vaikkapa chydeniaanisesta perinnöstä ja syntyvät Pohjanmaalta, Lapista,
Kainuusta, Savosta tai Karjalasta sekä siirtyvät sieltä myöhemmin myös pääkaupunkiseudulle,
josta media ne poimii havaitessaan, kuinka kansanliikkeet ovat muuttamassa maailmaa vaihtamalla poliittista, taloudellista tai kulttuurista johtoaan tai reivaamalla itse omaa normistoaan, moraalia tai jopa paradigmaista maailmankuvaansa.

25. Kansallisen projektin portinvartijat
Matti Luostarinen 2012. Tuhannen ja yhden vuoden tarinat. Blogi 14. toukokuuta 2012 www.clusterart.org
Professori Heikki Reenpää, kirjankustantaja useammassa polvessa, täyttää 90 vuotta. Hänellä
on Kansalliskirjastossamme oma nimikkohuone. Kun hän puhuu kirjallisuudesta, kustannustoiminnasta, sitä on syytä kuunnella tarkalla korvalla.

Kakkoskastin kirjailijat
Helsingin Sanomien (14.5) haastattelussa Reenpää arvio kirjallisuuden jääneen kakkoskastiin
yhteiskunnallisen, sosiaalisen ja taiteellisen muutoksen rintamassa. Näin siitäkin huolimatta, että
kirjoja toki julkaistaan enemmän kuin koskaan ja mukana ovat myös sähköiset kirjat ja internetyhteydet.
Reenpää tarkoittaa lähinnä kirjallisuuden yhteiskunnallista statusta ja sen kansallista tehtävää
sekä epäilee yhdeksi syyksi asemien menetykseen kasvavaa individualismia. Nyt puuttuvat vahvat koulukunnat ja takavuosien tulenkantajat, modernistit. On vain yksinäisiä susia Sofi Oksasen
tapaan. Emme elä enää pelkästään kirjallisessa yhteiskunnassa, ajat ovat haasteellisemmat kuin
ennen. Kirjailijan arkityö on duunia, jossa ammattitaito mitataan muussakin kuin kirjoittamisessa.
Kirjailija muistuttaa mitä tahansa yrittäjää, jonka sosiaalinen kenttä on verkottumistaidoista kiinni.
Takavuosien boheemia neroa näyttelevä habitus on menneen talven lumia.
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Sama koskee toki kaikkea kulttuuria ja taidetta ja ero syntyy lähinnä siitä, edustatko laitosympäristöä vai ehkä modernimpaa muuta toimintatapaa Sofi Oksasen tapaan. Laitosympäristön marionetti on koko ajan mukana jossakin, ei vain kirjamessuilla kertoen laitoksestaan, laitosympäristön esillepanemassa maatalousnäyttelyn tapaisessa kansanjuhlassa. Sen juuret ovat ikivanhassa
Heikin messussa ja toritapahtumassa Turussa.
Suomalaisista uskoo laitosympäristön jumalaan 25 % ja viidesosa ei usko lainkaan, loput ovat
hakemassa omia jumaliaan. Tämä sama prosessi on tuttu ajanilmiö missä tahansa konventiotaan
kadottavassa kulttuuriympäristössämme ja työpaikoillamme.

Maakunnallinen ja kansallinen identiteetti
Kirjallisuus poikkeaa siinä yhteiskunnallisesta tehtävästään, että sen kieli on omaan onomatopoeettiseen kieleemme sidottu ja sitä ovat edustaneet etenkin maakuntakirjailijat. Se loi meille maakuntahenget, mutta samalla myös suomalaisuuden idean ja sitä ylläpitävän symbolirakenteen,
suomen kielen murteineen. Poliittiset liikkeemme ja herätysliikkeet, koko henkinen elämämme,
on ollut kiinni lukutaidossa ja kirjallisuudessamme, kirjastoissa ja kouluopetuksessa. Rinnakkain,
sisätysten kulkevat paikalliset, alueelliset, maakunnalliset, kansalliset sekä kansainväliset virtaukset. Lokaalista ei voi erottaa siinä globaalista.
Tällaista dikotomista kahtiajakoa ei ole olemassakaan muuten kuin Aleksander Stubbin maailmankuvassa. Nyt se vapisee EU:n hullujen viikkojen seurauksena. Byrokraattinen laitosympäristö
muuttuu Turun messujen ja heikinpäivän tapaiseksi toriksi, jossa kansalaiset ovat vieraantuneet
koko menosta ja kääntävät Eurooppa -päivälle selkänsä. Se ei kosketa muita kuin sieltä leipänsä
saavia byrokraatteja. Joku satraappi pitää puheen kuten Turun messujen aikaan. Sitä seuraa
yleinen kaaos ja populistinen pulina alkaa.
Jokainen suomalainen suurmies on ollut samaan aikaan oman aikansa toimittaja ja usein myös
reenpääläinen lehden toimittaja tai kustantaja. Oman aikamme blogisti ja nettiyhteisön vaikuttaja,
mutta nyt vain kokonaan uudessa sähköisessä ympäristössä toimien, reaaliaikaisesti. Tehtävä
on kuitenkin koko ajan sama ja vain toimintaympäristön luonne ja vaativuus on muuttunut. Kustannustoiminta ei vaadi nyt pääomia juuri lainkaan. Toimittajien oma ay-liike ei puutu blogistien
ryöstöviljelyyn, palkkoihin ja eläkemaksuihin. Se johtaa myös oman elämän kurjistumiseen laitosympäristössä. Vapaat toimittajat katoavat. Kukaan ei maksa heille korvausta työstä, joka on ollut
medioittemme suola. Kun suola käy mauttomaksi se heitetään pois.
Takavuosien kirjallinen ura ja toimittaminen vaativat hieman enemmän, mutta alku lähti silloinkin oman ammatin sivussa ja tehtävänä oli kirjallinen ponnistelu usein monien vaikeuksien ja vararikkojen kautta. Mukana oli palava mieli ja nouseva kansallisuusaate sekä maakunnallinen
henki, näiden siirtäminen osaksi kansainvälistä yhteistä ihmismielen sinfoniaa mutta myös heräävää valistusintoa. Näin ideat ja innovaatiot levisivät, diffuntoituivat, ympäristöönsä. Taidot levisivät
ja muokkautuivat paikallisen kulttuurin tarpeita palvellen ja osana kasvavaa yhteisöllisyyden yhteistä osaamisympäristöä niiden toteutuksessa. Myöhemmin sen ympärille syntyi laitostuva mediamme ja sen byrokratia, omistajasuvut tai poliittisten liikkeiden omistamat mediat.
Pieni kielialue vei eliitin yhteiseen marinadiin. Yleisradio erotettiin kaupallisista mediataloista
omaksi verovaroin ylläpidettäväksi instituutiokseen. Rinnalleen se sai kansalaismediat, yhteisömediat ja sosiaaliset mediat sekä näiden koko ajan muuttuvat innovatiiviset rakenteet. Kirjailija
etsi paikkaansa tässä uudessa toimintaympäristössä siellä surffaillen. Muutama laitosympäristön
tukema marionetti menestyi muita paremmin hakemalla itselleen kaupallista myyntiarvoa osallistumalla viihteellisiin tapahtumiin narrina. Näin kirjailijan ammattikuva ja habitus alkoi muotoutu
postmodernin ihmisen maailmassa kokonaan uudelta perustalta. Joku alkoi jopa toimia ikivanhan
tavan mukaan omana kustantajanaan.
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Nettikustantamot
Se että kirjailijat vaihtavat kustantajaa, ei ole uutta sekään. Kustantamojakin on liki samalla tavalla
kuin ennenkin. Vain niiden omistajat ovat vaihtuneet. Kustantamot eivät vain kykene hyödyntämään uusia julkaisualustoja, arvelee pitkän linjan kustannusjohtaja. Sen sijaan käsite “kirjan myllerrys” ei saa häntä maalaamaan piruja seinälle. Muutos ei ole dramaattinen. Monelle se on kuitenkin traumaattinen.
Uudet kustantajat, jotka osaavat hyödyntää uusia alustoja, eivät ole vanhoja kustantamoja vaan
pääsääntöisesti kirjoittaen Suomen ulkopuolelta tuleviin “alustoihin”. Se miksi näin tapahtuu, on
diffuusinen ilmiö sekin, ja kertoo suomalaisten hitaudesta reagoida tässä globaalissa kilpailussa.
Meillä on tuhansia ja taas tuhansia hyviä kirjoittajia ja kuvataiteilijoita, muusikkoja, mutta ei yhtään
kunnollista alustojen rakentajaa. Me käytämme muiden meille rakentamia yhteisömedioiden, kansalaismedioiden, sosiaalisten medioiden jne. alustoja. Siinä vanha media jarruttaa uuden median
syntyä ja pitää yllä omaa konventiotaan ja talouttaan. Näin perinteistä kulttuurityötä tekevien
elämä kurjistuu entisestään ja heiltä lypsetään ilmaistuotteita joka suuntaan. Syntyi syvä kapitalsimin kriisi. Lahjakkaimmat jättivät kansallisen projektin ja muuttivat maasta.

Verotus kulkee keulilla
Saman päivän medioissa kerrotaan, kuinka Lappiin olisi jäämässä neljä verotoimistoa ja lakkautettavia ovat vaikkapa kaikki Länsi-Lapin toimistot Ylitorniosta, Pellosta, Kittilästä ja Muoniosta
sekä Rovaniemen toimistoa vaille kaikki Posion pohjoispuolelta, siis Sallasta, Kemijärveltä, Sodankylästä jne. Ivalossa toimisto päivystäisi kahtena päivänä viikossa.
Kun ei ole veronmaksajia, pohjoisen takavuosien arvokasta luovaa luokkaa, mihin tarvita verotoimistojakaan? Sama pätee kirjastoihin ja muihin julkisiin palveluihin, ulkomaisten kaivosyhtiöiden
toiminnan seurantaan, luonnonvarojen käyttöön maahan sidottuina areaalisina elinkeinoina. Niitä
ei ole edes seurattu, on vain saneerattu tutkijoita luonnonvaralaitosten osaamiskeskuksista. Vihreät keskittyivät metropolipolitiikkaan ja saivat agraarin keskustapuolueen mukaansa, alkiolaisuus
unohtui ja Chydenius aiemmin. Tässä kilpailussa katosi samalla vanha kansallinen aatteellisuus
ja sen henkiset voimavarat maakunnistamme. Etelän laitostunut media jyräsi alleen aluskasvillisuuden, diversiteetin. Sen jumalaan ei uskonut enää kukaan, ei edes musta paavi itse. Hän nyt
kaikkein vähiten.
Alueellisia henkiä ylläpitävä kirjallisuus tuomittiin toisen luokan puuhasteluksi, kuten Reenpää aivan oikein on havainnut. Sama koskee toki myös kansallista kirjallisuutta. Syy vain ei ole Reenpään epäilemässä individualismissa vaan globalisaatiossa ja sen tuottamassa juurettomassa,
modernin yhteiskunnan nomadikulttuurissa sekä “alustassa“, joka ei ole suomalainen. Kirjoittajana en voi tienata tänään enää euroakaan. Ei sellainen ryöstöviljely kapitalismissa kannata ja
johtaa luonnollisesti lopulta mediatalojen vararikkoon oli alusta mikä tahansa. Reenpään kaipaama nerous ei kuki tunkiolla ja ryöstöviljelyssä tänäänkään. Kun muutos oli paradigmainen,
siihen olisi tullut reagoida heti, vuosikymmen takaperin. Silloin kun ensimmäiset tutkimustulokset
sen luonteesta jaettiin mediataloihin.
Kun ainut, joka on kyvykäs ylläpitämään omaa alustaansa on verottaja ja kulttuurin ulkopuoliset
palvelut, mediayhteiskunnan tärkein verenkierto on täysin hapetonta. Kun omistajasuvut ovat
väärällä vuosituhannella syntyneitä, 90 vuotta täyttäviä, 2010-luvun ideat eivät ota syntyäkseen
eikä niille löydy rahoittajia. Näin kultakaivoksemme siirtyvät kansainväliseen käyttöön ja hyväksymme sen alusmaan kansalaisina. Emme arvosta kirjoittamista yhteiskunnassa, jossa kaikki mitataan kuitenkin rahassa. Kirjoittamisesta ei makseta enää mitään ja Wikipedia tuottaa tietoa sekin ilmaiseksi.
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Palkkasoturin elämää
Kamalaa leijonat, kamalaa kertovat mediat leijonien otteista ensin Kanadaa ja sitten Yhdysvaltoja
vastaan. Kun pelaajat ovat joko NHL:n kiekkokansalta verotaalansa hankkivia tai Venäjällä pelaavia, kansallinen tunne ja aatteen palo on ahtaalla silloin, kun vastassa ovat pelikaverit ja usein
paremmin palkatut rymistelijät työpaikalta Atlantin takaa. Kuka täysjärkinen purisi kuolleen nationalismin vuoksi kättä, joka jakaa leveää leipää niin lännessä kuin idässäkin?
Kun ministerit puhuvat, jakolinja on globaalin ja lokaalin välillä ja lokalistit ovat juntteja suomalasia. Miten tässä ilmapiirissä kansallista projektia voisi sytyttää urheilun ohi kulttuurissa? Senhän
jos minkä kuuluisi olla Reenpäänkin mukaan juuri kehityksen eturintamassa, muutoksen airut, ei
siis globalisti ja samalla eurouskova ihminen, modernin ajan juureton kulkuri ja laitosympäristön
edustaja.
Olemme hukanneet oleellisen ja maksamme roskasta, mainoksista ja ilmoituksista. Mittaamme
kuinka paljon heitämme roskaruokaamme roskiin. Kun arvot menivät päälaelleen, normit muuttuivat, katosivat myös eettiset ihanteet ja moraali. Kukaan ei uskonut Heikin messujen laitosjumalaan.
Kun arvostimme globalisaatiota, euroa, sen mukana levisi meille myös välimereinen tapa ajatella,
kodittoman modernin pelurin ja nomadin maailmakuva ilman identiteettiä mihinkään. Sillä asenteella ei menesty Pohjolan pakkasissa. Junat alkoivat myöhästellä, sähköt olivat poikki jokaisen
myrskyn jälkeen ja kaivokset muuttuivat myrkkyaltaiksi nekin. Palasimme takaisin alusmaan elämään ja tärkein pääoma moraalina rapautui sekin.

Väärin valittu projekti
Kansantaloustieteen professori Vesa Kanniainen kirjoittaa (HS 14.5) protestimielialan purkautuvan Kreikan ja Ranskan vaaleissa ja että Euroopassa ei ole enää luottamusta valittuun kriisipolitiikkaan. Se kyllä ymmärtää pienemmänkin kohelluksen jälkeen.
Euroopalla on pahin edessä. Kun usko tulevaan puuttuu ja euro oli lopulta epäonnistunut projekti,
on väärin, että EU pyrkii sosialisoimaan velat, kirjoittaa Kanniainen. Näin on kirjoitettu aiemminkin
ja tuloksena oli Suomessa jytky. Kun kansa on tervettä ja laitosympäristö sairas, kumpi olisi korjattava ja vietävä hoitoon? Kun poliitikko veti maton kansan alta, joku tuo varmasti sinne uutta
mattoa.
Pohjoisen luonnonvaroihin ja kaivoksiin puuttuvat hallituspuolueemme ja ongelmana näyttäisi olevan kadonnut osaaminen, jonka taustalla olivat taas ylioptimistiset odotukset sellaisista hankkeista, jotka ovat ohittaneet kansallisten luonnonvarojemme käytön. Kun Nokia paloi öljyporauslauttana, se oli herätys meille, mutta nyt liian myöhään.
Kun luonnonvaraosaaminen katosi Suomesta, sen taustalla on koko kansallisen projektin kadottaminen, oma identiteettimme, sen hukkaaminen. Miksi kulttuuri, teolliset laitoksemme luonnonvarataloudessa, maahan sidotuissa elinkeinoissa, toimisivat paremmin kuin kirja, jolla ei ole enää
puolustettavana sellaista aatetta, jonka tuloksena syntyisivät Reenpään peräänkuuluttamat tulenkantajat ja modernistit? Jos laitosjumala on kuollut, ketä tämä kansa palvoisi? Kehen luottaisi?
Mihin globalistit, markkinatalouden kasvottomat pelurit ja kodittomat irtolaiset, oman aikamme
nomadit ja kulkurit, niitä kaipaisivat? Kaivoksia ei voi siirtää Kiinaan eikä peltoja ja metsiämme
paketoida muuttajien mukana uuden modernin nomadin matkaeväiksi.
Oli siis muutettava sääntöjä, normeja ja moraaleja sekä lakejamme. Näin peluri aina tekee. Kaataa pöydän ja aloitta uuden lohduttoman pelin omilla säännöillään. Jos joku ei sitä hyväksy, hänet
suljetaan moraalittoman pelin ulkopuolelle, palomuurin taakse.
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Kreikkalaiset olisivat voineet tehdä islantilaisten tapaan devalvaation omalla valuutallaan, jos
heillä sellainen olisi nyt käytössä. Heidät vain suljettaisiin silloin pelin ulkopuolelle. Joka peliin
ryhtyy se pelin kestäköön. Ruotsi ja Tanska, Norja eivät ryhtyneet.

26. Suomalainen kyrsimysnäytelmä
Matti Luostarinen 2008. Uusmedia ja kansalaismedia verkosto- ja klusteritalouden tuotteina innovaatiopolitiikassa. Blogi 19. maaliskuuta 2008 www.clusterart.org

Milliä vaille orgasmi – suomalainen kyrsimysnäytelmä
Minna Canthin päivänä suomalainen nainen on toiminut presidenttinä, pääministerinä, pappina,
professorina. Ei ole sellaista paikkaa mihin hän ei olisi ehtinyt. Hän on jopa paremmin koulutettu
kuin miehensä ja usein tienaa paremmin. Elää yksin tai toisen naisen parina, elättävät yhdessä
tai yksin perheensä.
Naiset kirjoittavat hävyttömiä kirjoja ja piirtelevät tuhmia, juovat tolkuttomasti ja kertovat kuinka
Mannerheim oli oikeasti homo mieheksi, Tom of Finland. Satuhahmoisena nukkena lasten katsottavaksi. Joku vie lapsipornosta itsensä käräjille Hannu Salaman tapaan kunnostautuen.
Oleellista on aloittaa tyhjästä ja pyörittää siitä kertomus, joka paisuu pääministeri Matti Vanhasen
tapaan ruususjutusta kohti oikeudenkäynnin periaatteellisia kysymyksiä, sananvapauden suuria
arvoja, oikeudenkäytön itsenäisyyttä suhteessa muihin valtiomahteihin, lautamiesjärjestelmästä
luopumista jne. jne.
Tämän kaiken naiset jo osaavatkin siinä missä aiemmin miehet shamaaneina tai nuotiotuleen
tuijottajina, värin ja sanan käyttäjinä petoksen petosta peittäen, musiikista uutta luoden. Jyrki Hämäläinen osasi tämän tarinan tallentamisen ennen muita suomalaisia, ja tänään vietämme hänen
poismenonsa hetkeä samalla kun liputamme Minnalle.
Ja samaan aikaan samat naiset pyrkivät toivottomasti yhdistämään perheen ja työn, uranaisen ja
ruumiinsa tähän omituiseen unelmaan. Suorittaja, ylivertainen uranainen seurailee median lööppejä, hakee ekstriimiä elämään ja ammattiin, kantaa oidipaalista kaksoistaakkaa ruumiinsa sisällä
ja sitä käyttäen, tolkuttomasti huolta nähden. Siinä missä miehet touhuavat viettiensä viemänä ja
kännyköittään hakien, nuoret naiset juoksevat äitiensä kanssa kilpaa kauneusleikkauksissa.
Kun tuon kauneuden kansanedustaja sitten havaitsee, hän saa siitä huomautuksen medioissa
ahdistelijana. Omituista peliä kansalta, joka hakee lähestymiskieltoja, mutta kaipaa kuitenkin pikemminkin lähestymislupaa ja jotkut jopa vaatimusta tai pakkoa.
Suomalainen kulkee itään päästäkseen länteen ja peilikuva kertoo lopulta totuuden. Eroottisen
tanssi nainen pahoittelee yhdessä taiteilijanaisen kanssa aloittamaansa kohua ja haluaa lisää
viestejä. Jäikö jotain ehkä kertomatta, taulu myymättä, Minna Canthin tytärten poliittista keskusteluako? Ehkä Ilkka Kanerva ei olekaan niin lapsellinen kuin on kerrottu tai luultu? Keski-ikäiset
miehet nyt tahtovat aina olla akkamaisen kateellisia…
Juha Mieto hävisi sadasosan ruotsalaiselle hiihtäjälle. Se oli kuin millin päähän jäänyt orgastinen
kokemus. Sellaisesta suomalainen jussi kärsii lopulta aina. Siintävä vuori ja sateenkaaren pää
pakenevat ja muistutamme arjalaisten ikivanhoja rigveda runoja, hindulaisten veda -oppeja.
Uusliberalismi ja egoismi, hedonistiset harjoituksemme syntyvät tästä ilmiöstä. Ei oidipaalista ilmiötä suotta kutsuttu paksujalkaiseksi tai meillä paksupäiseksi. Ei Freud ja hänen lainaamansa
kertomus ollut suinkaan sattuman oikku ja Freudin tuotantoa, vaan paljon vanhempi kreikkalainen

191

löydös. Harvoin se vain näyttäytyy näin tekopyhänä lynkkausmielialana kuten oman aikamme
Suomessa ja Euroopassa, Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa.
Professori Matti Turtola ei jätä virolaista heimokansaamme rauhaan. Tuskin hän ehti saada edellisen kirjansa aiheuttamat tappouhkaukset kunnon kirjurin tapaan järjestykseen, kun syntyi jo uusia paljastuksia. Konstantin Pätsin jälkeen vuoroon tuli Manneheimia vastaavan Viron vapaussodan sankarin Johan Laidonerin vuoro.
Moskova -keskeinen turvallisuusjärjestelmä ja vehkeily Stalinin kanssa olivat Turtolan uusia paljastuksia virolaisten toimista vuosina 1938-39. Virolaiset ovat eläneet samojen myyttien suojassa
kuten aiemmin suomalaiset. Sen huomaaminen kyrsii ja kokemus on kaukana orgastisesta ilottelusta. Turtolan tekemät havainnot ovat arvokkaampia suomalaisille kuin virolaisille. Talvisotamme
ei ollut turha uhraus spekuloi asiaa nyt miten tahansa. Sata vuotta itsenäisyyttä on pitkä asia.
Neuvostoliittoon Virossa alettiin turvautua jo ennen talvisotaa ja tämän myös suomalaiset olivat
urkkineet tietoonsa. Siihen katosi yhteistyö ja orgastinen onni jäi taas millin päähän toteutumisestaan. Vallan ahneus sokaisi Konstantin Pätsin ja Johan Laidonerin, kertoo historioitsija Turtola.
Se on paljon enemmän kuin suomalaisen naisen nukkeanimaatio Mannerheimista. Televisiossa
sitä seurasi vain runsas 400 000 suomalaista parhaaseen katseluaikaan ja valtaisan kohun saattelemana. Puutarhaunelmassa veistoksiani katsoi kaksinkertainen määrä ja iltapäivän kiireisimpänä hetkenä kesähelteillä.
Suomessa ihmisiä kiinnostaa puutarha ja sinne asetettu taide, ei 1970-luvun vallankumouslaulut
Tampereella. Huomiotaloudessa on osattava laskea oikea hetki ja aika, jolloin media luo ilmiön,
jota ihmiset ovat valmiina ylläpitämään. Orgastinen ilmiö ei synny raiskaten eikä miestä voi raiskata. Tämän Minna Canth oivalsi hyvin ja jätti työmiehen vaimossa turhan kuvaamisen pois ja
meni suoraan yhteiskunnan ytimeen, asiaan. Suuret yhteiskunnalliset ongelmat eivät tulleet vahingossa esille, kuten pääministeri Vanhasen ruususjutun yhteydessä ja ulkoministerin naisseikkailuja seuraten median hallitessa ja käyttäen valtaa. Mediavalta on myös viihteellistä eikä siihen
osaa suhtautua vakavasti.
Nuoret skinhedit ovat osa median luomaa ilmiötä. Skini-ilmiö vaatii tuekseen julkisuutta. Media ei
vain kirjoita ja kuvaa, vaan se samalla luo ilmiönsä. Ministeri Kanerva on taitava median käyttäjä
ja kokoomus ratsastaa nyt ohi keskustan mediajulkisuudessa. Orgastinen sadasosa on uusmediassa pienestä kiinni.
Puheenjohtaja Kataiselle myytiin median käyttöön lanseerattu uusi käsite ”kyrsii”. Sen fallossymbolinen merkitys on yhtä selvä kuin Minna Canthin tapa provosoida lukijoitaan ja kuulijoitaan,
mutta mennen yhteiskunnan sisälle ja kuvaten juuri nyt ja omassa ajassamme hyvinvointipuheen
vieraantumista todellisuudesta, masennusalttiista ruumiista mitaten modernisaatiokehitystä turhauttavassa vaurastumisessa ja tasa-arvoistumisessa.
Naisesta tuli näin hengen ja ruumiin kyttääjä, siinä missä aiemmin miehestä kieroutuneessa ruumiin vaihtoarvopelissä. Ei sellaisessa vaihdossa synny rakkautta saati orgastista kokemusta.
Turun Tuomasmessussa ristiä kantaa Ilkka ”Ike” Kanerva. Messussa saarnaa toinen eroottisesti
latautunut poliitikko ja entinen piispa Ilkka Kantola. Kanerva kantaa ristiä yhdessä turkulaisen
mallialan yrittäjän Marjo Sjöroosin kanssa.
Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoisen mukaan anteeksiantamus on kirkon ydinsanoma. Turkulaiset ovat päässet sadasosan päähän kirkkonsa sanoman orgastista huippua. Moni
kokee sen koomisena näytelmänä ja olettaa päivän olevan huhtikuun ensimmäisen. Moni loukkaantuu syvemmin kun Mannerheimin nukkeanimaatiosta. Pääosa pitää näytelmää yhdentekevänä.
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Kirjailija ja kolumnisti Jari Tervo vaatii Kanervaa eroamaan. Tervo on kolumnissaan jyrkän puhdasoppinen ja nimittelee nettilehden blogissa Kanervaa häntäheikiksi. On vaikea kuvitella, että
tässä kolumnissa puhuu todellakin kirjailija ja TV –hahmo, koominen irvileuka Jari Tervo. Tervosta
tuli viihdetaiteilijana päivän mietelauseilla elävä milliä vailla Finlandia palkittu visailija.
Niin roisia ja rosoista tekstiä ja pyhistä arvoista vähät välittävää, kun miehen kirjoitukset muuten
ovat ja sanat sinkoilevat arvaamattomasti. Miksi juuri Tervo moralisoi Kanervaa? Miksi Ilta-Sanomien kolumnisti Aarne “Loka” Laitinen on alkanut puolustaa kansanedustajia ja haukkuu mediaa?
Kansanedustajista on aiemman lokaajan mielestä tullut “kusitolppia”. Laitisen mielestä he tekevät
arvokasta työtä, jota vain hän ja vain hän saa loata.
Entisestä prostituoidusta tulee ikääntyessä uskovainen. Hyvä niin. Pyhimykset syntyvät juuri noin
ja tässä järjestyksessä. Eksynyt on löytänyt taas laumansa ja on sen ärhäkkä puolustaja. On toki
ollut sitä aina. Eniten pienestä omaisuudestaan pitävät ääntä kommunistit ja matka ateistista tunnustukselliseen uskovaan on kovin lyhyt. Prostituoidut puhuvat Jumalasta ja papit seksistä ja erotiikasta. Siitä puhe mistä puute.
Alan ymmärtää miksi Tervon blogeja kommentoi vain noin 30 suomalaista, kun vastaava määrä
kansanedustaja Jyrki Kasvilla on omassa blogissaan, ja ilman miljonäärin rahoitusta, yli kymmenkertainen. Häntä luetaan enemmän kuin Suomen Kuvalehden verkkolehteä yhteensä. Kasvi on
päässyt lähemmäs orgastista tavoitettaan, kun taas Tervo on siitä etääntynyt.
Pakinoitsija Ilkka Kononen käyttää Forssan Lehdessä kolumnistin ensioton oikeuttaan ja hakee
orgastista huippua hänkin pyytäen Kanervan tapaan anteeksi forssalaisten kömpelyyttä naapurikuntiensa suuntaan kuntayhteistyössä. Anteeksi pyydetään niin Ypäjän ylpeiltä, Tammelan tanakonttisilta, Jokioisten hirmuvaltiailta kuin Humppilan hulluiltakin. Tällaiseen monien ilkkojen yhteiseen ilotteluun ja eroottiseen menoon on helppo yhtyä. Kuntayhteistyön syvempi luonne selviää tämän jälkeen kaikille paremmin. Ilkka Joenpalo on laajan yhteistyön vankin puolestapuhuja
yhdessä Sirkka-Liisa Anttilan kanssa.
Yhdysvaltain demokraattien presidenttiehdokas Barack Obama joutuu huolehtimaan jopa oman
vihkipappinsa ja lapset kastaneen papin puheista. Yhdysvalloissa moraali ja eettinen näkökulma
on meitä paljon tärkeämpi, uskonto painava asia. Pastori Jeromiah Wright on erehtynyt lausunnoissaan liian rasistiseksi värillisten puolesta puhuessaan. Wright puhuu valkoisesta rodusta hieman samaan tapaan kuin Minna Canth aikanaan miehistä. Näin esitellen tulos on aina millin
päässä orgasmista ja Juha Miedon painajainen jatkuu. Se on hyvin feministinen ominaisuus sen
puhtaimmassa muodossa. Eniten siitä kärsivät naiset itse vaikka miehet sitä tautia kantaisivatkin,
akkamaisuuttaan.
Millin päässä totuudesta oleva luonnonlaki on täysin väärä. Induktiivinen tapa hakea totuutta yrityksen ja erehdyksen kautta on vaihdettava puhtaaseen deduktioon uskoen Einsteinin ja alun
perin Rene Descartesin oppeja ja filosofiaa. Tässä Minna Canth ei ollut erityisen oikeaoppinen.
Katolinen kirkko on uudistanut (lue päivittänyt) luettelon synneistämme. Kuolemansynnitkin ovat
saaneet uutta sisältöä. Toki kohtuuton ahneus ja hedonismi luetaan edelleen synniksi. Optiomiljonäärin on yhä edelleen vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Temppu on edelleen yhtä vaikea
kuin kamelin matka neulansilmän läpi.
Tosin monelle aikamme optioahneelle käsite kamelista ja neulansilmästä voi olla virheellinen.
Aivan niin olematon tuo neula ei ole, jota itse joskus optiomiljonääreinä käytämme. Kyseessä oli
toki ihan kunnon portti miehen kameleineen kulkea, mutta ahdas joka tapauksessa etenkin nyt,
kun nobelistitkin jo ennustavat laman olevan syvemmän kuin 30-luvulla kokemamme. Optiomiljonäärille helvetti on jo tässä maallisessa ajassamme.
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Vaon osin fiktiivisen esikoiskirjani ”Arctic Babylon 2011” lukeneet ovat huomauttaneet kuinka kirjassa tapahtuva uskonpuhdistus on osa jo käynnissä olevaa prosessia. Kovin kalvinistisesta ja
samalla hindujen sekä juutalaisten oppeihin rakentuvasta vanhasta arjalaisesta rigvedasta on
kuitenkin vaikea irtautua. Se on kuin taakka naisen harteilla kaksoisroolin toteuttajana. Siitä irtautuminen vaatii ikään kuin Jumalan vaihtoa tai rukousmyllyn muuttamista uudeksi.
Oikeastaan se tapahtuikin jo kerran, mutta sen muistaminen on pääsiäisenä vaikeaa. Onneksi
Tommy Tabermann sentään on tehnyt lakialoitteen viikosta, joka olisi rakkaudelle tarkoitettu. Varmaan pääsiäisviikko oli alun perin sellaiseksi aiottukin ja Kanerva sekä Kantola ristin kantajina
siten aivan oikeita henkilöitä. Eduskuntaa taas saa sylkykuppina pitää toki muutkin kuin omaa
oikeuttaan tähän tehtävään Ilta-Sanomissa ankarasti puolusteleva Loka Laitinen.
Laitinen on tekemässä samaa lehmän käännöstä kuin Jari Tervo. Aina on oltava enemmistön
kanssa eri mieltä silloin, kun se ei loukkaa kirjojensa lukijoita. Sen tuottama orgasmi on kaikkein
työläin ja kalastaja Pentti Linkola osaa sen Suomessa parhaiten masokistisella varmuudella. Sellaista messiaanista uhrimieltä meiltä ei toki vaadita edes naiseksi syntyneenä. Tekopyhyys ja
lynkkausmieliala ovat usein seurausta liian masokistiseksi äityneestä menosta. Sellainen meno
kyrsii jo ketä tahansa ulkopuolista ihmettelijääkin.
Hyvää Pääsiäistä.

27. Nerojen mukana suomalaiseen peruskouluun
Matti Luostarinen 2006. Uusi mediayhteiskunta. Blogit ja sosiaalinen media innovaatioyhteiskunnan muutoksessa. Blogi 25. elokuuta 2006.

Vincent van Goghin ja Paul Gauguinin mukana peruskoulussa
Olen valmistellut kahta suurempaa veistosta ja maalausta rinnakkain. Toinen liittyy maalari Vincen van Goghin maisemaan ja toinen häntä lähellä olleeseen Paul Gauguin maailmaan ja niin
ikään sielunmaisemaan. Van Gogh oli tuottelias vain runsaan vuosikymmenen, mutta siitä huolimatta häntä pidetään ehkä maailmanhistorian tunnetuimpana öljyvärien taitajana.
Varmaan yksi syy heidän muistamiseensa on, kummankin poikkeuksellisen lahjakkuuden ohella,
eletty elämä ja sen stereotypia juuri kuvataiteilijaan liittyvänä surullisena ”nerouden” taustakertomuksena. Miksi luovaan, innovatiiviseen nerouteen sitten liitetään nämä dramaattiset elementit?
Onko ihmisen elettävä ”neron” elämä, jotta hänet tunnistetaan sellaiseksi? Vai onko nerous seurausta ympäristöstä, joka tekee elämästä helvetin?
Humanisti ja psykologi Carl.R. Rogers (1954) kirjoitti aikanaan kuinka luovuuteen liittyy ihmisen
halu toteuttaa itseään, halun tulla siksi, mihin hänellä on mahdollisuudet. Luova ihminen on avoin
kokemuksille ja hänen luovuutensa on olennaisilta osiltaan rakentavaa. Luovuus voi olla myös
tuhoavaa.
Luova oppilas oppii ja uskaltaa leikkiä käsitteillä, väreillä, muodoilla ja ideoilla. Hänellä on kyky
muodostaa hypoteeseja, problematisoida ja kyseenalaistaa tuttuja asioita, kokea oivalluksen hetkiä. Tämä ei ole helppoa ympäristössä, joka on ahdasmielinen, jossa luova ihminen tuntee olevansa yksin, alttiina naurunalaiseksi joutumiselle. Sekä Gauguin että Gogh joutivat aikanaan erakoiksi ja molemmat naurettiin ulos yhteisöstään. Meillä on outo tapa tehdä ruumiita ja myöhemmin
itkeä näiden ruumiiden haudoilla, palvoa niitä ja tehdä se jopa vilpittömästi.
Leta S. Hollingworth kiinnitti jo 1920-luvulla huomiota huippuälykkäisiin lapsiin. Suomessa sellaisia lapsia ovat varmasti olleet vaikkapa Aleksis Kivi ja Eino Leino. Molemmat kuolivat nuorena ja
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alkoholisoituneina, mielisairaina. Venäläisen huippumatemaatikon on syytä pelätä omaa kohtaloaan ja varoa sitä, mihin on joutumassa tai jo joutunut. Älykkyyttä ja lahjojaan on syytä slaavilaisessa kulttuurissa piilotella. Ellei halua joutua nuorena leirielämään, teloitetuksi, eristetyksi jo koulussa, työpaikan sadismin puristuksessa.
Hollingworth havaitsi kuinka huippuälykkäät lapset olivat kouluissa ongelmallisia, laiskoja, ikävystyneitä, kyselivät sopimattomia ja nenäkkäästi haastoivat auktoriteetin, opettajan. Sopeutumisongelmiin käytettiin keinoja, jotka eristivät nämä jo koulussa muista ikätovereista.
Alkoi syntyä käyttäytymispiirteitä, jossa nämä vastustivat jyrkästi epärehellisyyttä tai epäoikeudenmukaiseksi kokemaansa auktoriteettihahmoa. Synti kyynisiä aikuisia ja onnettomia ihmisiä,
jotka eivät voineet sietää ympäristönsä typeryyttä. Kirton kuvasi jo 1950-luvulla innovaattoreiden
pienen ryhmän juuri näillä yhteisön itsensä luomilla neuroottisilla piirteillä. Innovaattori oli yhteisönsä ainut terve. Innovaatioiden levitessä ”tervehtyivät” toki muutkin.
Luovat innovaattorit, neroina myöhemmin palvomamme muutamat yhteiskuntamme muuttajat,
ovat äärimmäisen harvoin edes lapsina auktoriteetteja sokeasti tottelevia suorittajia. Konventionaalinen tai byrokraattinen ympäristö ei ole edes mahdollinen tällaisten toimintaympäristönä.
”Tunsin olevani normaali, kunnes menin kouluun”, kuvaa maailman taiteen ehkä nimekkäin impressionisti lapsuuttaan. ”Sen jälkeen sain tuntea olevani epänormaali joka päivä. Halusin paeta
koko ajan yksinäisyyteen.”
Mikä oli tappaa Gauguin ja van Goghin luovuuden?
Teresa M. Amabile (1993) luettelee luovuustutkijana organisaatioille, kouluille, yliopistoille, kodeille, yhteisöille, yrityksille, palvelulaitoksille, verkostoille, tiimeille varmimmat keinot innovatiivisuuden tappamiseksi:
Pahin tappaja on odotettavissa oleva arviointi, todistus, sertifikaatti. Heti sen perässä tulevat kilpailuttaminen ja kontrollointi. Seuraavana rajoitetut valinnanmahdollisuudet, aikataulut ja –paineet. Ja viimeisenä luovuudesta, osaamisesta ja innovatiivisuudesta tarjotut palkkiot.
Ei pidä mennä neuvomaan liikaa eikä kertomaan, mitä on löydettävä niiltä, jotka eivät neuvoja
kaipaa, ja joilta odotetaan tulosta, josta muut eivät ole edes uneksineet. Bernard Russelin mukaan
tiede on se, mitä tiedämme ja filosofia sitä mitä emme tiedä. Filosofi on siis muita viisaampi tunnistaessaan tietämättömyytensä.
Innovaatio, luovuus on lähempänä filosofiaa, psykologiaa ja elämänkokemusta kuin pragmaattista dogmein ja teorioin viitoitettua ”mukamas” tiedettä. Usein sen ”huipputieteen” keskiössä majailee ihan keskiverto ihmisiä päättämässä mitä tiede on, mihin rahaa suunnataan tai millaisia
julkaisuja julkaistaan, mikä on taidetta, johon kannatta sijoittaa. Vai onko joku nähnyt näiden huipputieteilijöiden luovan käsillään jotain sellaista, joka on silmin nähden tai korvin kuullen lahjakkaan
ja uutta luovan ihmisen luomus?
Luovuuteen ja sen rakenteisiin, innovatiiviseen ympäristöön, liitetään puolestaan Ekvallin (1995)
mukaan:
Vapaus ja täydellinen luottamus, rohkea riskinotto ja jatkuva pyrkimys uusien ideoiden tuottamiseen. Aikaa näiden ideoiden kypsyttämiseen, työn haastavuus, jossa jokainen on oikeassa paikassaan ahdistumatta. Rakentava väittely on aina leikinomaista ja tilaa on myös mentaaliselle
älylle, konfliktien niukkuudelle.
Tunneäly ei ole sama asia kuin Daniel Golemanin (1995) kirja eikä missään tapauksessa sama
asia kuin luovuus ja innovointi. Golemanin kirjassa tunneälyllä mitataan vain sosiaalista sopeutu-
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mista, keskiarvoista ihmistä. Bulkin tunnistaa sen menekistä oli kyse tieteestä, taiteesta tai kirjallisuudesta. Golemanin kirjaa luetaan paljon koska se on aivan kuten itsesi kirjoittama. Vaalikoneisiin vastaten äänestät myös ikään kuin itseäsi.
Miten Gauguin ja van Gogh olisivat saaneet elää ja luoda nauttien samalla työstään, uuden löytämisestä?
Molempia olisi tullut jo varhain lapsena rohkaista tekemään asia uudella tavalla. Heidän outoja
ratkaisujaan olisi tullut arvioida yksilöllisinä yrityksinä. Ei osana konventiota ja totuttua käytäntöä,
johon heidät ahdistettiin kuin pakopaitaan ahdistaen. Heille olisi tullut rakentaa ympäristö, jossa
on turvallista myös erehtyä ja tehdä uudelleen palkitsemalla myös erehdyksestä. Erehdys on
usein tie kohti innovaatiota, jota kohden huippuälykäs lapsi ponnistelee. Se ei ole opettajan tie.
Ellei opettaja itse ole huippuälykäs.
Oppilaaseen on luotettava, oli hän huippuälykäs tai ei, ja hän tekee lopulta itse päätöksensä.
Siihen on annettava riittävästi aikaa ja materiaalia. Oleellista on havaita erilaisten luovuuden ja
lahjojen väliset huikeat erot ja tunnistaa ne yksilössä. Jokaisella niitä varmasti on ja tarvittaessa
ne löytyvät yksin työskennellen. Toisen läsnäolo merkitsee aina kontrollia kohti sisäistä lasta ja
sen esiintuloa.
Ani harva luova nero työskentelee tiimissä aikuisiällä vaiheessa, jolloin on saatava itsestä irti viimeisinkin luovuuden lähde. Oma sisäinen kontrolli on saatava pois keinolla, jonka aikuinen on
yleensä oppinut ja käyttää sitä hieman samaa tapaan kuin huippu-urheilija valmistautuessaan
ylittämään kaikki aiemmat suorituksensa. Sekin on oma lahjakkuuden lajinsa.
Järkevä riskinotto ja epävarmuuden kesto on taitavan opettajan vaativimpia lapsille siirrettäviä
tehtäviä. Siinä auttaa huumori, leikit ja jatkuvat uuden kokeilut. Mikään niistä ei ole ikinä outo saati
typerä. Ei edes keskiverto opettaja vastassaan huippuälykäs lapsi. Ei ole myöskään vahoja ja
toteuttamiskelvottomia ideoita, mutta sitäkin enemmän turhaa rutiinia, jolla luovuutta voi rokottaa.
Sadistinen luonne siirtää luovan innovaattorin rutiineihin ja sivuun peläten jäävänsä muuten itse
tämä varjoon. On muistettava, että kaikki ne mukavuudet, jotka meille tarjotaan, ovat nerojen
meille antamia lahjoja. Itse nämä nerot ovat eläneet pääsääntöisesti äärimmäisen vaikean elämän.
Lopuksi perustyypit on tunnistettava siten, ettei sopeutujaa palkita miellyttämisestä vaan kohotetaan tämän itseluottamusta ja –tuntoa. Vetäytyjän näkymätön tunne-elämä on saatava kukkimaan
käytännön tilanteissa kannustamalla ilman pienintäkään arvostelua. Rakkauden aitoutta mittaava
kapinallinen suojaa aina itseään ympäristön vaatimuksilta hyläten ne.
Innovaattorin alkua ei saa tukahduttaa kohti alisuorittajan rutiineja. Itsensä toteuttaja löytää koulusta ja yliopistosta, ympäristöstä pääsääntöisesti ahkeran työteon ja tunteiden rikkauden harmonian. Kaikissa tapauksissa kilpailu lamaa kuitenkin luovuutta ja homogeenisten ryhmien sijasta
on aina parempi etsiä erilaisten persoonallisuuksien välistä yhteistyötä. Vinoutuneiden arvojen
kahleet olivat Gauguinin ja van Goghin luovuuden vaikein tunnistettava tyrmääjä.

28. Friedrich Nietzsche ja EU:n yhteisöllisyys
Matti Luostarinen 2006: Uusi mediayhteiskunta. Blogi 8. elokuuta 2006 www.clusterart.org

Muinaisen Suomen muistolle
Nietzschen mukaan kammottavin tapa mykistää ihmisen persoonallisuus on oppikirjamainen pykäläviidakko. Nietzsche tarkoitti tällä eräänlaista sosiaalista pääomaa tai muistia, jossa opimme
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luetteloimalla mahdollisimman monia säilyneitä oppilauseita. Suomalaiset rakastavat tyhjiä oppilauseita, ritirampsuja, opinkappaleita ilman sisältöä. Alusmaan talonpojille näitä luettiin joko virkemiesten tai munkkilatinan hallitsevan papiston toimesta. Tämän päivän papisto on Brysselissä.
Oikeasti suomalaiset rakastavat EU:n byrokratiaa ja ovat sen mallioppilaita myös maaseudulla.
Vain talonpojat joutuivat myllyyn, jossa mikään ei ole enää entisensä. Tapahtui luonnonvarojen
uusjako, jossa torppari on jälleen vuokraviljelijänä ja eniten häviävät globaalissa kilpailussa kehitysmaiden WTO -neuvottelijat. Heitä ei edes päästetä neuvottelupöytään. EU:n ja Yhdysvaltain
tuet ja tullit ovat muuri, joka ei heiltä ylity.
Innovaation pahin vihollinen on juuri sosiaalisen muistin keräämä taakka, jossa toistamme pakkomielteen tapaan dogmaattisia lauseita, teorioita ja uskomuksiamme, fraaseja ja aforismeja, typeriä kansanviisauksia. Muinaisten Kreikan ja esisokraatikkojen (Thalesta, Anaksimandros, Herakleitos) ihailijana Nietzsche ei juurikaan poikkea oman aikamme innovaattoreista. Erityisesti
hänen tapansa ihailla kilpailusta syntyvää dynamiikkaa on sen yhteistä historiallista perua. Sen
vahvin ydin on valtio ja Kreikassa kaupunkivaltio. EU ja Yhdysvallat toimivat kuten esisokratealaiset filosofit. Sen peruja on koko imperialistinen järjestelmä ja britit tulevat kyllästymään siihen
ensimmäisenä. Se kun ei vastaa heidän käsitystään imperiumista.
Kreikkalaista kulttuuria luonnehti leppymätön halu kilvoitella ja tästä syntynyt kilpailun luoma kateus ja kunnianhimo. Vielä nykyisinkin kreikkalainen urheilu on osa omaa kulttuuriamme ja korostuu sen ”puhtautta” palvovassa ideologiassa. Talouden ja markkinoita palvelevan viihteen sekä
massoja käyttävän huippu-urheilun puhtauden symbolit korostuvat kreikkalaisessa Olympia -liikkeessä ja saavat siellä paradoksaalisia ja yhteiskuntakokonaisuudesta vieraantuneita ilmiöitä.
Yhteiskunnassa oleva koston ja armo ristiriita on yhtä oleellinen Nietzschen nykykäsityksessä
kuin hänen tapansa nähdä puhdas kilpailu osana kaupallista viihdettä ja kunniaa ilman siihen
liittyvää narsistista itseironiaa. Köyhät ovat aina joukossamme ja se ei poistu lisäämällä köyhyyttä.
Nietzsche ei rakastanut päivän mietelauseita mutta ihaili kyllä ihmisjumalaksi nostamiaan vanhoja
filosofeja. Tosin oman aikansa filosofit hän koki vihamieliseen ympäristöön eksyneinä satunnaisina vaeltajina tai erakkoina, joiden epäkohdat ja luovuus olivat kuin erämaakylät Loka tekoaltaassa. Yhteiskunta tiesi niiden olemassaolon, vääryyden ja sen julman luonteen, muttei siihen
se ei puuttunut edes silloin, kun siitä aikanaan medialle kerrottiin, filosofit puhuivat ja kirjoittivat.
Korvaus tulee sitten, kun yhteiskunta ei metropoleissaan, kaupunkivaltiossaan, enää sen energiaa tarvitse. Jalomielisyys luonnolle ja ihmiselle on lahja, johon tartutaan vasta, kun siihen on
varaa kenenkään taatusti kaupunkivaltiossa köyhtymättä. Se on esisokratealaisen ihmisen turhamaista luonnetta ja pohjatonta typeryyttä.
Filosofia on ja pysyy harmittomana, vanhusten ja oppineitten jaaritteluna, yksityisenä salaisuutena ja yksittäisen sunnuntaikävelijän monologina. Lokan altaan rakentajien ei tarvinnut panna
itseään alttiiksi, olla miehekkään luotettavia, elää filosofiansa mukaisesti. Rikosta ei seurannut
rangaistus.
Elämä tuhoutuu huomaamattamme eikä media kritisoi siinä itseään. Mikä tahansa mediaa itseään
koskeva kritiikki vie toimittajan katseet nolosti alaviistoon. Korppi ei noki korpin silmiä. Media poliitikkoineen, valtio, hukutti Lokan altaan taloudet ja jätti sen perheet heitteille 1970-luvun Suomessa vaille suojaa, mutta näytti samaan aikaan kuvia Vietnamista joka ikinen päivä. Globaalissa
valtiossa näin tekevät kaikki ja rakastavat gonzoa journalistina.
Nietzschen yhteiskunta hallitsee kilpailunsa korostaen valtion ja alueen sisäistä identiteettiä. Alueellinen leimautuminen valtioon, kotiseutuun ja juuriin tekee kilpailusta jalon. Se poistaa siitä narsistien harhan, tarpeen turvautua rikkeisiin ja voitto on yhteinen, kollektiivisen valtion ja kotiseudun yhteisöllinen tuote. EU ja Yhdysvallat pelaavat siinä omaa jalkapalloaan kumpikin omalla
tahollaan. Kolmas maailma saa siihen osallistua, mutta vain katsomossa istuen.
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Kun nuorukainen heitti kiekkoa tai keihästä, hän ajatteli kotikaupunkinsa parasta. He olivat omien
juuriensa ja yhteisönsä työkaluja ja sen menestyksen välikappaleita, eivät narsistisia häirikköjä
saati Kallion kaupunginosassa sen kirkkoa reunustavilla nurmikoilla lojuvia ryyppyraatoja. Vielä
hetki sitten heidän ohitseen saattoi ajaa rautatientorilla ilman että pelkäsit jonkun heittäytyvän
autosi eteen. Tai jonkun työntävän juopuneen ruuhkassa kiskoille. Kaikkia roskia ei heitetty suoraan virtsalle haisevaan maisemaan. Metropolin maisema on nyt korpikylän suomalaisen sielunmaisemaa, slummin elämää ja vieraiden kulttuurien tuomaa hälinää.
Itsekkyys rajoittui paikkaleimautumiseen, juuriin ja yhteisön sisäiseen kollektiiviseen henkeen ja
yhteisön toiminnan logiikkaan. Lokan alle jätetyt kylät oli osoitus valtiosta, jolta puuttui kollektiivinen vastuu, ihmiset joutuivat rappiolle ja muutot olivat aina pakkomuuttoja. Ahnein oli se joka
omisti valtion. Valtio ei ollut Lokan kylässä.
Koska valtiosta tuli yksilön vihollinen? Kuinka moni suomalainen talonpoika, maaseudun ihminen,
äänestäisi tänään EU -Suomen puolesta? Miksi suomalaiset vieraantuivat EU:sta ensimmäisenä
ja niin täydellisesti? Puuttuiko meiltä vahva identiteetti, kaupunkivaltio ja esisokratealainen
Suomi? Kuinka suomalaiset voisivat kiinnostua esisokratealaisesta Euroopasta? Emme me sitä
tunne tai tunnista omaksemme maaseutukyliemme sosiaalisen muistin ja pääoman kautta. Ja nyt
ne on hävitetty yhteisöllisinä, Nietzschen kuvaamina välttämättöminä valtion välineinä. Jäljellä on
vain joku populistinen häirikkö muistuttamassa menneen maailman traumoistamme ja vaatien
itseruoskintaa.
Nietzschen mukaan politiikan ja valtion uhka oli ja on rahatalous, koditon raha. Kansainväliset ja
kodittomat rahaerakot eivät omista juuria. Eivät ymmärrä Lokan altaan tragediaa. Rahaerakoilta
puuttuu yhteisön ja kollektiivin luoma valtiovaisto ja paikalliset juuret. He ovat oppineet käyttämään pörssi-instrumenttia ja yhteiskuntaa pelkkänä ahneuden rahasampona ja narsismin häiriöiden hoitajana. Nietzschen mukaan ainut lääke näitä vastaan on sota ja vain sota. Nykyisin se
sota on siirtymässä verkkoihin. Useimmat eivät siitä mitään tiedä tai ymmärrä. Eivät välitä tietää
mistä tuleva negaatio syntyy. Suomalaiset eivät välitä tietää mitä heille tapahtuu. Kaupunkivaltiossaan suomalaiset ovat kääntäneet selkänsä valtiolleen, jota ei enää ole ellei synny siihen vaadittavaa herätystä.
Liallinen menestys, narsismin nostama inhimillinen harha, oli mahdollista pitää kurissa vain valtaakin tärkeämmän yhteisön kilpailun ja sen luoman pelin keinoin. Itse kilpailu, yhteisön luoma
peli, oli ja on osa kilvoittelua, jossa rajat tulivat vastaan yhteisön kautta sen omana suojana. Hierarkia ja yksinvaltiaat pidettiin kurissa säännöillä ja rajoituksilla, synnyinkaupungin yhteisellä parhaalla. Suomi ei elänyt tällaista valtiota. Meillä oli vallalla yksinvaltias joko Ruotsista tai myöhemmin Venäjältä.
Kreikkalaiset onnistuivat oikeuttamaan filosofian ja vapauttamaan luovuuden, innovaation tärkeimmät lähteet. Kaikkien oli pantava itsensä alttiiksi eikä filosofi ollut harmiton monologinsa uhri,
akateeminen pilkattava vanhus, privaattia yksipuhelua median vaietessa.
Lokan ihmiset jätettiin 1970-luvulla kohtalonsa armoille, kuten ihmiset tänään yleensäkin. Ne palat ja ihmiset, jotka eivät oikein sovi kokonaiskuvaan, laitetaan syrjään. Samat 1970-luvun ihmiset,
jotka valmistuivat tuolloin yliopistoista, ovat nyt hukuttaneet koko maan ja sen yhteisölliset arvot.
Muinainen Kreikka ei herää henkiin maassa, jolla ei ole muinaista Suomea juurillaan. On vain
hylättyä allaspohjaa ja ryyppyraatojen yhteinen kohtalo.
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29. Tuhatvuotisen perinteen välikädet
Matti Luostarinen 2006. Uusi mediayhteiskunta. Blogi 24. heinäkuuta www.clusterart.org
Ringul Salaga esittelee töitään Galleriassa Kalevankadulla Helsingissä. Salagan maalaukset,
thangkat, ovat buddhalaista taidetta. Taide on värikästä, signeeraamatonta. Se muistuttaa klusteritaiteen ideaa. Maalauksen tilaaja kylä tietää keneltä on työnsä tilannut. Sikäli kun se on tärkeää. Taide on tieteen tapaan tuhansien vuosien välikäsien tuotetta. Löydös pikemminkin kuin
keksintö ja kaikki on jo olemassa, ennen sitä syntynyttä.
Taiteen idea on toistaminen. Hieman samoin kuin tieteessä. Taiturimaiset yksityiskohdat vaativat
yliluonnollisen varmaa kättä. Opetus määrää miten buddha on kuvattava. Taustamaiseman kuvaamisessa voi kokeilla omaakin. Buddhalaisuus tuli Intiasta Tiibetiin 700-luvulla. Ikonimaalaus
on tehnyt samanlaisen matkan muuttuen tuskin lainkaan, mutta eri ilmansuunnassa saapuessaan
oman kulttuurimme itäisille juurille.
Lännestä se saapui miltei saman sisältöisenä. Jopa luostarilaitos muuttui enemmän. Välittäjä ja
sen kulttuuri voi muuttua paljonkin mutta substanssi säilyy. Joskus kadotamme jopa sen idean.
Emme tiedä mitä se on alunperin edustanut tai esittänyt. Oma kulttuurimme ei voi avata tietokonetta ellemme ole sen tuotteita itsekin. Näin tiede ja taide avautuu vain oikeassa kulttuurissa,
ajassa ja paikassa. Suotta sen kansa on tuskailla.
Kuvat ovat rukouksen tai meditaation tukena. Maalaus on hengellinen tapahtuma. Maalatessa
rukoillaan tai lausutaan mantroja. Työhön välitetään humaani ihmiskuva, hyväsydämisyys ja halu
olla hyödyksi kaikille. Valmis työ käy läpi lopuksi pyhitysrituaalin ja se ommellaan brokadikehykseen. Hiemankin suurempi maalaus vie aikaa kuukausia. Ringul Salagan länteen muuttaneet oppilaat ovat lopettaneet maalaamisen. Ei ole aikaa. Maalaavat toki muuta. Mainoskuvia. Mainoskuva on aikamme mantra ja tiibetiläisen rukousmyllyn tuottama thangka.
Salaga aloitti täysipäiväisen thangkojen maalaamisen 11-vuotiaana Intiassa arvostetun Tashi Gyamatson opastuksella Rumtekin luostarissa. Hän on maalannut nyt yhtäjaksoisesti 35 vuotta. Salaga on Tiibetin evakkoja ja kuului aikanaan Dalai-laman seurueeseen. Hän haaveilee joskus paluusta Tiibetiin. Nykyisin häntä työllistävät muutamat yksityisoppilaat ja suuret luostarit. Luostarilaitos on Intiassa ja Aasiassa keskeinen kulttuurilaitos. Se on sitä kaikkialla maailmassa. Luostarilaitos on globaalia yhteistä kieltämme. Ainut yhteinen kielemme. Me ymmärrämme toisiamme
toistamalla. Kieli on sen syvin hermeneuttinen väline. Ringul Salga ymmärtää sen ja välittää sanomaa töissään. Hän on Dalai-laman seuruetta ja valaistu.
Ringul Salagan vierailu Suomessa kuului ”Hänen Pyhyytensä” Dalai-laman Suomen vierailuun.
Vierailun peruuntuminen ei tehnyt Salagan käynnistä kuitenkaan turhaa. Hän sai suomalaisia oppilaita. Ei ehkä niin hääppöisiä mutta oppilaita kuitenkin.
Salagan näyttely kanssa samaan aikaan Lontoossa on esillä abstraktin taiteen ehkä tärkeimmän
edelläkävijän Wassily Kandinskyn uran tärkeimpiä vuosia esitteleviä töitä. Näyttely on saanut viileän arvostelun. The Guardianin mukaan Kadinskin töissä on liikkaa kaikkea. The Observerin
mukaan näyttelyssä on turha hakea ”konkreettista ajatusta, sisäistä välttämättömyyttä tai henkistä
intensiteettiä, sillä juuri nämä töistä puuttuvat.”
The Times ja The Financial Times kuvaavat näyttelyn aikansa levottoman maailman tuotteiksi ja
näytteet vain lyhyeksi periodiksi Kadinskin pitkällä uralla. Kandiskyn töiden pilkkojat ja pirstojat,
brittiläisen kulttuurin amerikkalaiset edustajat, ovat sen pilanneet. Hyvä etteivät töitä kuitenkaan
hävitä ja polta. Miksei Kandisky maalannut sipulikupolien ylle jalkapalloa?
Kandisky oli klusteritaiteen edeltäjä. Hän syntetisoi värein äänen ja näki värit ääninä. Rigul Sagasta Kandisky ei poikennut juurikaan. Hän oli kiinnostunut teosofiasta ja etsi töissään jumalallista
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harmoniaa. Kandisky oli Moskovassa lakitieteessä väitellyt juristi. Hän vain vaihtoi professuurinsa
taiteilijan uraan.
Valinta oli rohkea ja palveli maailmaa paremmin kuin jos hän olisi jäänyt moskovalaiseen yliopistoon juristiksi. Ei matka juristin työstä maalaustaiteen luovaksi neroksi ollut lopulta niin pitkä kuin
kuvittelemme. Menkää istumaan Helsingin käräjille ja huomaatte kyllä mitä tarkoitan. Siitä saisi
taulun, joka muistuttaa Kandinskyn ensimmäisiä töitä.
Matka oivalluksesta kohti abstraktiota on pitkä. Kandiskyn elämä oli täynnä äkkikäänteitä. Esittävän kuvan ote oli tiukassa kuin Buddhan kuvat Salgan siveltimellä. Ensimmäiset työt olivat kuin
mielen painiotteluja ja mukana oli hänen omia mieliaiheitaan; sipulikirkkoja, aseita, kasakoita, enkeleitä, torvia, ratsumiehiä. Viitteellinen horisontti näkyy ja vasta kun se katosi, menivät työt väärinpäin näyttelyissä.
Kandinsky tajusi kuinka maalaus ei esittänytkään kuva-aihetta. Hän pääsi irti mielen kaaoksestaan. Dogmaattisen järjestäytyneestä tavasta hahmottaa maailmaa ja jäsentää se teoreettisesti
konvention ja mielen traumojen hakiessa tasapainoa. Onneksi joku asetti tauluja väärinpäin näytteille. Parempia ja valoisampia ne niin olivat horisontin hävitessä lopullisesti.
Salaga on matkalla kohti tiibetiläistä unelmansa. Se vaatii ehdottoman käden taidon toteutuakseen. Ja riittävästi etäisyyttä kadotettuun kulttuuriin, luostarilaitokseen. Kaaos ja harmonia sykkivät tasapainossa. Ongelmana on vain kopiointi. Salga ei voi enää oppia muuten kuin Kandiskyn
tapaan, sukeltamalla täydelliseen pimeyteen. Hiljainen ja nöyrä mies on lähellä tätä vaihettaan,
jolloin horisontti vaihtuu ja uusi näky on valmis muille esitettäväksi. Se on tuskainen vaihe, poisoppiminen täysinoppineelta.
Kandiskyn työt tunnetaan pirstaleisena hänen jälkeensä. Ne on paloiteltu surrealistien, informalistien, konkretistien ja kaikkien aikamme maalareiden töihin. Niissä ne löytyvät aina uudelleen
pragmaattisesti jäsenneltyinä. Dogmaattinen taide ja tiede jäsentää ja pirstoo kandiskymäisen
kulttuurin. Yhdestä paradigmasta syntyy kymmenen teoriaa. Yhden teorian tuntevasta muut ovat
vieraita.
Monitieteilijä ei ole poikkitieteinen nero mutta harvinainen omana aikanamme. Pyhyyttä voi palvella monella tavalla, mutta katsojan silmässä se ei ole. Niin helppoa ja demokraattista kandiskymainen taide tai salagamainen siveltimen käyttö ei ole. Oli se sitten epäoikeudenmukaista tai ei.
Tiede ei avaudu lukematta, toistamatta.
Kandiskyn tapaista uuden luovan innovaation avaaja ei ole toista. Tarvitaan uutta Salgaa, joka
avaa oman kulttuurinsa ja tuottaa uuden kuvan. Taiteen ja tieteen ympärikääntäjät ovat ihailtuja,
jäljiteltyjä, kiisteltyjä ja aina kohu syntyy, kun sellainen lähestyy ja konventio alkaa rikkoutua. Venäläisen juristin ja professorin tie on ollut kivinen ja tuskainen. Dalai-laman buddhalainen luostaritaiteilija vaikenee omastaan.

30. Ekologisen klusterin kuluttajaryhmät
Matti Luostarinen 2006: Uusi mediayhteiskunta. Matti Luostarinen 2004: Ekologinen klusteri ja
innovaatiopolitiikka. Ecological cluster and innovation policy. Blogi 29. maaliskuuta 2006
www.clusterart.org
Väitöskirjatyössäni ekologisen klusterin niin yrittäjät kuin kuluttajatutkimuksessa vastaajat oli
mahdollista jakaa faktorianalyysissä suuriin pääryhmiin. Kuluttajista tärkeimmät liittyivät vastaajien käsitykseen ympäristöarvojen ja -identiteetin merkityksestä heidän arkielämään. Lisäksi keskeiseksi jakajaksi muodostuivat yhdyskuntarakenteittemme suuret muuttoaallot ja sidos lähtöalueelle tai vastaavasti juurtuminen muuttoalueelle.
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Vihreä perusfaktori syntyi lähinnä suurimpien taajamiemme vastaajista ja siellä akateemisista,
keski-ikäisistä naisista ekologisina kuluttajina. Se tavallaan dominoi ja muodostaa kulutuksen ensimmäisen vaiheen oletetun innovaatioyhmän.
Ympäristöarvot eivät kuitenkaan tarkoita samaa kuin innovaatioaste eikä ryhmä ole välttämättä
erityisen innovoiva kulutuksessaan. Näin uudet ekologiseen kulutukseen tarkoitetut tuotteet ja
tälle ryhmälle suunnattu markkinointi eivät välttämättä kohtaa sitä segmenttiä, jolla tarkoitetaan
innovaattoriryhmää tai visionäärejä ensimmäisen vaiheen omaksujina.
Näin ekologiseen kulutukseen tarkoitetut uudet tuotteet tahtovat jäädä markettien hyllyille. Toinen
tätä merkityksellisempi ongelma oli yrittäjäklusterin sosioeknominen ja alueellinen etäisyys tärkeimmästä kuluttajaryhmästä. Maaseudun yrittäjät ovat kaukana kulutuksen avainryhmistä ja
ovat lisäksi usein vähemmän koulutettuja miehiä.
Faktoripisteiden ryhmittely syvensi analyysiä ja tuotti kymmenen homogeenista kuluttajaryhmää.
Näistä viisi oli mahdollista nimetä pääryhmiksi käyttäen sosiologian ja antropologian postmodernin ihmisen elämänstrategian kuvaamista joko kuljeskelijan (flaneeraaja), turistin, kulkurin, pelurin
tai “telecity” -ihmisen silmin.
Syntyvät ryhmät oli mahdollista asettaa nelikenttään, jossa akseleina toimivat vastinpareina syntyneet faktoriulottuvuudet (I ja II sekä III ja IV). Näistä edellinen liittyi ryhmien fyysiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen identifikaatioon ja sen muutokseen sekä jälkimmäinen lähinnä normijärjestelmien muuttumiseen (moraali, etiikka, ekologia, empatia).
Samalla syntyvät ryhmät kuvasivat innovaatioaaltojen kulkua, jolloin etenkin vanhemmat ikäryhmät kokivat aallot vielä “kulkeviksi” ja pystyivät havainnoimaan tai ryhmittämään tapahtumat aikaakselilla, joka samalla kertoi ympäristökokemuksen “suodattumisen” usein yhteisön tai institutionaalisten rakenteiden kautta.
Nuoremmilla ryhmillä kokemus oli jo pirstalaisempi, suodattajat puuttuivat ja innovaatioaallot otettiin vastaan vertikaalitasoisina ja ryppäinä samanaikaisesti. Paikattomuuden ja ajattomuuden tila
oli pisimmällä ns. telecity -ryhmässä mutta myös “kulkureilla”.
Näissä ryhmissä aiemmin toisiaan seuranneet innovaatioaallot (syklonit) korvautuivat nyt päällekkäisinä ja “klusteroituvina” sykloneina. Tällöin maailmankuva alkoi muodostua katkelmalliseksi,
pirstaleisuus tuli ymmärrettäväksi ja kokemusten yksilöllinen (individualistinen) virtuaalimaailma
alkoi yleistyä. Yhteisöllisyys tai institutionaaliset rakenteet eivät enää suodattaneet päällekkäin
olleita innovaatioaaltoja ja niiden usein globaalia luonnetta.
Ensimmäinen ryhmä syntyy pääosin ensimmäisen faktorin aineksista. Sen taustalla on yhtäällä
vanha traditio ja moraalinen kognitio nähdä ympäristö ja sen traumaattisina koetut muutokset.
Luontoon liittyvät ominaisuudet ovat sinänsä ansiokkaita ja hyviä, elämyksellisiä ja todentuntuisia.
Niihin liittyy nostalginen tapa yhdistää pieniä kokemuksia, joiden tausta on yleensä lapsuudessa.
Zygmund Baumannia mukaillen elämänstrategiaan liittyy joko kulkurin, turistin tai kuljeskelijan ja
pelurin elämänfilosofiaa.

Flaneeraaja
Käsite flaneeraaja (“flaneur”) on alunperin Charles Baudelairelta, joka kutsui näin Constantin
Guyn maalaamat kaupungin katunäkymät “kuljeskelijan” silmin sellaisina, jossa postmodernin
elämän näkökulma paljastui juuri tyhjän kuljeskelun ja kuluttajan kokemusten kautta katutasossa.
Häneltä käsite on siirtynyt sosiologiaan ja kulttuuriantropologiaan ja on myös lähellä Urryn käsitystä massaturismin ihmistyypistä.
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Tässä kuluttajaryhmässä tärkeintä on se, miltä ympäristö ja maaseutu näyttävät. Kokemus on
usein lyhytkestoinen ja episodimainen ja vailla menneisyyttä tai juuria maaseudulle. Kun kyseessä on pakkomuuton tapainen prosessi, nämä juuret joudutaan “kieltämään”. Sosiaalista
muistia ei ole tai se on vahvasti piilotajuntainen ja innovaatioaallot tuottavat siten katkelmallisia
elämyksiä tai tuotteita.
Maailma alkaa muistuttaa Christopher Lasch’n supermarkettia, jonka erinomaisuutta ei ole syytä
kritisoida. Yhteisiä hankkeita tulee ja menee, mutta niistä ei synny kokonaisuutta, eikä osien
summa ole suurempi kuin osat erikseen. Yhden asian ilmiöt eivät nivoudu yhteen tai kasva ja
laajene toinen toistaan tukien ja vahvistaen.
Ilmiö näyttäisi liittyvän Suomessa maaseututaajamiemme viimeisimpään postmodernisaatioon,
yhteisöllisyyden katoamiseen sekä uusimpaan kaupunkilaistumiseen, kaupungistumiseen 1990luvun hengessä. Innovaatiorakenteita tai “aaltoja” tulkiten prosessi kuvaa syntynyttä innovaatioklusteria uudessa “informaatioyhteiskunnassa”, jossa ajallisesti etääntyvät “aallot” ovat todellakin
Castellsin kuvaamalla tavalla kadonneet ja niiden tulkinta ajallisena jatkumona ei ole enää mahdollista.
Ajan “absoluuttisuus” on hävinnyt ja tuloksena on suhteellinen aika, jossa “innovaatioita” on samaan aikaan samassa paikassa määrätön määrä kuin marketin hyllyllä, eikä niiden tavoittelu ole
enää ongelma. Samoin niiden jäsentäminen tai kokoaminen mielekkääksi historialliseksi jatkumoksi käy mahdottomaksi.
Toinen ryhmä eroaa edellisestä vain hieman. Siinä ympäristönäkemykset ovat todellisempia ja
kokemukset muuttuvat “ikään kuin” maailmasta kohti “miltä näyttää” maailmaa. “Miltä näyttää”
elämästä on tullut kokemuksena todellinen. Näillä ihmisillä on runsaasti vapaa-aikaa kuljeskeluun
ja osalle siitä on tullut elämäntapa. Maaseudun uudet elämyskohteina syntyneet matkailukohteet
ja yrittäjäkylät ovat tämän ilmiön tuotetta.
Yrittäjät joutuvat rakentamaan verkostoja, jotka ovat “saarekkeita” mittatilaustöinä juuri tälle suurelle kuluttajasegmentille. Nämä saarekkeet ovat irrallisia tulevasta ja menneestä, ne ovat syntyneet ulkopuolelle perinteisten keskustemme. Näissä keskuksissa ja niiden tarjoamissa palveluissa voi kuvitella olevansa itse ohjaajana, luontotapahtuman ja ympäristön kohtaamisen vaikuttajana silloinkin, kun kuljeskelija on kaiken aikaa ohjatussa toiminnassa mukana.
Suurten ostoskeskusten synty on niin ikää luonnollisesti tämän kuluttajaryhmän alku, ja ohjaa
myös maaseudun kehittämistä hakien heistä asiakkaita. Flaneeraaja vaatii kaikkein vähiten yrittäjältä, mutta tekee ekologisesta yrittäjästä helposti massatuotannon alihankkijan.

Telecity-ihmiset
Ryhmästä eroaa oma “innovaattori” joukkonsa. Kyseessä on äärimmilleen puhtaaksi viljelty
joukko “kuvaruutu” -ihmisiä, joiden siirtyminen omaan ryhmäänsä näyttäisi selittyvän Benchin “telecity” -pelkistyksillä.
Tässä ryhmässä luonto- ja ympäristökokemukset on puhdistettu kaikesta muusta roskasta ja rönsyistä eikä ryhmä erotu pelkästään faktoroimalla aineistoa. Klusterin nimeäminen Benchin kuvaamiin lasten oppimistapahtumiin ei ole pelkkä sattuma ja viittaa “telecity” -pelkistysten olevan myös
empiirisesti todennettava kuluttajaryhmä.
Ryhmän tausta saattaa viitata lapsuuden kokemuksiin sekä kommunikaatiotaipumusten kehitykseen. Samoja piirteitä on havaittu ylipäätään ihmisten kyvyssä hahmottaa ja kertoa pienipiirteisistä ympäristön piilovaikuttajista. Ne tulevat usein esille vasta traumaattisen menetyksen yhteydessä.
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Lapin allasevakoilla, jotka olivat menettäneet kasvuympäristönsä lopullisesti veden alle, näitä pienipiirteisiä ympäristökuvauksen osia oli valtavasti enemmän kuin normaalissa muutossa. Taustalla on myös sosiaalisen median tuomia ryhmiä siirryttäessä 2000-luvun puolelle.
Telecity -ihmisen luontosuhde on hyvin yksityinen alue, jossa ihminen kohtaa osto-galleriassa
luontokokemuksen ikään kuin individualisti uskonnollisen elämyksensä. Omien merkkien tunnistaminen syventää kokemusta, vahvistaa ja monipuolistaa sitä. Ympäristönäkemys alkaa olla lähellä vahvaa ja monipuolista kokemusta kuvaruudun pinnasta mielikuvitukseen liitettynä.
Tätä äärimmäisen vapauden tunnetta ohjaa vain kuvaruutu, keskittyneen tarkkailun ilmapiiri,
jossa tietokoneen näyttö tai televisio ovat neutraaleja. Luontokokemukselta ja ekotuotteelta vaaditaan paljon enemmän kuin edellisissä ryhmissä ja fantasia on sen vahvin yrittäjävaltti.
Sosiaalinen muisti on fiktiivinen ja globaali. Innovaatioaallot valitaan mahdollisimman “korkealta”
olkoonkin, että korkeus on yhtä suhteellista kuin paikattomuuskin. Ympäristöihanne on muita
oleellisesti rikkaampi, eikä siinä ole mukana nostalgiaa tai juurten kaipuuta.

Kulkuri
Edellisestä ryhmästä poikkeava toisen faktorin ääripää ja neljäs faktoripisteistä erottuva kuluttajaryhmä syntyy täydellisestä juurettomuudesta ja paikkaidentiteetistä vapaasta ympäristöihanteesta. Nämä ihmiset eivät ole koskaan paikallaan tai juurillaan, vaan hakevat matkasuunnitelmansa ja reittinsä pala palalta tai eräänlaisen post-traditionaalisen kaaoksen kautta.
Ryhmän nimeämisessä on käytetty Zigmund Baumannin havaintoja. Baumannin mukaan tämä
ryhmä voitaisiin nimetä “kulkureiksi” ja oleellista on mm. elämäntapavalinnat vasta tienhaarassa.
Vielä muutama vuosikymmen sitten kulkureita vieroksuttiin muukalaisuuden ja levottomuuden pelossa. Suomessa heidät sidottiin maahan asutuslaeilla. Nykyisin tämä ryhmä on kasvamassa ja
kasvaa kaiken aikaa uuden pakolaisaallon seurauksena.
Kulkurin maailmaa luonnehtii baumannilainen vaatimus ulkopuolisuudesta ja sen vaaliminen. Kulkurin sosiaalinen muisti ei ole lainkaan alueeseen sidottu. Spatiaalisen identiteetin tutkimuksessa
sille löytyi jo varhain 1980-luvun alussa jopa alueellinen (mentaalialueellinen ja aspatiaalinen)
ulottuvuutensa. Tuolloin se ei kuitenkaan herättänyt erityistä mielenkiintoa maantieteessä. Näin
siitä huolimatta että juuri tuolloin juurettomuus oli kasvamassa ja paikkaidentiteetti yhteisöllisenä
sitojana ja “muistina” häviämässä.
Innovaatioprosesseissa kulkurin valintaa luonnehtivat “kasvottomimmat” ilman identiteettiperustaa tai ryhmäsidosta tehdyt ratkaisut. Verkosto-organisaatioissa kulkuri ryhmänä on ilman ryhmäsidosta eikä sitä edes ymmärrä muuten kuin juridisena sopimuksena. Jos tietty paikka ei kiinnosta, ympäristöä vaihdetaan nopeasti. Kaikkea pidetään avoimena ja vaihtoehtoja on runsaasti.
Eksistentiaaliseen ajatteluun liittyy itsekkään vapauden käsite ja usein pohdinta filosofian ja taiteen välimuodosta. Klusteritaide ja taiteen klusteri on lähellä kulkurin tapaa hahmottaa maailmansa. Klusteritaide sopii kulkurin ja samalla innovaation teemaan hieman samalla tavalla kuin
Dostojevskin ja Kafkan töihin, joissa on mahdollista nähdä eksistentiaalisia teemoja.
Sama ilmiö kuvattiin 1800-luvulla Sören Kirkegaardin sanoin “Maalla asuminen tympäisee, matkustetaan siis pääkaupunkiin; kotimaa kyllästyttää, matkustetaan siis ulkomaille; väsytään Eurooppaan, matkustetaan siis Amerikkaan… Viimein haaveillaan loputtomasta matkustamisesta
tähdeltä tähdelle, tai tehdään jotain yhtä ulkokohtaista; kyllästytään syömään posliinilautaselta,
syödään kultaisilta, poltetaan puoli Roomaa, jotta saataisiin mielikuva Troijan palosta.
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Kirkegaard vaikutti mm. Maria Rilken runouteen (Duinon elegiat). Oleellista on hyppy tuntemattomaan, absurdit valinnat, näennäisen järjen kritiikki, vastuu omasta kehityksestä sekä “pelkurimaisten” kompromissien kieltäminen uuden etsinnässä ja individualistisessa elämän asenteessa.
Juurettomuus johtaa elämänihanteeseen, jossa kaikki paikat ovat kulkureille vieraita ja saapumisen muisto on aina tuore vuosienkin jälkeen. Paikkoja, joihin luonto- tai ympäristöihanteensa voisi
rakentaa ei olekaan enää vain yksi vaan ääretön määrä. Samalla suhteellisen paikan ja ajan taju
on tässä ryhmässä pitkälle kehittynyt. Vieraantuminen yhteisöllisyydestä, fyysisestä ympäristöstä,
paikkaidentiteetistä on tapahtunut tavalla, johon ei ole enää nostalgista kaipuuta.
On mahdollista että nykyinen maailma on räätälöitymässä aiempaa enemmän eksistentiaaliseen
suuntaan ja kulkurin mittoihin sopivaksi. Kulkurin maailmassa kohtaavat ihmiset edustavat samaa
arvomaailmaa ja hekin ovat kulkureita.
Googlen hakusanastossa “Cluster Art” on vajaan kahden vuoden aikana kohonnut muutamasta
havainnosta yli 20 miljoonaan. Samassa ajassa esim. käsite Pandemia ja lintuinfluenssa on saanut osakseen vain kymmenennen osan Googlen havaintoja. Vaikka jälkimmäinen on valtavan
globaalin median saattelema pelon ilmiö ja hysterian lähde. Taustalla vaikuttavat käsitteen syntyyn ja levitykseen käytetyt menetelmät ja sosiaalisen median ekonomia sekä talous (Matti Luostarinen: Social media economy and strategy)

Turistit
Viidennessä ryhmässä vastaajien identiteetti on niin ikään katoamassa tai se on muualla kuin
asuinalueella. Baumann kuvaa ryhmän yhtenäisenä ja kutsuu heitä turisteiksi. Siinä missä “kulkuri” liikkuu lähinnä siksi, että jokin voima on häntä työntämässä (esim. työttömyys), turisti uskoo
liikkuvansa tavoitteellisesti. Jokin vie häntä uusille paikoille hakemaan uusia kokemuksia.
Molemmat ryhmät ovat tien päällä etenkin kesänsä viettäviä ihmisiä, joille kaikki ympäristössä on
uutenakin säyseää ja kesytettävää. Ekologisesta klusterista ja yrittäjyydestä haetaan elementtejä,
jotka ovat silmiinpistävän erikoisia, mutta usein samalla myös kertakäyttökokemuksia ja -tuotteita.
Lisäksi ympäristökokemukset haetaan usein muistoja välttäen ja arvostaen niiden tätä kautta hankittavaa vaarattomuutta. Tämä näkyy luonnollisesti myös turistin (kulkurin) ihmissuhteissa ja verkostojen rakentelussa.
Maaseutu on turistille (kulkurille) ongelmallinen. Nostalgia tuo pintaan juuret ja “paikka-identiteetin” tuskan sekä halun säilyttää tämä muisto; hakea kadotettua ja kokea ohjattuna turistilaumana
tai kulkurin tapaan mieluiten yksin kokemuksensa kautta nauttien ja se ymmärtäen. Yrittäjäverkosto järjestää tämän ekokokemuksen tai ympäristöelämyksen suolla tai metsässä järkytyksenä,
mutta turvallisessa paketissa. Palvelun tai tuotteen on kuitenkin oltava turistille mieluummin esteettisen kuin nostalgisen. Tämä näkyy myös klusteritaiteen sisällössä. Turisti hakee turvapaikkaa
myös matkakokemuksistaan, ja koti on niin ikään osa tätä samaa “seikkailijan” turvapakettia.
Jonathan Swarzin turistilla on kahdenlaista ikävää. Toinen syntyy nostalgiasta ja toinen kaipuusta
kotiin. Toinen ryhmä hakee ympäristöä, joka on menetetty ja se kulkee mukana suurten ikäluokkien lapsuuden identiteetissä maaseudulle. Toinen taas on nuorempi ja edustaa suomalaista,
toisen polven kaupunkilaista ja suurten ikäluokkien lapsia. Suurten ikäluokkien kohdalla sosiaalinen muisti maaseudulle on jäljellä ja ajan käsitys innovaatioaaltoihin absoluuttinen, ajallisen jatkumon säilyttävä. Verkosto saa tätä kautta kaipuun vanhaan yhteisöllisyyteen.
Osalle tämän ryhmän “matkaajista” elämästä on tullut pysyvä “turistimatka”, jolle koti on yhtäällä
huonon identiteetin “korvike” ja aina jossain muualla kuin alkuperäisellä maaseudun lähtöalueella,
kaukana 1960-luvulla. “Turismista” maailmankuvana on tullut elämäntapa siinä missä marketista
flaneerajalle.
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Ekologiselta klustereilta haettavat palvelut ovat kokemuksina alituisesti kasvamassa, ja yrittäjiltä
vaaditaan yhä korkeampaa kynnystä. Toisaalta tuotteista ja palveluista ollaan valmiita myös maksamaan. Menetetty identiteetti tekee kotiunelmasta joskus toteutuvan mahdollisuuden kaukana
horisontissa ja aina maaseudulla. Näin nykyinen koti on paikka, joka on samaan aikaan turvallinen ja pelottava sitoja; todellisen unelman hävittävä peikko.

Pelurit
Kaksi viimeistä ryhmää on mahdollista löytää myös sosiologian perinteisestä teoriasta´, jossa ihmisen toimintaa ohjaa joko kokemus “markkinatorista” tai “sotatantereesta”. Usein taustalla on
perinteinen luokkajaon pohdinta sekä joko konfliktiteoreettiset tai funktionalistiset rakenteet.
Pelaajan maailma on riskien maailmaa, jossa tärkeää on ennakoida muiden siirrot ja pysyä kaiken
aikaa askeleen edellä. Joskus se tapahtuu kohtalon ja johdatuksen voimin toisinaan taas intuition
tai oveluuden keinoin. Kun vastustajana on koko maailma, ei ole merkitystä sillä, vallitseeko siirroissa laittomuus, järjestys, kaaos tai anarkia.
Pelaajat syntyvät faktoripisteiden klustereina toisen ja neljännen faktorin ääripäistä. Ympäristöön
ja luonnonvaroihin pelaaja suhtautuu sekä kuluttajana että yrittäjänä samoin. Ne ovat osa peliä
ja sen panoksia ja muodostavat oman osa-alueen muiden pelien joukossa. Maailma pirstoutuu
pelien osiin. Kustakin tehdään oma sisäinen merkitysalueensa, kustakin oma pelinsä suljettuna
omaan itseensä ja itseriittoiseen maailmaan.
Käytännössä pelaaja on mukana pelissä, jossa ei voi kapinoida itse peliä ja pelaajan maailmankuvaa vastaan aivan saman tapaan kuin flaneeraaja ei kapinoi marketissaan. Näin mm. siksi että
pelin säännöt kieltävät suljetaan pois ulkopuolelle ja he lakkaavat olemasta. Innovaatioprosessissa näin käy usein tärkeimmälle innovaattoreiden ryhmälle. Sosiaalinen ja kulttuurinen muisti
on pelaajalla valikoivaa, pelaajan sääntöjen mukaan rakentuvaa, eikä se sisällä informaatioajalle
tyypillistä verkottumista.
Verkottuminen toisi mukanaan riskejä, jotka eivät sovi pelaajan maailmankuvaan. Pelaajan maailma ei siten pääse integroitumaan luovaksi ja innovatiiviseksi, normit ja moraalisäännöt oivaltavaksi. Pikemminkin peli tapahtuu aina vanhan konvention ja paksujen muurien suojassa ja niiden,
jotka eivät saa siihen osallistua, ulkopuolella.
Peli on kuin konfliktiteoreetikon sotaa, jossa voittajan on lopuksi kerrottava, kuinka kyseessä on
vain peli, ja ettei siitä kuulu jäädä arpia tai kaunantunteita. Aikuisten ihmisten peli on siten sotaa,
jossa juuri aikuisuus on usein tärkein vaikutin kertoa esimerkiksi työyhteisön ja ympäristön tulehtuneesta hengestä tai avioliiton “helvetistä”, jossa ongelmat kohdataan pelinä.
Työpaikan ja koulun kiusaamistapaukset kuvataan usein tällaisina peleinä ja kiusaajan näkökulmasta ne tulisi sietää osana pelaajan omaa elämää ja sen tuskaa. Kehittyneille peleille on oleellista, että niissä erotaan ystävinä ja että omantunnon ei pidä kainostella sellaista, jossa yhtäällä
on mukana puhtain sydämin kuin lapsi, mutta jossa sodan säännöt on korvattu aikuisten pelin
säännöillä.
Pelimoraali tarkoittaa käytännössä moraalin katoamista ja tekee ympäristöstä ekologisena klusterina vain osan muita fiktiivisiä pelaajan klustereita. Media- tai verkostoympäristö tekee pelistä
kaikkein vaikeimman. On mahdotonta pelata sellaista vastaan, jossa vastassa on “ei kukaan” tai
taistella itsensä vapaaksi sellaisesta, jossa vihollinen tai ystävä jää paikantamatta. Käytännössä
tällaiset yrittäjät löytyvät lähinnä vapaamatkustajina ilman strategiaa, joka perustuisi eettiseen tai
moraaliseen tarkoitusperään.
Ryhmien synnystä ja kuvauksesta lisää ks. Matti Luostarinen 2005; Ekologinen klusteri ja innovaatiopolitiikka
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31. Tieteen ja politiikan sovittamaton ristiriita
Matti Luostarinen 2006. Uusi mediayhteiskunta. Blogi 17.maaliskuuta 2006 www.clusterart.org
Tutkimukselta ja tieteeltä odotetaan usein tukea politiikalle ja tutkimuksen rahoittajalle. Erityisesti
EU -jäsenytemme aikana on korostunut tämä vaatimus. Usein siihen lisätään tavoite löytää uusia
ideoita. Uudet innovaatiot ja innovaatiopolitiikka ovat tutkimuksessa usein mainittu vaatimus.
Brysselin englanninkielinen käsite “policy-relevan research” taipuu huonosti suomen kielelle.
Meillä on vain “politiikkaa” kun taas englanninkielessä on kaksi erillistä käsitettä: “politics” ja “policy“. Aluepolitiikassa tätä hämärtää lisäksi kaksi aluekäsitettä: spatiaalinen (spatial) ja regionaalinen (regional). Lisäksi usein käsitteet sisältävät mentaalisen alueen, jolloin meillä käytetään käsitteitä juurista, alueidentiteetistä, alueellisesta muistista tai pääomasta. Kunta synnyin alueena,
kulttuurin ja sosiaalisen identiteetin perustana, on muuta kuin kartalle piirrettävä regionaalinen
alue. Kuntaliitokset ovat esimerkki ongelmasta, jossa kyse on pikemminkin spatiaalisista ja mentaalisista yksiköistä kuin kartan regionaalisista kohteista tai byrokratian ja palveluiden hoidosta.
Brysselin “politics” vastaa merkitykseltään perinteistä suomalaista politiikkaa ja “policy” kääntyy
lähinnä “kehityspolitiikaksi”. Kehityspoliittisessa tutkimuksessa tutkimus on taas usein alistettu
politiikalle ja Francis Baconia lainaten valta itse asiassa määrittelee silloin mitä pidetään tietona.
Näin “oikea” totuus olisi meiltä jo tavallaan kadonnut horisontin taa ja korvautunut byrokraattisella
tiedolla.
Tieteen ihanteellisessa maailmassa argumentit puhuvat puolestaan ja valta on merkityksetöntä.
Politiikan maailmassa taas ei etsitä totuutta vaan valtaa, ja politiikan toimijan vaikutusvalta määrää vallan tavoittelun merkityksen. Valtaa tavoittelevalle poliitikolle uskottavuus on tärkeämpää
kuin totuus silloin, kun on valittava niiden välillä. Uskottavuuden saavuttamisen välineenä käytetään retoriikkaa ja tavoitteena on vaikuttaminen.
Tieteessä taas tavoitteena ei ole niinkään vakuuttaa muita kuin totuudella ja tieteen perimmäinen
tarkoitus on tiedon kasaaminen tavalla, joka on avointa ja tiedeyhteisön tarkistettavissa perinteisiä
akateemisia käytäntöjä noudattaen. Käytännössä tieto on silloin joko hyödytöntä tai vaarallista.
Se kumpaan kategoriaan tieto luokittuu riippuu usein tutkimuksen ajankohtaisuudesta ja sen läheisyydestä vallankäytön (politics) kanssa.
Hyödyttömiä tutkimuksia tilataan ja käytetään oleellisesti enemmän kuin vaarallisia. Kokemukseni
mukaan soveltavan tutkimuksen tilaaja on harvoin (jos koskaan) kiinnostunut hankkeen teoreettisista ulottuvuuksista. Tilaajan intressinä on lähinnä vain käyttökelpoisen tiedon hankkiminen
eikä joutuminen akateemisten ambitioiden välikappaleeksi.
Käytännössä tästä kärsii tieteen oma sisäinen dynamiikka. Soveltavaksi kutsumamme tutkimus
on toki teoriaan perustuvaa ja hyödyllistä mutta kovin usein teoreettisesti mielenkiinnotonta. Akateeminen tiede koetaan taas helposti teoreettisesti kiintoisana mutta hyödyttömänä. Tästä on syntynyt kriisi, jossa politiikan ja tieteen maailmat eivät tahdo kohdata.
Politiikan retoriikka on tunteisiin vetoavaa, mielikuvia herättävää ja monimielistä. Argumentaatiot
on pidettävä avoimina, koska on varauduttava kompromisseihin ja muutoksille. Kun muutos ja
dynamiikka on alituista ja kaikessa läsnä, politiikan kieli on muuttunut yhä vaikeaselkoisemmaksi.
Tällöin “totuus” on enintään yhteinen perusta ja aina tilanteen määräämä, jossa riittää järkeily
(logos), kunnialliset aikeet (ethos) ja sitoutuneisuus (pathos).
Tieteessä totuus taas ei ole lainkaan lähtökohta vaan mahdollinen, tosiasioihin nojaava lopputulos. Lopputulokseen eivät saa vaikuttaa tutkijan eettiset käsitykset tai sitoutuneisuus ideologioihin.
Näin politiikan ja tieteen maailmat ovat perusteitaan myöten täysin erilaisia.
Tieteessä politiikan iskulauseet menettävät mielekkyytensä epäanalyyttisinä. Sivuun joudutaan
heittämään käytännössä politiikan tekemisen tärkein ydin.
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Riskinä on pidetty lähinnä mahdollisuutta, jossa tieteen rahoittajat (policy) ja byrokratia määrittelevät lopulta mikä on tiedettä. Eräiden tutkijoiden mukaan näin on jo käynyt eikä tiedettä enää ole
(The End of Science) aivan samaan tapaan kuin taide olisi kuollut niin ikään vaiheessa, jolloin
maalarit ja kuvanveistäjät joutuivat väistymään kuraattorien tieltä taidemaailman keskiöstä. Taide
palvelee jo nyt monia sellaisia tarkoituksia, joilla ei ole museoiden rakentajille muuta kuin esim.
matkailullinen arvo (Kuspit 2005; The End of Art).

32. Suomen Sodan päivänä
Matti Luostarinen 2008. Uusmedia ja kansalaismedia verkosto- ja klusteritalouden tuotteina innovaatiopolitiikassa. New and social media as a production of cluster and network economy in innovation policy. Blogi 4. maaliskuuta 2008 www.clusterart.org

Suomen sodasta koskisotiin – Suomen Sodan päivänä
Suomen Sodan alkamisesta on kulunut päivälleen 200 vuotta. Suomi irtautui tuon sodan aikana
Ruotsista ja sai samalla rajansa Suomen Suuriruhtinaskuntana. Monen mielestä itsenäisyytemme
alkoi tuosta sodasta eikä myöhemmin hetkestä, jolloin Venäjä alkoi oman puhdistautumisensa
tsaristisesta ajastaan ja irtautui Suomesta, joka taas jatkoi vanhoja latujaan julistautuen vain itsenäiseksi.
Meillä oli valmis hallinto, raha, rajat ja tarvittiin vain virheeksi osoittautunut kuningas sekä lippu ja
vaakuna. Presidentti sai myöhemmin kuninkaan oikeudet ja Kekkonen käytti niitä hyväksi, Koivisto taas alkoi purkaa näitä valtaoikeuksia, palattiin parlamentarismiin ja EU-Suomeen.
Oikeasti Suomea ei ollut olemassakaan, saati satoja vuosia vanhaa valtioyhteyttä Ruotsin
kanssa. Tuo tarina on myytti siinä missä monet muut historian totuutena kerrotut tarinat sortovuosista alkaen.
Suomen kielen maantieteellinen sanasto alkoi muotoutua vasta 1800-luvulla Päivi Laineen (2007)
väitöskirjan osoittamalla tavalla (Suomi tiellä sivistyskieleksi, Suomenkielisen maantieteen sanaston kehittyminen ja kehittäminen 1800-luvulla).
Suomi ja suomalaisuus syntyi hyvin myöhäisenä ilmiönä. Tunnekielen sanastomme on monesti
vielä köyhä ja siinä on maakunnallisia eroja. Topelius havaitsi sen, mutta ei siitä juuri puhunut.
Topelius kun oli suomalaisuusmies henkeen ja vereen.
Kun ei ollut maantieteellistä sanastoa vaan ”geografiaa”, ei voinut olla myöskään tunnekieltä, johon juurensa sitoa tai ajatuksensa pukea suomalaiseksi. Sen sijaan meillä oli vedestä voimansa
jauhavia myllyjä jo tuolloin. Se ei ole mikään uusi idea ja innovaatio.
Meillä ei kuitenkaan vielä ollut Iijoen ja Kemijoen koskisotia, Vuotoksen ja Kollajan allassuunnitelmia tai Forssalla Yhtiönkadun jatketta. Ne syntyivät vasta 1900-luvun puolella sen puolivälissä.
Itse jouduin näihin sotiin mukaan Iijoella vuonna 1972 Siuruan ja Kollajan altaalla sekä myöhemmin Kemi- ja Ounasjoella niiden johtavana tutkijana sieltä myös ensimmäisen kerran väitellen
aiheesta tohtoriksi. Julkaisuja ja raportteja oli kymmenittäin ja niissä oli tuon ajan tavan mukaan
keskityttävä johonkin erityisaiheeseen. Pohjoisen koskisodat sellaisenaan oli aiheena aivan liian
laaja ja myös poliittisesti hankala suomalaisille. Ei eletty nippuväitöskirjojen aikaa. Lisensiaattioppimääräkin oli suoritettava toisin kuin nykyisin.
Koskisodat olivat oikeita sotia ja niihin osallistuivat kaikki jokilaaksoissa maita ja koskiosuuksia
omistaneet, kalastuksella eläneet, mutta myös Oulun ja Kainuun tervaporvarit sekä Kuusamon
koskien osakkaat.
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Se oli tuulista aikaa ja käsitti puoli Suomea kulkea talosta toiseen, osan moneen kertaan etenkin
Sompion Lapissa Lokan ja Porttipahdan maisemissa ja evakot jäljittäen, jokaisen tarinan kirjaten.
Samuli Paulaharju oli kulkenut siellä ennen minua. Väitän tuntevani tuon ajan Suomen Lapin paremmin kun kukaan toinen Suomessa. Lapin Tutkimuksia sarja on Turun ja Oulun yliopiston yhteinen perustamani julkaisusarja noilta vuosilta.
Pohjolan Voima oli aikanaan isoisäni veljen Ilmari Luostarisen perustama puutavarayhtiöiden lukuun ja etenkin Enso Gutzeitin toimesta ja sen pääjuristina. Hänen päiväkirjoistaan oli paljon
apua. Ilmari toimi myöhemmin mm. Karjalan evakkojen asuttajana Enson maille sekä yhtiön pääjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana.
Tuolloin Suomi oli miltei pelkkää Ensoa. Asutustoiminnassa häärivät Veikko Vennamo ja Johannes Virolainen nuorina miehinä ja kasvavina poliitikkoina. Ja tietysti Kekkonen jossain määrin
myös koskisodissa. Kaikki olivat sekaantuneet Lapin koskiin ja ehkä pahiten siellä poltti sormensa
ensimmäinen ympäristöministeri Matti Ahde. Hän oli kokematon nuori poliitikko, eikä tiennyt mitä
kosket pitivät sisällään.
Suomalaiset olivat oppineet etanolin valmistuksen viljasta, ja jo aiemmin Ruotsin kuningas oli
joutunut puuttumaan suomalaisille ikävään tapaan käyttää peltojensa sato viinan polttoon. Tänään suomalaiset käyttävät etanolia nikotiinin ja heroiinin tapaan dopamiinin lisäämiseksi veressään ja päihtymystarkoituksessa. Syntyy hyvänolon tunne ja tarve lisätä päihteitten käyttöä.
Kuolemantapauksia etanoli aiheuttaa jo enemmän kuin talvi- ja jatkosodan vuodet tai koko Suomen Sodan aika vuosittain. Kun kulutamme viinaa aikuisväestönä noin pullon koskenkorvana
päivässä, työstä ei tule mitään ja kohmelopäivät näkyvät joka puolella.
Raittiina Suomessa esiintyminen on todella ongelma. Juopuneiden on vaikea sietää raittiita. Raitis
voi vielä sietää aivonsa juoneita ihmisiä ja heidän häiriöitään. Tämä on Suomen vaietuin asia ja
lääkäri Juhani Seppänen otti sen oikeasti esille omana ja kollegoittensa viinan käyttönä. Hän havaitsi kuinka mahdotonta oli elää selvänä, hylkiönä työyhteisössään.
Etanoli erittäin vahvana solumyrkkynä on ensimmäisenä keskushermostossa näkyvä. Ei toki
maksassa tai munuaisissa, verenkierrossa. Suomalainen neurologi, psykiatri jne. on erikoistunut
alkoholin aiheuttamiin vaurioihin. Nuorissa ja naisissa vauriot näkyvät nopeasti. Ei ole geneettistä
sopeutumaa, keho on pienempi ja nestettä vähemmän.
Etanolin käytön ohella hyvin suomalainen ilmiö on kiusaaminen. Forssan Lehden päätoimittaja
kirjoittaa siitä tänään erittäin ansiokkaasti. Kiitos siitä. Aihe on yhtä arka kuin alkoholimme. Kiusaamista esiintyy kouluissa, työpakoilla ja kaikkialla missä suomalainen tapaa toisen samaa kieltä
puhuvan. Kiusaaminen on sadistinen ilmiö ja siihen syyllistyy usein enemmistö, joka vaikenee
aiheesta siinä missä päihdeongelmastaan.
Joskus kiusattavana on kokonaisia kansakuntia ja opimme käyttämään käsitettä imperialismi tai
kolonialismi. Suomessa sen reuna-alueet ovat oppineet kiusanteon kohteeksi joutumisen, siinä
missä koko valtio itsenäisyyttään hakiessaan emämaasta. Huono itsetunto, kiusaaminen tai kiusatuksi joutuminen vaatii päihteitä, epigeneettisesti pimeän ihmisen. Näitä ihmisiä Lapissa tapasi
joka taloudessa, ja jokainen haastattelu sivusi vaikeita aiheita. Vuosikymmenten aikana sen taidon oppi ja muuttui samalla vaikean psykososiaalisen ilmiön asiantuntijaksi ja hoitajaksi Lönnrotin
tapaan eläen. Lönnrot oli lääkäri ja minä biologi, maantieteilijä ja sosiologi.
Rehellisyys on ihmisen voimavaroista sittenkin ainut, jolla on todellista käyttöäkin toista ihmistä
tai yhteisöä autettaessa, alueita yhteisesti ja verkostona kehitettäessä. Luottamus tutkijaan on
mahdollista vain, jos tutkija sietää paineita, uhkauksia ja korruption, ei ole oman narsisminsa vietävissä. Politiikassa mukana on liian paljon egomaanisia ihmisiä ja tolkutonta osaamattomuutta,
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väärin eväin luottamustehtävään lähteneitä ihmisiä. Demokratian kriisi on todellinen ja koskee
koko puoluelaitostamme.
Miten toimia silloin kun kiusaajana on valtio eikä se välitä oikeuden päätöksistä tai hallitusohjelmista, eduskunnan säätämästä laista? Miten menetellä, kun kiusaamista jatkuu vuosikymmenet,
sukupolvesta toiseen ministerien vain vaihtuessa? Kuinka ihmiset Iijoen ja Kemijoen varressa
voivat hakea korvausta kärsimistään vahingoista, tahallisesta vahingonteosta, kiusaamisesta?
Tätä joutui pohtimaan tutkijana ja alueiden kehittäjänä, suunnittelijana, mutta myös luottamushenkilönä. Antamaan neuvoja mahdottoman tuntuisissa tilanteissa. Käyttämään joukkovoimaa,
osallistuvaa tutkimusta, yliopistossa ja maailmalla hankkimiaan taitoja. Jossakin vaiheessa tutkijasta tulee aina intohimoinen oman asiansa asianajaja, edusmies. Häneen luotetaan ja hänen on
otettava vastuu myös tuloksesta, tulevaisuudesta, toimittava ja tehtävä oikeat valinnat.
Koskisotien päättyessä koskiensuojelulakiin tätä edelsi karvalakkilähetystöt ja korvausten suorittaminen Lapin väestölle pohjoisen joen varsilla. Se oli mittava tiedon diffuusinen levitys ja osallistuvan tutkimuksen sovellus kylätoiminnan käynnistämisen tapaan. Ensimmäinen kylätoimikunta
käynnistettiin allasevakkojen ja poromiesten kylään, Lokan ja Porttipahdan väliseen maastoon,
Vuotson kylään.
Olisiko nyt syytä pyrkiä samaan ja saada aikaan sellainen linnarauha, jonka tuloksena on lopultakin Pudasjärvelle luvattu turvetta käyttävä biodieselvoimalaitos ja Itä-Lappiin metsiä hyödyntävä
vastaava laitos?
Eikö ministeri Pekkarisen mukaan juuri puu ja turve tuota parhaan tuloksen biodieselin tuotossa?
Pantakoon samalla tutkijamme selvittämään levän käyttöä, joka on ylivoimaisesti yleisin uusiutuva luonnonvaramme ja jonka tuotanto ylittää parikymmenkertaisesti kiistellyn palmuöljyn tuotannon.
Mietittäköön myös Lapissa sulan Jäämeren satamien käyttöä ja logistiikan rakentamista uudesta
näkökulmasta, jossa Lappi ei ole enää vain rasite ja riiston kohde, kiusattu alue. Jäämeri on sula
toimia ja maapallo pyöreä, Lappi geopoliittisesti ja talousmaantieteellisesti tärkein alueemme. Kun
Suomi täyttää sata vuotta kansakuntana, tulosta tulisi jo näkyä kalottialueen yhteisessä kehittämisessä ja keskittyen biotalouteen.

33. Kansallismaisema I
Matti Luostarinen 2006. Uusi mediayhteiskunta. Blogi 22. marraskuuta 2006 www.clusterart.org
Kirjoittaessani tekstiä Anja Yliviikarin kanssa toimittamaani ”Suomen Maaseutumaisemat” kirjaan
(Luostarinen & Yliviikari 1997) ja tehdessäni ensimmäistä väitöskirjaani suomalaisesta paikkaleimautumisesta ja ”juurista” (Luostarinen 1982) Lapin allasevakkoja ja jokivarsien ihmisiä haastatellen, jouduin käymään läpi aineistoa kansallismaisemistamme. Yritys tehdä maalaus tai veistos
tästä aiheesta on paljon ongelmallisempi kuin jos aiheena on vakkapa aiemmin kuvaamani Paul
Gauguin maisema tai Vincen van Goghin sielunmaisema.
Yhden ihmisen kohdalla on varottava vain hänen sisästä narsismiaan tai persoonallisuuden häiriöitä, kun kansakunnan kohdalla ongelmana on tuhannet sepitteelliset stereotypiat. Kansallismaiseman kanssa oli nähty myös Suomessa vaivaa ja kohteet ovat usein kovin leimallisesti pittoreskeja ja itsenäisyyden alkutaipaleella komeita sekä nationalismia että patriotismia ruokkivia
kohteita. Siis Imatran kosken jylhyyttä tai Aulangon maisemia, Kolin ja Lapin tunturien tapaisia
maalauksia sekä suurten kansallisten kuvataiteilijoittemme töitä etenkin kalevalaisessa aiheistossa pitäytyen. Sellaisiksi eivät aluksi kelvanneet suo, kuokka ja Jussi ennen köyhyyden estetisoinnin vuoroa kuvataiteilijoitten ja kirjailijoitten kuvauksina.
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Klusteritaiteessa, useita elementtejä yhdistäen, kansallismaiseman voi jo jotenkin pyrkiä hahmottamaan sekä poikkitieteisenä että -taiteisena prosessina. Klusteritaiteen etuna on sen poikkitieteisyydestä syntyvä mahdollisuus hakea uusi näkökulma tieteen rajapinnoilta. Näillä rajapinnoilla
syyn ja seurauksen kausaliteetit alkavat kadota ja järjestys alkaa muuttua kaaokseksi.
Uskon niitä fyysikkoja, jotka tulkitsevat universumia ja sen valoja, pimeitä mustia aukkoja, kuvaten
ne kaoottisella tavalla ja ilman loogista kausaliteettia. Mielestäni se on ainut oikea tapa ymmärtää
maailmankaikkeutta. Meillä on taipumusta ajatella globaalisti ja toimia paikallisesti. Joskus voisi
kokeilla myös päinvastaista. Minulla itselläni on taipumusta eksyä vieraassa ympäristössä ja lähteä länteen päästäkseni itään. Kolumbus teki myös samoja virheitä. Löydökset olivat kiintoisia.
Tiede ja taide ovat kiintoisia löytöretkiä, jossa karttoja ja kompasseja on joskus liikaa tarjolla.
Navigointi sateliittien ja tieteen menetelmien avustamana tuntuu tänään uskottavimmalta.
Maantieteilijälle kansallismaiseman ytimessä olisi ehkä idän ja lännen välinen kulttuuri, ”gateway”
-tyyppinen rakenne Eero Saarisen kuvaamana Yhdysvaltain syvän lännen porteilla St Louisin
kaupungissa (Gateway Arch).
Museon rakentaminen monumentin kaaren alle on maantieteen tapa lähestyä ongelmaa historian
näkökulmasta yhdistämällä aluetieteen horisontaalit ilmiöt korologisina historiatieteiden kronologiseen ja vertikaaliin kulkuun.
Tällöin varhaisin ja ensimmäinen Suomeen liitettävä kuvattava maisemassa olisi maailman vanhin kallioperä ja sen geosfäärinen perusta, kiven kierto ennen hydrologista kiertoa. Kaiken taustalla olisi pyrkimys kuluttaa ja kasata pyrkien minimoimaan energian kulutusta, painovoimaa. Mitä
vanhempi ja kypsempi rakenne, sitä vähemmän se tuhlaa energiaa.
Näinhän tekevät lopulta kasvitkin pyrkiessään lopulliseen säästävimpään muotoonsa suksessiolinjoillaan. Pelto on tapa tuhlata ja sitoa mahdollisimman paljon auringon energiaa omaan käyttömme. Se meidän on opittava yhä paremmin, jotta säästymme perikadolta emmekä tuhlaa fossiilisia pääomiamme ja lisää kohtuuttomasti ilmakehämme hiilidioksidikuormaa.
Toki maantieteilijän kulttuurimaisemassa vesistötkin tulisivat mukaan ja tätä kautta maailman rikkain saaristo ja sisäjärvet, jääkauden merkit ja toistuvat kierrot arpisessa ja humuskerrokseltaan
niukassa moreenissa maaperässä. Ikivanhan päällä on nuorta kerrostumaa. Ihminen muutamassa sitä reitteineen minimoi hänkin liikkumistaan.
Biologi ei menisi ehkä näin kauas vaan tyytyisi biologiseen kiertoon ja sen kuvaamiseen. Suomen
historia ja kansallismaisemamme kuvaus alkaisi siten kohtuullisen myöhään jääkauden jälkeen
ja kansallismaisemia kuvaisivat von Wrightin veljesten tapaan ehkä perinteiset näkyvimmät nisäkäslajimme sekä linnut, kansallislintuna joutsen tai taistelevat metsot. Biodiversiteettiä ja ekologista jalanjälkeä mittaavat toisivat esille ilmiöitä, jotka ovat kansakunnan selviytymisessä ja rikastumisessa elinehto, mutta sosiaalisessa muistissa vähemmän tunnettuja. Kansallismaisemat alkaisivat muistuttaa tutkimuslaitosten vuosijulkaisuja. Niissä härillä kyntävä puhuu häristä eikä taatusti lukijaansa yllätä. Näin kasallismaisema olisi odotettu ja tuttu mutta ei välttämättä luova tai
innovatiivinen. Tutkijoilta ja taiteilijoilta odotetaan tänään myös klusteritaiteen osaamista ja yrittäjyyttä, uuden aktiviteetin virittelyä innovaatioita tuottaen.
Geo- ja biosfääristä vähemmän piittaava kulttuuritutkija ja ekonomi toisi ehkä esille luonnonvarojen ohella kauppapaikkamme ja sellaiset käsitteet, joilla on ollut merkitystä asutuksen synnylle.
Siirtyminen keräilytaloudesta kohti agraaria Suomea ja teollistuvaa metsätaloutta näkyy monen
pitäjän vaakunassa. Talous on ollut monen taiteilija ja tieteilijän mesenaatti ja se näkyy tuon ajan
symboliikassa.
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Kun itsenäistä maata ja kansaa rakennettiin, syntyi myös tarve omilla kansallisille symboleille.
Pääosa niistä on mytologisia eikä sellaisenaan kelpaa kansakunnan sielun maisemaksi. Sepitteellinen ja kaikkien tuntema ei ole piilotettu tai salattu vaan näkyväksi haluttu brändi. Parhaiten
siinä ovat onnistuneet vanhat elintarvikeketjun markkinoijat, pankit ja vakuutuslaitokset, kahvin ja
oluen myyjät. Kansallismaisemaan ne sopivat vai pintakiiltona muutaman vuosikymmen takaa.
Elitistinen kulttuuri ja kansankulttuuri ovat nekin kaksi harhapolkua kumpikin.
Sosiaalitieteilijät ja ihmisen käyttäytymistä tutkivat menisivät edellistä syvemmälle. Suomalainen
kulttuurimaisema olisi kätketty, piilotajuntainen siinä missä yksilön omat varhaiset elämänkokemukset ja traumat. Sen löytäminen on innovatiivinen ja luova prosessi; ei sepitteellinen ja tietoisesti tehty.
Luonnon tutkijalle, fyysikolle tai biologille, tällaisen asian kertominen on ajan haaskausta. Sama
koskee ekonometriaan vihkiytynyttä ja matemaatikkoa, ellei kyseessä ole samalla taiteilija. Sellaisia nykytiede tuntee muutamia, mutta varhaisempi filosofia piti miltei sääntönä tieteen ja visuaalisen lahjakkuuden liittoa, käden taitoja osana loogista älyä.
Tieteen etenemiseen tarvitaan poikkeavia ihmisiä ja poikkeuksellisia oloja. Niinpä kun Suomea
luonnehtii tieteen ja taiteen klusterina, ensimmäinen lähtökohta on poikkeukselliset olot. Vain prosentin murto-osa ihmiskunnasta ymmärtää mitä tarkoitetaan 40 asteen pakkasella, lumella ja
jäällä sekä samaan aikaan, vuoden kierron sisällä, liki yhtä helteisillä oloilla kuin tropiikissa, lumen
ja jää sulamisella ja tulvilla.
Kun pelkkä lämpötila vaihtelee 80 astetta yhden vuoden aikana, olot ovat äärimmäiset ja muistuttavat välimereiselle ihmiselle, lauhkeilla vyöhykkeillä asuvalle, lähinnä Mars planeetan elämää.
Sellaiset olot Suomessa tavataan oli kyseessä ihminen tai luontoon sidotut fyysiset, biologiset
kierrot. Jotenkin ne tulisi saada mukaan omaan symboliikkaan.
Jääkausien aikana tämä elämä pysähtyi miltei tyystin, mutta palasi myöhemmin ja sai rikkaita
muotoja kaikilta ilmansuunnilta. Toki se on rikastunut myös vetäytyessään jään reunan pakottamana jälleen kaikille ilmansuunnille. Elämä Suomessa on vaihdellut maapallo vaihtaessa napojaan ja vanhojen hiiliesiintymien kimberliitit, timantit, kuvaavat kovin erilaisista ajoista näillä kalliolla. Kivihiilikauden metsiä ei kasva tundralla eikä tulivuorien piippuja esiinny ilman vulkaanista
toimintaa, kilometrien korkuisia vuorijonoja. Kiven kierto on ehtinyt meillä pitkälle ja sekin meidän
olisi syytä näyttää muille tai ainakin itse ymmärtää sen merkitys.
Se mitä Suomesta löytyy ja on merkittävää on jään alle kätkettyä. Se mitä me siellä kuvaamme
on joltisenkin yhdentekevää ja illuusiota. Mahdollisuus osua oikeaan on yhtä todennäköistä kuin
maailmankaikkeudessa yleensäkin. Yhden suhde äärettömyyteen. Lotossa suhde on sentään
paljon lohdullisempi.
Kaoottisessa maailmassa tulos on aina ulkopuolella loogisen ja johdonmukaisen, jossa ilmiö seuraa mukamas toista newtonilaiseen tapaan pohtien. Näin ei tapahdu. Näin tapahtuu vain äärimmäisen naiivin ihmisen narsistisessa mielessä, jossa ihminen on luomakunnan herra ja samalla
sovinistinen jumala muita lajeja alistaen. Tämän suomalainen pystyy oivaltamaan muita kansoja
paremmin vaikka ekologinen jalanjälki onkin turhan mittava. Me tuhlaamme enemmän kuin mihin
varhaiset oppimme antaisivat luvan ja kannamme sitä syyllisyyttä.
Ankaran kalottialueen relikti taistelija on Saimaan norppa. Omassa klusteritaiteessani valitsen sen
tärkeimmäksi tämän koillisen Euroopan kolkan luonnehtijaksi ja ääriolojen sankariksi. Kaikki muut
katosivat jääkauden kestäessä lukuun ottamatta toki joitakin vaatimattomia kasveja ja mikroskooppisen pieniä eliöitä. On lajeja, jotka ovat jopa meitä sopeutuneempia pohjoisiin äärioloihin.

218

Surullisin ja sadistisin näky, jonka olen tavannut, eivät ole keskitysleirin luunlaihat lapset vaan
lihavat hyväkuntoiset ihmiset hakkaamassa hengiltä kuutinpoikasia veren tahriessa puhtaan valkoisen lumen. Itkevä kuutti on kuva, jonka säilytän pohjolasta jään alle tallennettuna omassa taiteessani. Se on kansallismaisemamme tärkein kuva. Aina on joku joka on meitäkin parempi, sopeutuvampi, viisaampi.
Toisen jääpaaden alle kätkisin suomalaisen pelon, joka tulee vuoroin idästä ja vuoroin lännestä,
harvoin pohjoisesta muuten kun hallana. Se pelko teki meistä deterministejä ja luonnonkansan,
pragmaattisen ja vain tietoon uskovan. Mystiikka ei sovi meille muuten kuin joulusatuna tai juopon
aivoituksina.
Me juomme vain humaltuaksemme, emme sellaisia myrkkyjä, jotka syntyvät marjojen ja rypäleiden käydessä auringon niin vaatiessa ja elimistön tottuessa tähän kuin tilhen maksa vuosituhansien saatossa. Meillä ei ole geenejä, jotka olisivat tottuneet alkoholiin, etanoliin myrkkynä. Me
emme siedä muuta kuin totuutta ja otamme sen vastaan saappaat jalassa tai hirressä. Kansallismaisemassa kuvasin sen veistoksena, jossa lapsi on äitinsä käsivarsilla ja rinnat ovat aatteista
täynnä olevan miehen päät. Turhuudesta kertovat kipsikuvat, sanat vallan välineinä, puhumisesta
humaltuneet silmät.
Ne voivat olla miltei kenen tahansa kipsipään, mutta esteettisesti sopivimmat naisen rinnoiksi
löytyvät Leniniltä. Leninin merkitys Suomelle on suurempi kuin kenenkään toisen tuntemamme
poliitikon. Olen ristinyt patsaan Pumpulienkeliksi, kuvaten Suomen teollistumista naisvalta-aloilta
Tampereelta, Porista, Forssasta, jopa Turusta ja Helsingistä. Se liittyy läheisesti Raskasta alkaneisiin vallankumousten aaltoon ja Venäjään, Forssan kokoukseen Suomessa. Leninin pää on
slaavilaisen miehen pää, Kekkosen pää tai Putinin pää, savolaisen Pertti Pasasen pää. Kun kuljin
nuorempana Etelä-Amerikassa tai Aasiassa sain kuulla, kuinka olen Leninin näköinen mies. Silloin siitä oli hyötyä, myöhemmin harmia.
Tärkein veistos Suomesta liittyy miehen ja naisen väliseen suhteeseen. Tällä poikkeavalla suhteella on yhteys norpan kuvaan ja ankaraan luontoon, pumpulienkeliin ja sen syntyyn. Sen tarinan
kertoi Freud liittämällä naisen unet hysteriaan ja käyttäen apunaan kreikkalaista mytologiaa. Siinä
tuon ajan sosiaalista muistia autettiin Freudin mielikuvilla ja upealla kerronnalla.
Oidipaalinen nainen riippuu ristillä, jonka rakkaus liittää mieheen. Jumala on siinä lopulta vain
ankara isä. Ja nainen roikkuu patriarkaalisessa, messiaanisessa maailmassaan ja maisemassa,
jossa mukana on Hefaistoksen kirot. Tiede on täynnä tarinoita, joista osa on totta ja pääosa vain
liitteeksi tarkoitettua mystistä kertojan lahjaa. Kansakunnan kuva on usein sama kuin sen traumojen välttely ja piilottelu tai niiden kätketty näyttely, verhoten ne oikealla tavalla ja jättäen tulkinta
lukijalle tai katsojalle, musiikin kuulijalle. Nerous on kyky lähestyä totuutta paljastamatta sitä ja
ontujan elämää.
Suomeen tämä kaikki tuli idästä ja lännestä, toki viimekädessä etelästä, mutta etenkin kreikkalaisen taruston kautta ja jo hyvin varhain yhdistyen omiin jumaliimme jo 5000 ennen Kristusta. Kreikkalainen jumaltarusto ja vastaava suomalainen olivat lähellä toisiaan.
Meillä oli jään alla valmiina tarusto, joka otti vastaan uuden opin, mutta liitti sen vanhaan sosiaaliseen ja kulttuuriseen pääomaan. Jopa myöhempi uskonpuhdistus oli meillä turha ja tarpeeton.
Syntyi vain ”pietistisiä”, suomalaiskansallisia omalaatuisia herätysliikkeitä, jotka olivat jo muutenkin valmiita eikä maassa ollut sellaista katolista ”hapatusta” kuin mihin Luther teeseissään viittasi.
Uskonpuhdistus oli siten vanhan ”pakanallisuuden” kitkemistä ja uskonnollisuuden syvenemistä
herätysliikkeiden avulla. Tuota pakanallisuutta Suomesta löytyi toki vielä 1960-luvun Lapissa ja
maan reuna-alueilla vieläkin. Se on osa ranskalaisen Rene Girardin kuvaamaa jäljittelytaipumustamme, mimesistä. Kollektiiviselle tasolla sen ymmärtäminen on joskus vaikeaa olkoonkin, että
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juutalaisuus ja kristinoppi sisälsivät saman sanoman ”syntipukista” ja marttyyreistä. Uhraamisen
motiivi ymmärrettiin toisin kuin perinteisissä pakanauskonnoissa yhteisörauhan pönkittäjänä.
Tänään tämä nerous on osin vaihtumassa monikansallisiin ”uuspakanallisiin” liikkeisiin tai ”hengellisyyteen” ja usein sen ydinalueet ovat nyt kaupungeissamme. Kutsumme uuden vastaanottamista diffuusioksi. Äärimmäisin oloihin mikä tahansa ei voi juurtua.
Me arvostamme taidetta, joka on kuin kirveellä veistettyä tai räjäytettyä. Kun vanha graniitti tai
marmori korvataan muovilla, se on köyhyyden harkittua ylistystä ja sitä me emme voi sietää edes
Euroopan ytimessä. Me suomalaiset näemme myös yksityiskohdat, mutta erotamme metsän
puilta. Ihmisessä ei näy niinkään pedon ja saalistajan kuin kömpelön ja hitaan saaliseläimen merkit, pelot ja hajut. Joskus me pelkäämme toista ihmistä kuollaksemme.
Kolmas tärkeä elementti kansallismaisemassamme liittyy väreihin. Kun suomalaiset katsoivat television ääressä Apollo -lentoja ja ensimmäisiä kuvia maapallosta liki kuusta kuvattuna, olimme
toisenlaisessa asemassa kuin monet muut kansakunnat ja tuhannet miljoonat kanssamatkustajat
maapallolla, itseämme tarkkaillen suorassa lähetyksessä tosi TV:ssä.
Maapallo näytti uskomattoman tutun väriseltä ja sen saattoi hyväksyä hyvillä mielin omaksi kotipaikakseen. Sinivalkoisessa pallossa oli omat kansalliset tunnuksemme; puhtaan valkoiset pilvet
ja siniset meret. Nämä samat värit toistuvat luonnossamme talvella. Puoli vuotta katselemme
puhdasta valkoista hankea sinistä taivasta vasten. Useimmat suomalaiset tunnistavat näistä kotimaansa koko kuvan. Muuta ei tarvita.
Suomalaisten kyky liittää itsensä luontoon ja sen väreihin on kuin riekon tapa piiloutua kieppiin
kohvahangella. Luonnon värit ovat omat värimme. Sen ohella me rakastamme spektrin näkyvimpiä värejä, etenkin punaista ja keltaista. Toinen väreistä tulee lännestä ja toinen idästä. Vielä joku
vuosi sitten liki joka toinen automme oli punainen väriltään. Keltainen varoitta muustakin kuin
ruotsalaisista. Punainen kertoo idästä, verestä ja lepästä. Värien symboliikka on meillä kuitenkin
paljon vaatimattomampi kuin siellä, missä värejä viljellään ja jokaiselle kukallakin on oma symbolinsa. Puutarha ei ole meille jumalten taidetta, tapa kritisoida jumalia ja pyrkiä parempaan, viedä
tiedettä eteenpäin sen omilla välineillä.
Kylmä talvi ja värien köyhyys vaatii vaihtelua muuhun paitsi kansalliseen ja pelkistettyyn arkeemme. Konvergoivan tylsä kansa pelkistää muun paitsi kalliin autonsa, josta jo varhain tuli status ja kilpaa ajamisesta korvike juoksemiselle. Konvergoiva ihminen kykenee keskittymän ”kirraa”
huutoihin kartanlukijaltaan ja keskittyy oleelliseen. Kimi Räikkönen ajamassa voittoa autojen kuninkuusluokassa on jo nyt sopivaa jopa ferrarinpunaisella autolla. Nyt kun kymmenet voitot rallissa ovat arkipäiväisen tylsiä ja Lordi käännetään kotoisesti tarkoittavan ”Land of research, development and innovations”.
Reteesti ja ”elvistellen” meiltä alkavat kadota viimeisetkin traumat ja talvisodan kuvat uskalletaan
katsoa kauhistelematta Putinin reaktiota. Me jopa kilpailemme kuka uskaltaa sanoa Venäjästä
rumimman sanan. Jatkosodan haudat avataan vaikkei sieltä mitään löydykään. Natsiseikkailu nyt
oli pakon sanelema sanomme ja Kekkosen ajasta ei kansallismaisemaan jää muuta selitettävää
kuin Paasikiven reaalipolitiikan suomalaisille tutut pelon kasvot. Tieteen tekeminen lähihistoriasta
on aina petollista. Kansallismaisemaksi se ei kelpaa alkuunkaan.
Suomalaiseen kansallismaisemaan kuuluu aina matka. Yleensä tämä matka tehdään presidentti
Mauno Koiviston kuvaamalla tavalla, jossa liike on kaikki kaikessa. Bernsteinilainen päämäärän
puuttuminen on osin myös Hegeliltä opittua ja muistuttaa spiraalia. Siinä ratkaisevaa on saavuttamasi taso ja sen korkeus, ei niinkään se kummalla puolella spiraalia satut kapuamaan.
Kansallismaisemaamme kuului itsensä ja ympäristönsä muuttamisen ja kehittämisen filosofia jo
hyvin varhain. Pariisin ja Sorbonnen yliopisto sai meiltä kaksikin rehtoria jo 1400- ja 1500-luvuilla.
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Me suosimme jo hyvin varhain laajojen kansankerrosten matkustamista ja löysimme uudet innovaatiot toisin kuin monet elitistiseen tapaan kansakuntaansa hallinneet. Demokratiat oli jo varhain
suomalaisten hyväksymä ja ainut mahdollinen tapa toimia myös miehen ja naisen keskinäisessä
vallankäytössä. Meillä prostituutiota ei edes oikein voitu ymmärtää.
Suomalainen matka tehdään kuitenkin veneellä ja usein siihen liitetään joen ylitys. Lapsuuden
maisemassa enkeli kulkee kiiltokuvamaisen matkan suojelijana. Elämänkaaren mittainen tuonelan virta ja sen ylitys on toinen suomalaisen taruston pelottavia retkiä. Suomalaiselle matka on
pelottava tapahtuma, joka johtaa kuolemaan ja vaatii suojelua. Lapsen mielessä mikä tahansa
matka oli pelottava. Matka jäälle saattoi päättyä hukkumiseen, metsä vilisi petoja, maahisia ja
menninkäisiä, liikenteessä oli monta vaaraa eessä. Luonnossa hauki oli kala joka teki matkoja
tuonelan tuolle puolen.
Suomalaista on kasvatettu kertoen vaaroista, esteistä, metsän ja järven, joen ja suon kavaluudesta. Vaarallisia olivat myös monet vieraat ihmiset, vieraat heimot ja etniset ryhmät, tänään netin
kauhukuvat. Vaarallista oli rakkaus ja sukupuolisuus, taudit, ruuan rasvat ja kalorit, viinan kauhistus. On helpompi kasvattaa lasta kaiken varalta pelotellen kaikesta.
Näin oma moraalinen velvoite tulee hoidetuksi. Olisi työläämpää elää lapsen mukana uiden, kalastaen jäällä, kulkien metsässä ja liikenteessä mukana eläen. Me olemme patalaiska kansa toisin
kuin väitämme. Sitkeys ja pitkäjänteisyys tahtoo loppua ja innostus vaihtua kesken matkan tai
kapuamisen. Päämäärä puuttuu tai se hämärtyy, sitä ei tahdota edes nähdä. Päämärättömästä
elämästä syntyy enemmän paineita kuin selvästi päämäärähakuisesta. Liike kaikki kaikessa ei
ole ollut alun perin suomalainen filosofia. Se ei sovi maahan, jossa päämäärätön taivaltaminen
vie 40 asteen pakkasella hengen. On tiedettävä mihin mennä ja millaisin eväin matkaan lähdetään.
Toisin kuin väitetään, me suomalaiset olemme todellakin taipuvaisia veltostumaan. Meillä on ehkä
korkea moraali jossakin suhteessa, mutta lasten hoitoon ja kasvatukseen se ei tahdo riittää. Kuvan kansallismaisemassa suomalainen matkaa veneessä rennon rempseänä menona, jossa pelot ovat sittenkin ulkopuolisia, muualta meille jo lapsena annettuja, mutta jossa sisäiset pelot ovat
lopulta vaatimattomia. Ne me torjumme.
Matkan päämäärä, jälleen jäisen paaden alle kätketty, on sekin epämääräinen. Suomalaisesta
tulee ajopuu hyvin nopeasti, ellei hänellä ole selvää visioivaa ympäristöä ja organisaatiota tukenaan. Ulkoinen pelottelu ja kuri, kielloilla ohjaaminen, on tehnyt sisäisestä johtajuudesta ja sankaruudesta tavattoman pienen ja itsetunnosta heikon.
”Miltä minä mahdan näyttää”, ”Miltä kansakuntani mahtaa näyttää vieraasta” ovat suomalaisia
kysymyksiä. Muut kansat eivät ole tuollaisista kysymyksistä niin kiinnostuneita eivätkä seuraa
tilastoja, kuinka sijoittuvat maailma luotonannossa, korruptiossa tai lasten kyvyssä oppia lukemaan ja laskemaan. Luettelemme töitämme kuten laiska luettelee.
Keskeinen elementti suomalaista kansallismaisemaa on luonnollisesti perhe. Väite, jonka mukaan familismi olisi Suomessa vähenemässä ja perheen merkitys jotenkin katoamassa, on absurdi. Meillä perheeseen ja sukuun liittyvä yhteisöllisyys on niin selvä, ettei sitä tarvitse edes puolustaa siinä määrin kuin siellä, missä väestön valtaisa tiheys vaatii sille sosiaalisia suojia ja siteitä
muilta instituutiolta, ei vähiten valtiolta ja kirkolta.
Vanhempien ja lasten välinen vuoropuhelu, geneettinen sukulaisuus, on meillä jopa häiritsevän
läheinen maan sulkeutuneisuuden seurauksena. Missään ei löydy niin paljon läheisen sukulaisuuden aiheuttamia geneettisiä sairauksia kuin meillä. Pois lukien siniveriset suvut.
Suomalaiset ovat kiinnostuneita itsestään ja juuristaan aivan eri tasolla kuin muut kansakunnat.
Matka sille lähteelle, jossa suomalainen löytää omat juurensa, on kuin ranskalaisen filosofin ja
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kirjailijan, lyonilaisen lentäjän St Equperryn hellyttävä satu aikuisille ”Pikku prinssistä” ja muistuttaa Matteuksen evankeliumia.
On luovuttava jotta lopulta saavuttaa hakemansa ja kolkuttavalle lopulta avataan. Avain on yksi
suomalaisuuden teema siinä missä salainen Sampo. Kansallismaisemaamme kuuluu lukko ja
avain. Mutta ei vastausta siihen mihin se on tarkoitettu. Divergoiva savolainen jättää tulkinnan
aina kuulijalle. Hämäläinen pyörittää kiveään, savolainen sanoja, kertoi Topelius ja loi näin yhden
uuden suomalaisuuden myytin.
Suomalainen tietää saavansa sen mitä pakenee ja usein juuri lastensa kautta. Suomalaiset ymmärtävät freudilaisella tarinalla aivan muuta kuin mihin Freud alkujaan viittasi. Meillä on tapana
kulkea länteen päästäksemme itään ja me tiedämme kuinka onnen saavuttaminen edellyttää sen
kätkemistä.
Viimeistään marraskuussa me kätkeydymme toisiltamme ja meidät tapaa seuraavan kerran omakotitalomme pihalla vasta toukokuun alkupäivinä. Karhut voivat vapaasti kuljeskella öiseen aikaan
ja joskus jopa keskellä päivää pienten kaupunkiemme kaduilla ja toreilla. Uusi tietotekniikka on
antanut meille mahdollisuuden hautautua talveksi jopa toimistoissamme omaan sisäiseen virtuaaliverkostoomme, johon kosketuksen saavat vain ani harvat ja valitut huomaamattamme ja perheemme sisällä. Se on suomalaisen ”sisäinen perhe” ja sen vuosituhantinen geneettinen silta ohi
kaikkien muiden siltojen. Se on tärkein jään alle piilotettu suomalaisuuden ydin ja kätketty salaisuus. Suomalainen ei koskaan paljasta ”sisäistä perhettään”.
Viides suuri salaisuutemme kumpuaa kalliosta, joka on ikivanha kuin universumin vanhimmat
tähdet, mutta kulunut pohjiaan myöten näkyville. Siinä missä oma sielumme on kätketty miljoonien vuosien syvyyteen ulos kaikkien psykiatrien saavuttamattomiin, mahdottomiin ulottuvuuksiin,
siinä jääkauden jälkeinen maaperämme on ohut kuin munan kuori ja sen alla on maailman alkuhetkien räjähdys heti jalkojemme alla.
Meitä ympäröivät miljoonat ikivanhojen tulivuorien piiput, kimberliitin ja tuhkaksi muuttuneen hiilen
ja fossiilien jäännökset, timanttien välke. Me emme näe niitä, mutta kaikkialla ne ovat läsnä kuin
sielumme voiman imevät mustat aukot. Ne ovat kuin revontulien loimut kettujen häntien huiskiessa tunturien kuvetta.
Yhdeltä suunnalta ne näyttävät kätkevän horisontin ja muuttavan meidät osaksi universumin tuhkaa ja tulikiveä ja toisesta suunnasta me näytämme syntyvän koko ajan uudelleen ja uudelleen.
Maapallomme magneettinen keskusta ja napa on aivan kohdallamme ja olemme siitä joko toistaitoisia tai sitten yllätämme itsemme maaniselle agressiolla tai synkkyyden syövereissä itkien
itsemme kuiviin.
Suomalaisten laulut eivät ole iloisia Välimeren sonaatteja. Itkuvirsien massa “Lumi tekee enkelin
eteiseen” tai “Peltoniemen Hintriikka surumarssii Maria Magdaleenaa”. Synkkien ja murheellisten
laulujen maassa “Pimeä tie” tarkoittaa mukavaa matkaa. “Täällä Pohjan tähden alla” elämä on
yksinäistä ja kukkaset eivät naura, elämän valttikortit on pelattu. “Kun suomalainen kotoansa
läksi”, jäädä sai julma maa, ja rahakin tulee liian myöhään, kolmannelle linjalle eikä se tee onnelliseksi. Köyhyys on siinä siunaus.
Herraviha elää vieläkin ja herrojen kotkotukset on syytä tehdä naurun alaiseksi. “Hopeinen kuu
luo meille siltaa”, jonka sisältö on mustankipeän ihmisen tuska. Me saunomme itsemme hengiltä
ja nautimme jäisestä vedestä kuten masokistinen nauttii. Oma hulluutemme on meistä hilpeän
hauskaa ja luova hulluus on kylähulluuden innovatiivinen jatke ja osa poikkeavuuttamme. Hulluus
ja nerous ovat meistä sama asia, kunhan ne tuottavat tuskan lisäksi luovan elementin ympäristöömme. Sadomasokisteina olemme arvaamattomia, mutta masokisteina helposti luettavia ja tylsiä. Me hankimme lähestymiskieltoja vaikka odotamme päinvastaista ja jonkun pitäisi uskaltaa
meitä lähestyä.
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Joidenkin tangojemme synkkä ilottomuus ja niiden hurjuus on yli pahimman ironian ja satiirin
mutta siitä huolimatta otamme ne tosissamme ja laulamme niitä haudoilla, jotka olemme itse aiheuttaneet, vilpittömästi itkien. Iloonsa juova suomalainen on surkea teeskentelijä. Totuus kääntyy päälaelleen mutta näyttää silti hyvältä. Suomalainen on huono pelaaja ja huono häviäjä. Tuo
yhdistelmä on tuhoisa mutta sen kanssa on elettävä.
Kuudes jäihin piilotettu tarinamme on mystinen satu suomalaisten omasta identiteetistä, joka syntyi 1800-luvun lopulla. Sen tekivät ruotsalaiset suomalaisuusmiehet. Sen imelä kuorrutus kansallisromantiikkaa, jonka tunnemme liiankin hyvin, elää sepitteellisenä jäänä suomalaisuuden virrassa, joka on kuin yhden yön ikäinen hallainen riite eikä kestänyt kansalaissodan pyörteitä.
Se oli pakko hyväksyä, kun toisen maailmansodan palo iski kasvoillemme ja jouduimme mukaan
sellaiseen peliin, joka ei ollut meidän sääntöjämme kunnioittava. Hävisimme sodan mutta voitimme rauhan. Ruotsalaiset suomalaisuusmiehet saivat haluamansa puskurin kohti itää ja Venäjää. Nyt ne tätä maata kadehtivat siinä missä norjalaiset salaa ihailevat. Norjalaiset ymmärtävät
ruotsalaisia paremmin suomalaisen kansallismaiseman sisintä. Pääosa Ruotsista on Helsingin
eteläpuolella ja Ruotsin Lappi alkaa Vaasan korkeudelta. Ruotsi on lähempänä Keski-Eurooppaa
kuin Norja.
Se ei ollut meille ensimmäinen hävitty sota ja aina me toivomme sen jäävän kohdallamme viimeiseksi. Sen eteen me ponnistelemme ja hyväksymme minkä tahansa tarinan, kertomuksen ja
sadun. Kunhan lopputuloksena on rauha ja meidät jätetään sille paikalle koillista Eurooppaa, joka
on kotimme.
Meitä ei kiinnosta maalasiko Albert Edefelt jään alle kätketyn maisemansa Aleksis Kiven Jukolan
portailta tai Harjulan seljänteeltä tai ehkä hieman syrjässä, Pariisin tai Rooman suunnalla, Turkkikin kelpaa ja islam toisin kuin monelle muulle kulttuurille. Taiteilijamme matkasivat mieluummin
Italiaan kuin Ranskaan. Jokainen joka on asunut näissä maissa lyhyenkin aikaa, ymmärtää kyllä
miksi.
Me kyllä hyväksymme tarinan, kunhan se on riittävän uskottava takamaan meille sellaisen henkisen vapauden ja itsenäisyyden, kohtuullisen vaurauden ja elämän rajaehdot, jonka pragmaattinen
ja deterministinen luonnonkansa voi sietää ja ymmärtää äärioloissa.
Me hyväksymme sen, jos se välttää meidät pilkalta tai tuo paremman tuoton paperillemme tai on
kännykän oston arvoinen. Me hyväksymme jopa toisten tuoman kirkon ja uskonnon, kielen ja
hilpeän laulun, kunhan se on hyväksi suurelle visiollemme, jonka vain me itse tunnemme ja kätkemme ikiroudan ja jään alle, mustien aukkojen pyörteisiin ja maan magneettikentän vain meille
näyttämään revontulten roihuun.
Äärimmäisissä olissa syntyy äärimmäisiä ihmisiä, äärimäinen kansa ja sen synkät laulut, hyvin
omaperäinen, jäljittelemätön kansallismaisema ja Kalevalan runot.

34. Hyvää suomalaisuuden päivää
Matti Luostarinen 2008. Uusmedia ja kansalaismedia verkosto- ja klusteritalouden tuotteina innovaatiopolitiikassa. Blogi 29. helmikuuta 2008.

Avantgardistinen Kalevala
Kun suomalaiset keski-ikäiset toimittajat kuvaavat itseään ja kansakuntaansa, suomalaisuutta,
sen voi aina etukäteen arvata avaamatta edes Helsingin Sanomia. Sieltä löytyy taatusti nostalginen kertomus suomalaisen näyttämötaiteen kultaisen ajan joutsenlauluna esiteltävästä Rautaajasta tv-teatterin esityksenä. Paavo Haavikko, Aulis Sallinen ja Kalle Holmberg, Vesa-Matti Loiri,
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Mikko Niskanen, Kristiina Halkola ja Esko Salminen ovat tuon ajan suomalaiset käsikirjoittajat,
säveltäjät ja näyttelijät.
Tänään ei tällaisia spektaakkeleita enää synny. Realistisen karua ja tyylikästä menoa, Esko Salmisen peruukkikaljun pään irti miekan iskulla sivaltava koominen hetki jää ikuisesti suomalaiseen
tajuntaan. Nyt se tehtäisiin erikoisefektein ja se olisi vähän kuin suomalainen ”Taru Sormusten
Herrasta”, kirjoittaa oman aikamme media. Ja on tietysti oikeassa.
Toinen välttämätön osa suomalaista kansantarustoa ovat pyhät kuvat kalliossa, kalliomaalaukset.
Siinä suomalaiset pyytäjät ja saalistajat olivat aikanaan ”suuria pyhiinvaeltajia, joita ajoi eteenpäin
kaipaus korkeampaan elämään ja pyhien yhteyttä kohti.” Se on kuvaus suomalaisesta pyhätöstä,
vuosituhansien takaisesta maisemasta kuin monumentaalisen järviluonnon maagisesta kartastosta, runoilee mediamme (HS 28.2).
Suomalaisuus ilmenee lehdessä tolkuttomina ylisanoina ja spektaakkelina, jossa luonto yhdistyy
kalliomaalauksiin ja Kalevala 1970-luvun henkeen, jota kuvataan estetisoiden karua totuutta ja
herooisia sankareita käyttäen aforistista tekstiä. ”Hirveän hyvä teksti, hirveän haavikkomainen,
kuvia joita ei voisi tehdä tänään vaikka olisi kaikki maailman vehkeet.” Tekijöiden kritiikittömyys
ja Rauta-ajan ”irtiotot” ovat tuon sukupolven työtä, mahdollista vain tuon ajan hengessä ja ihmisen
luonteella, narsismiaan häpeilemättä. Ei edes Jouko Turkka ja tuulipuku voinut sitä muuksi muuttaa.
Mutta ei toki enää! Enne oli miehet rautaa, hiiohoi. Valitettavasti alkoholisoituivat ja kuolivat ennen
keski-ikää. Kansallisteatterin ”Tuntematon” kaatoi vanhat peltiset sankarimme. Toisen kerran
nähtynä se oli miltei surullista.
Kalevalaista sankarikulttia hallitsee kuolema, rakkaus ja sota sekä voimakkaat intohimot. Koko
suomalainen kerronta ja tarustomme alkaa tällä tunnelmaltaan latautuneella teoksella. Se liittyy
suomalaisuuden päivään kuten Väinö Linnan tuntematon itsenäisyyspäiväämme ja presidentin
linnan vastanottoon, katkeamattomaan jonoon kättelijöitä.
Suomalaiset kaipaavat spektaakkelia olkoonkin, että se on jo vähä koominen tämän ajan nuorten
ymmärrettäväksi. Siinä on samaa kuin työväenpuolueen vallankumouslauluissa, joita virittelevät
tänään yli 70-vuotiaat 50 000 puolueen jäsentä. Demokratiamme kriisi ja puoluelaitoksen ukkoutuminen on samaa sukua koko kulttuurimme pysähtyneelle tilalle.
Suomalainen kulttuurimaisema pitää tarkoituksella sisällään Homeroksen tavan suosia tehokkaita
kontrasteja ja toistaen ne säe säkeeltä. Näin viha ja rakkaus, raaka väkivalta ja hentomielinen
hellyys, halu surmata ja rakastaa kietoutuvat yhteen. Ilias ja Odysseia ovat suomalaista mytologia
lähellä olevia, mutta eivät toki sen keskeinen mytologinen sisältö. Meillä on mukana myös jotain
sellaista, jonka muut kansakunnat jättivät paljastamatta. Taru Sormusten herrasta sai tästä alkunsa ja ideansa.
Fyysisen luonnon ja arkeeisen elämämme ohella, ikijään ja vanhan kallioperämme päälle rakentuvan karun maiseman lisäksi, kolmas kivijalka suomalaisuudessa syntyi jo vuosituhansia ennen
ajanlaskumme alkua, ja sen sisältönä ovat oikukas ja verenhimoinen Jumala tai herooinen hahmo
sen rinnalla.
Erik Wahlström ja Jonas Gardellin ovat kuvanneet tätä oman aikamme Jumalaa (Jumala, Jumalasta 2006). Ateisti kirjoittaa joskus jumaluudesta intohimoisemmin kuin teologit; papit puhuvat
prostituoiduista ja prostituoidut Jumalasta. Asiat kääntyvät päälaelleen; itään matkustava saapuu
siinä länteen. Peiliteoria ei petä koskaan. Se on pidettävä mukana tulkinnassa ja kerrottava kuten
Kullervo Kalevanpojan inkeriläisessä runossa on peittelemättä runoiltu.
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Kalevalaisessa herooisessa mytologiassa ja nykyisessä kristillisessä kirkossamme on paljon yhteistä. Kreikan mytologia ohella kytkentä Torin, Odin ja Freijan herooiseen skandinaaviseen perintöön on helppo havaita. Jumaluus on monien eri kulttuurien, tekstien ja tekstikatkelmien, sosiaalisen muistin ja pääoman vuosituhantista yhteiskuntien vaikutuskenttää.
Oleellista on lukijan tai luolamaalauksen katsojan kyky ottaa vastaan ja tulkita sekä kyky käyttää
geneettisen arkeeisen muistinsa ja aistiensa, kielen heuristiset rakenteet, kulttuuriimme sidotut
myös oman aikamme symbolit.
Oma aikamme ei avaa näitä symboleita koskaan täysin oikein. Kieli valehtelee ja peittää. On
mentävä kielen tarjoaman tajunnan ja freudilaisen piilotajunnan taakse geneettiseen perimäämme sekä kollektiiviseen muistiin. Ihminen on ikään kuin nelikerroksinen rakenne jo hindujenkin kierrossa, mutta myös Hegelin oivaltamana osin toki arjalaisten Rigveda opeista ja Intiaan,
Pakistaniin siirrettyinä. Aikana jolloin meillä hallitsi seppäheeros Ilmarinen.
Kun kahta ensimmäistä suomalaista maisemaamme luonnehtii vanha peruskallio, jääkaudet, sopeutuminen fyysiseen ympäristöön ja sen kiertoon, geopoliittinen paikkamme idän ja lännen välissä hengissä taistellen, kolmannessa vaiheessa perimässämme tärkein taustavaikuttaja on determinismi, luontousko, käytännönläheinen ja usein vähän tylsä pragmatismimme. Sen kuvaaminen herooisena sankarina, Rauta-ajan tapaan, on suurta harhaa. Se ei kerro tapaamme piiloutua
metsiin ja muokkautua osaksi luonnon antamaa suojaa, varoa sanoja ja valehdella niillä. Kieli ei
ole vain tapa kommunikoida vaan keino selviytyä hengissä, vallan käytön väline ja siinä koko ajan
totuutta peittelevää valhetta.
Oleellista suomalaisuudelle ei ole niinkään itse fyysinen luonto, metsät soineen, kuin holistinen
tapamme oivaltaa maailmankaikkeus. Meillä suomalasilla kaikki liittyy kaikkeen ja pieni on aina
osa suurempaa kokonaisuutta eikä vailla tarkoitusta. Se on pienen ihmisen ja ahdistetun kulttuurin tapa kokea paikkansa osana kokonaisuutta olematta kuitenkaan kaiken aikaa kadoksissa tai
merkityksetön, hakien identiteettiään sitä koko ajan väheksyen. Tämä on hyvin suomalainen ilmiö
ja sen ymmärtäminen ei ole mahdollista muuten kuin ulkopuolelta sitä ihmetellen.
Koko poliittinen rakennelmamme kertoo juuri tästä. Siitä olisi päästävä irti uudessa globaalissa
vuorovaikutuksessa. Nyt rakennamme kahta kulttuuria toistensa sisään ja se käy kalliiksi ennen
pitkää tuleville sukupolville. Ei luonto sellaista salli tai kestä. Suomalaiseen kulttuuriin ei kuulu
herätä kovin vähäisestä liikkeestä. Tarvitaan rajuja otteita ja ankaraa herättäjää myös ilmastomuutoksen todellisuuden tajuamiseen toimenpiteineen. Se on kerrottava tavalla, jonka suomalainen myös ottaa omakseen, ymmärtää.
Jumaluus ja jumaltyypit ovat suomalaisen mytologian kollektiivisen muistin sekä geneettisen perimän taustalla. Luolajumalan rinnalle ilmestyy myöhemmin kulttuuriherooista työtä täydentäviä
hahmoja. Suomalaisille tällaisia ovat olleet Väinämöinen ja Ilmarinen. Seppäheeros Ilmarinen luo
raudan suomalmista ja takoo Sammon. Väinämöinen taas valmistaa kanteleen ja luo ensimmäisen musiikin.
Väinämöinen liittyy myös kansainvälisen kulttuuriheeroksiselle tyypilliseen ajatukseen paluusta
takaisin kansansa keskuuteen. Luomistyönsä jälkeen kulttuuriheeros palaa tai poistuu etäiseen
paikkaan, taivaaseen, kaukaiseen saareen, jossa meri edustaa elämää itseään, tai ”kurimuksen
kurkkua” kuten Väinämöiselle.
Ilmarinen taas edusti läheisesti Zeusta ja myöhempi erkaantuminen ukkosen jumalasta, Ukko
ylijumalasta, oli niin ikään vuosituhantista herooisen jumaluuden yhteistä kuvausta ja työn erkaantumista, muuttumista keräilystä kohti maataloutta. Ilmarinen menetti siinä asemaansa ja jakoi sen
myöhemmin kilpailevien jumalien kanssa.
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Kiinalainen muinainen Shangti jumala asettui purppurapalatsiinsa korkealle taivaan keskustaan
Pohjantähden kohdalle, tarkkaillen sieltä maailmankaikkeuden tapahtumia. Näin kävi lopulta
myös Ilmarisille ”täällä Pohjan tähden alla”. Se oli osa arkeista muistia, kansan omaa uskonnollista symboliikkaa arkkityyppisinä rakenteina eläen myös nykyihmisen mielen kerrostumissa. Kyseessä ei ole alitajunta, kielen mukanaan tuoma rakenne, vaan ennen syntymäämme saatu perintö ja geneettinen silta universaaliin yhteyteen, eläytyvään kokemustapaamme sitä tietoisesti
oivaltamattamme. Tämän itsestäänselvyyden ymmärrämme toki eläimillä, mutta emme omalla
kohdallamme. Nyt alkavat olla viimeiset ajat tämän oivaltamiseen, mikäli ilmastomuutos kiihtyy
joka päivä. Antropologien strukturalismi yritti hapuilla sen geneettisessä muistissa sitä tuntematta.
Taitelijat käyttävä tätä hyväkseen niin kirjallisuudessa kuin kuvaamataiteissa, musiikissamme.
Gallen-Kallelan kuuluisassa maalauksessa Ilmarinen kyntää kyisen pellon ja Runebergin runoissa hän takoo kuuta. Ei ole sattuma että romanitrilogian nimessä mainitaan Pohjantähti. Televisioon sovitetussa ”Rauta-ajassa” Ilmarinen takoo itselleen puolison raudasta. Ilmarisen puoliso
on kuin kiveen vesitetty, suomalaista taidetta, teräkseen taottu ja aina pelkistettyä. Muuta piti
varoa etenkin ihmishahmon kohdalla. ”Sielu” ei saanut jäädä kuvattuun. Pohjoisen kalotin kulttuurit tekevät näin muuallakin ja moni paikoin Aasian suurkulttuurit edelleenkin.
Ja kuitenkin jään alla, ikijään peitossa ja lähellä maapallon magneettista pohjoisnapaa, piilee syvä
rakkaus ja eroottinen intohimo. Ilmarinen, suomalaisten Jumala, on äärimmäisen ristiriitainen herooinen hahmo. Sotaan ja taisteluun valmis, väkivaltaisesti vaikertava.
Väinämöisen, tietäjän loitsuun liittyy rakkaus ja raakuus, huokaukset, puolittain lausutut rukoukset. Ilman tätä rakkauden, rauhan ja sovinnon Jumalaa elämä olisi ollut myös omassa kulttuurissamme mahdotonta kestää. Se sulkee herooisen ja freudilaisen yliminän ja ankaran ”isän” ulkopuolelle historiallisen, raamatullisen ja rationaalisen selityksen.
Siinä suomalaiset ovat narsistisesti aina luonnon ja jumalansa kuvia eivätkä uudet kristinopin
tuomat jumalhahmon kuvat, kolminaisuus, poikenneet omasta. Se löysi vain jumaluuden individualistisen piirteen geneettisen kokemuksemme sisältä, teki siitä entistäkin suljetumman kokemuksen, miltei pelottavan. Siksi meillä on niin palon pietistisiä liikkeitä, poliittisia puolueita, lehtiä
ja tänään webympäristön blogeja.
Webympäristö on monelle toinen koti, monen lapsen ainut. Nämä lapset kaipaavat kokonaan
uutta kulttuuria, uuden avantgardistisen kulttuurin, uuden demokratian ja omat puolueensa. Tämän manifestin rakentajiksi Rauta-ajan rakentaneista taiteilijoista, puolueiden edusmiehistä, ei
enää ole. Jotkut ymmärtävät sen heti, toiset eivät koskaan.
Lähde: Matti Luostarinen 2007. Webympäristön blogi ja innovaatioprosessit s. 325-346
www.mtt.fi/met/pdf/met102.pdf ja Matti Luostarinen 2007 ”Arctic Babylon 2011”

35. Runebergin päivänä 2008
Matti Luostarinen 2008. Uusmedia ja kansalaismedia verkosto- ja klusteritalouden tuotteina innovaatiopolitiikassa. Blogi 22. helmikuuta 2008 www.clusterart.org

Sieppari ruispellossa
Sain tehtäväkseni vertailla kahta J.D.Sallingerin takavuosien menestysteoksen ”Sieppari ruispellossa” suomalaisista käännöksistä. Kirja ilmestyi alkuperäisteoksena syntymävuotenani vuonna
1951 ja Pentti Saarikoski käänsi sen suomeksi kymmenen vuotta myöhemmin. Uusi suomennos
vuodelta 2004 on Arto Schroderuksen kynästä.
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Molemmat kääntäjät ovat noudatelleet kohtuullisen tiukasti alkuperäistekstiä. Saarikosken käännös on kirjailijalle tyypillistä ja värikkäämpää, Schroderus pitäytyy ”kliinisessä” kielessä. Käännös
on aina tekijänsä näköinen silloinkin, kun teksti on kohtuullisen helppoa, kaukana Shakespearen
lyriikasta tai tieteen joskus koukeroisesta ilmaisusta, EU-byrokratian kapulakielestä tai tahallisesta munkkilatinasta, puppusanageneraattoreista.
EU-slangi tai jargonia on tuonut oman kielensä, jossa mukana on runsaasti omituisia kirjainyhdistelmiä ja kieltä, joka kertoo huonosti valmistelluista asioista. Nykyinen kielemme alkaa olla kännyköiden tekstarikieltä. Lehdissä se näkyy lyhyinä epätäydellisinä lauseina. Mainosten ja ilmoitusten, suurten ja värikkäiden kuvien väliin ei tahdo mahtua muuta.
Muutos on ollut huikea muutaman vuoden aikana. Kirjat ovat joulumyyntiin, kevätsesonkiin tarkoitettuja tai lanseerattu jo valmiiksi kilpailuun. Kirja on kuitenkin edelleen sellainen tuote, joka
taistelee internet vallankumosta vastaan menestyksekkäästi. Uskon digikirjan mahdollisuuteen ja
globaaliin myyntiin verkostokaupan kautta. Sen sijaan perinteiseen kustannustoimintaan en jaksa
uskoa ja se onkin jo korvautunut liki puhtaalla kirjapainotyöllä.
Kustantamoja ei juurikaan enää ole sen perinteisessä merkityksessä. Kirjailijan työn kuva on
muuttunut ja muuttuu radikaalisti. Sama toki koskee myös muuta luovaa työtä ja kulttuurin työläisiä. Tiede näistä muuttui ensimmäisenä Suomessa ja sai selkeän tehtävän innovaatioprosessin
tärkeimpänä moottorina. Joillekin sopeutuminen tähän prosessiin näyttää olevan vaikeaa yrittäjinä. Ilmiö muistutta uusmediaa ja sen sisäänajoa tai internet -demokratiaa.
Kulttuurin ja yhteiskunnan innovaatiot ovat suuria, mutta samalla hidasliikkeisempiä kuin teknologian omat innovaatiot. Saimme vieraaksi tänään kiinalaisen maailmanpankin pääjohtajan ja samalla voimme ostaa Yhdysvalloista 3000 euron neliöhintaan aurinkorantojen uusia osakkeita. Se
kertoo missä tunnelmissa Yhdysvalloissa käydään esivaaleja mustaihoisen miehen ja valkoisen
naisen välillä. Valkoisen naisen mies oli jo presidenttinä. Nykyisen isä niin ikään. Seuraava vaihe
näitä vaaleja on jo paljon rumempaa seurattavaa ja se ohittaa vallitsevan puoluelaitoksen sekä
sitä ylläpitävät rahoittajat. Yhdysvalloissa elitismillä ei tarkoiteta ”establismenttina” samaa kuin
Suomessa. Suomessa riittää kun olet akateeminen, omistat hieman ja käyt oopperassa.
Kennedyn klaani oli täynnä tulevia presidenttejä. Omituista miten Yhdysvalloissa on vaikea löytää
presidenttiä muutaman suvun ulkopuolelta tai valta tahtoo demokratiassa keskittyä. Rahalla on
taipumusta tehdä samoin. Ilmiön syntyä on toki tutkittu. Sattuman osuus on yllättävän suuri. Me
suosimme ratkaisuja, joissa keskittymisestä tulee geneettisen perimämme tuottama odotettu lopputulos, mutta kohtuuttoman mittava sen alkuperäisestä asuinpaikastaan luolan suulla syntyneenä tai klaaniyhteisöissä. Emme hallitse geenejämme ja lopputulos on kohtuuton miljoonien
ihmisten mittakaavassa. Demokratia ja talous ei siinä toimi enää alkuperäisen ideansa toteuttaen.
Mitä enemmän väkeä, sitä harvempi siinä päättää. Tolkuton yhden ihmisen vauraus ei ole tarkoituksenmukaista sekään miljoonien ihmisten työllistäjänä.
Itse käytin aikanaan Oulussa asuessani englanninkielen filologian laitoksen professorin apua silloin, kun käännöksen tuli osua oikeaan. Yhteistyö sujui meiltä hyvin. Molemmat käyttivät pitkiä,
polveilevia virkkeitä ja syntyperäinen britti oivalsi kuinka teksti otetaan vastaan akateemisessa
maailmassa Englannissa. Lukijan kunnioittaminen oli aina pääasia. Kohderyhmä oli tunnettava
hyvin. Levikin määrä ei ratkaissut vaan laatu. Mitä laajempi levikki, sitä niukempi sanavarasto ja
jälkiomaksujien lauma kuten sosiaalisen median Twiiteissä.
Suomen kieli poikkeaa melkoisesti suurista pääkielistä. Viimeisimmissä teksteissäni olen käyttänyt sitä hyväksi. Uusi tietotekniikka antaa kielemme rakenteelle sellaisia mahdollisuuksia, joka
etenkin indoeurooppalaisille on vaikeampaa. Kielen koukerot selittävät paljon suomalaista luonnetta ja kulttuuria, joskus myös käytöstämme. Jos vaikkapa ”mustasukkaisuus” olisi käännetty
alunalkujaan oikein (mustankipeys tai -sairaus) moni nuori poika olisi tuon sairauden korjannut jo
varhain, eikä päässyt siitä vain sukkia vaihtamalla ja myöhemmin puolisonsa hakaten. Joku epäili
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vielä hetki sitten suomea sopimattomaksi kaunokirjallisuuden kieleksi. Joku arvioi kielemme johtavan jopa rallikuskiemme menestykseen tai jääkiekkoilijoiden tapaan pelata, näyttelijöiden sijoittumiseen omalla estradillaan sekä kapellimestareittemme menestykseen.
On löydettävä oman kielen vahvuudet ja edettävä kirjallisuudessa niiden ehdoilla kansainvälisesti.
Toki bulkki on sielläkin suuren enemmistön ravintoa. Toisaalta laadukkaampi tai vaativampi työ
löytää helpommin lukijansa netin kautta ja monikulttuurisesti. Portinvartijana toimivat hyvin monet
omasta kulttuuristamme poikkeavat ilmiöt. Oman kulttuurimme tuottamat portinvartijat ovat aina
pahimpia. Se mikä menestyy Suomessa ei menesty oikein muualla. Tämän me opimme jo toki
eusoviisuistamme. Tiedettä on myytävä kansainvälisesti, ja se on lohdullinen tieto monelle nuorelle lahjakkaalle tutkijalle mutta myös muille kielemme käyttäjille.
Kielen tulkitsijasta johtuen syntyy käännöksiä, jotka alkavat poiketa toisistaan, ja ne ovat ikään
kuin eri tekstistä laadittuja. Tällöin oleellista on esim. se, käyttääkö kääntäjä koko kirjaa ja sen
viestiä monikerroksisesti vai eteneekö kappale kappaleelta välittämättä kirjan sanomasta tuon
taivaallista. Näin näyttäisi käyvän moniulotteisemman “Arctic Babylon 2011” kohdalla. Byrokratian
kielessä tämä näkyy vielä ikävämmin. Lisäksi jokainen kirja on lukijansa mittainen ja monesti persoonallisuus- tai älykkyystesti, kyky hahmottaa kokonaisuuksia. Opettajana saa havaita kuinka
eri tavalla myös yliopisto-opiskelijat oivaltavat joskus vaikeaa tieteellistä tekstiä tenttikirjoina. Kypsyystesti on usein kielellinen, mutta ei pelkästään sitä. Pääsääntöisesti ihminen on kuitenkin puhuva ja matkiva eläin.
Yliopistossa tarkoitus on tuotaa laadukasta tutkijajoukkoa koko laajuudelta eikä pelkästään huippuja, Oulun yliopisto rehtori Lauri Lajusta (HS 3.2) lainaten. Se on järkevä valinta ja tukee menestystämme peruskoulussa. Ei sielläkään mitata huippuja vaan koko tason laajuutta. Ei sellainen
maa voi menestyä huippujen kohdalla, jonka koko vuosittainen ikäkohortti (60 000 lasta) ei edusta
kuin vajaan vuorokauden syntyvyyttä todella väkirikkaissa valtioissa. Tason laajuus on toki nobeleita oleellisesti tärkeäpää ja sen kasvattamiseen on saatava lisää resursseja.
Alueet ja yhdyskuntarakenteet eivät toimi kuten yksittäiset ihmiset. Loimijoki laskee luonnonlakeja
noudattaen Kokemäenjokeen ja Turku sekä Helsinki ovat kauppapaikkoina meren rannalla joen
suistoissa tyystin erilaisia kuin vaikkapa Hämeenlinna byrokraattien kotipaikkana. Turun kautta
siirtyi jopa kielemme Mikael Agricolan käyttäessä aluksi pääosin Turun murretta Raamatunkäännöksessä. Luther teki saman työn muutamassa kuukaudessa, Agricolalta työ vei aikaa liki kymmenen vuotta. Toinen teki käännöstyössään enemmän törkeitä virheitä.
Agricolan aapinen on täynnä sellaisia virheitä, jotka ovat vaikuttaneet tunnekieleen etenkin Hämeessä. Tunnekieli syntyy lapsena, jolloin liitämme sanat emotionaaliseen yhteyteensä. Samoin
syntyy paikkaleimautuminen ja juuret. Usein ne ovat yksi ja sama asia. Maailma avautuu lapselle
sellaisena miltä lähiympäristö näyttää.
Idässä oma tunnekieli murteineen sai säilyä ja se näkyy vieläkin ihmisten vilkkaudessa, mielikuvituksessa. Topelius havaitsi heimojen erot ja kirjasi ne Maamme -kirjassa. Hämäläiset kuvattiin
kivenpyörittäjinä ja karkeina puheessaan, karjalaiset ilakoivina ja sananpyörittäjinä. Karjalaiset
saivat tehdä laulumaillaan avoimempaa tunnekielensä työtä ja sitä tapaa vieläkin Itä-Karjalassa.
Samalla sidos ympäristöön oli vahva. Sen havaitsee vielä tänäänkin siirtokarjalaisissa vanhuksissa, mutta toki myös heidän lapsissaankin.
Agricolan työtä Topelius ei huomannut osasyylliseksi tai ei halunnut mainita heimojen luonteen
eroissa. Lainasanat eivät oikein sopineet tunnekielen välineeksi ja etenkin ruotsinkielisten oli vaikea oivaltaa kielen rakenne muutenkin. Suomalaisuusmiehenä Topelius oli viisaasti hiljaa. Nyt
Runebergin päivänä ja laskiaistiistaina asia on syytä mainita. Aikaa on jo riittävästi Topeliuksen
ja Runebergin riidoista. Snellman ei Topeliusta kiusaa. Toisaalta olettaisin Runebergin ja Topeliuksen löytävän toisensa aikamme monista globaalin kritiikin kohteista. Harmi etten huomannut
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ottaa heitä yhdeksi kasoisplaneetan jututettavaksi Pikku Prinsessan matkoilla läpi historian arktisessa babyloniassa.
Tunnekielenä köyhempi monikulttuurinen nuorten käyttämä nettikieli näkyy ja kuuluu käyttäytymisessä nykyisin. Ehkä Sieppari ruispellossa olisi kuulunut kääntää nyt tuolle kielelle. Itse olisin sitä
kääntäjänä suosinut. Salingerin kirjaa ei oikeammin olisi tarvinnut enää kääntää lainkaan. Se kun
on auttamatta vanhahtava eikä parane edes uudesti kielen avulla synnyttämällä.
Pentti Saarikosken väitetty ”viinan tuoksu” ei mielestäni kirjasta nenääni välity. Myöhemmissä
töissä se kyllä haiskahtaa, eikä hän ole ainut kääntäjä tai kirjailija, joka pilaa työnsä väärällä tavalla luovan prosessin avaten. Tätä työtä – luovan innovaatioprosessin avaamista – tulisi opettaa
kouluissa nuorille paljon enemmän. Se on lopulta koko elämän perusta, onnen avaimet ja rikkaus.
Tämän viestin välittäjänä Eino Leino oli Runebergia oivaltavampi ja lähempänä Pentti Saarikoskea. Niin hyvässä kuin pahassakin.
Ihminen kykenee samaan aikaan hahmottamaan geneettisesti vain muutaman tapahtuman tai
henkilön. Tämä on tiedetty toki vuosisadat ja sen seurauksena armeijat toimivat ja meillä on tiimejä, joissa on määräjoukko osallistujia, sydänystäviä vain muutama kappale. Kuusi kantajaa
arkulle riittääkin. Monelle se on hyvä saavutus ja pitäisin onnen mittana. Hautajaiset ovat muutenkin viikonvaihteen eniten väkeä keräävä tapahtuma sadoilla hautausmailla, enkä ymmmärrä
väitettä kuoleman etäisyydestä. Usein tosiasiat ovat täysin päinvastoin kuin yleinen väite.
Ehkä hautajaiset olisi hoidettava kuten jäkiekko-ottelut mekastaen, jolloin media ne havaitsisi.
Media ei siedä hiljaisuutta, julkisuudelta piilossa hoidettavaa. Kaikki olisi läpivalaistava ja siten
pilattava. Mediakeskeisyys on luonut julkisuudenkipeän ihmisen, narsistisen harhan. Vain aniharva ihminen tai ammatti kaipaa suurta julkisuutta. Julkisuus ilman narsistista häiriötä tai taloudellista hyötyä on valtava rasite.
Tutkijana tyypittelen yrittäjät ja kuluttajat, alueet ihmisen mittaiseksi ja havaittavaksi stereotyypiksi. Verkostossa (klusterissa) näitä päätyyppejä ei saa olla yli kymmenen. Puhdasta tyyppiä ei
luonnollisesti ole olemassakaan, vaan ne vaihettuvat toki toisikseen. Luonnossa ei näy selvää
kartalle piirrettyä heinäsavannin ja pensassavannin rajaa, mutta ei myöskään telecity-blogaajan
ja fundamentalisti -pelurin puhdasta typpiä.
Innovaattorit sen sijaan löytyvät aina ja todella puhtaina silloin, kun kyseessä ovat yrittäjätyypit.
Toki nämä löytyvät myös kirjailijoista tai kuvataiteilijoista. Näiden nerojen “valmistamiseen” yliopistoja ei pidä kuitenkaan valjastaa. Se kävisi pääosalle opiskelijoista kovin ahdistavaksi. Tuskainen ja ahdistettu ihminen ei ole luovuuden lähde. Luovuus lähtee sen helppoudesta. Luovuus
ja innovatiivisuus eivät ole sama asia. Luovuus on ihmisen lahja, innovatiivisuus yksi persoonallisuuden tyypeistä.
Meillä ei voi olla satoja saati tuhansia nettiystäviä tai verkostokumppaneita, mutta yhä enemmän
näiden facebook -koukkujen kanssa kamppailevia huijattuja asiakkaita. Me emme hahmota tällaista uutta tietovirtaa tai ihmismäärää vaikka toisin joskus väitämme. Luovassa työssä illuusiot
ja harhat ovat usein harmillinen este. Moni pitää sitä luovuuden mittana ja se vie kohti päihteitä.
Etanolirotta ei ole luova eikä innovatiivinen ensinkään.
Itsepetos on ihmisen tapa edetä virheitään toistellen. Yhteiskuntatieteissä tai käyttäytymistieteissä on hyvä ottaa luonnontieteet ja geenit aina perustaksi. Näin vältytään aivan vääriltä ja tolkuttomilta tulkinnoilta. Deduktio on tieteen keinona verraton ja viimeisimmän kirjani (Arctic Babylon 2011) lukijoista monet ovat sen idean oivaltaneet. Kiitos runsaasta palautteesta ja kauniista
sanoista. Lupaan kirjoittaa lisää.
Kun lukee romaania, jossa on liki kuuden romaanin tekstimäärä, urakka on melkoinen. Arvostan
lukijaa sellaisen urakan hoitaneena. Kirjoittaminen on aina pienempi vaiva. Maraton juostuna on
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vielä mahdollista, mutta sen seuraaminen sivusta liian tylsä tapahtumana. On liian paljon mielekkämpää ajan vietettä, kilpalevaa seurattavaa. Voisiko romaanin esittää abstraktina tai tehdä siitä
posterin? Tiivistelmä ainakin loppun kiireiselle lukijalle. “Luin kirjan jossa vanha mies meni kalaan.
Oli epäonnekas ja palasi pelkkää ruotoa laahaten.” Ei Hemingwayn hengenlennossa nyt niin paljon luettavaa ollutkaan. Hän pelasi lukijan ehdoilla ja jätti lukijan tulkittavaksi ja mielikuvituksen
varaan. Sellainen työ voi jäädä henkiin mutta ei pidä lukijaa hegissä.
Kun kielemme on kovin myöhäsyntyinen ja geenimme sekä sosiaalinen muistimme, sen kollektiivinen tapa toimia paljon vanhempaa perua, meidän on syytä tuntea paremmin yhteisöjen ja yhdyskuntien tapa oivaltaa geneettisesti. Myös silloin, kun kyseessä ovat eettiset ja moraaliset normit, toisin kuin kielellinen osaamisemme väittäisi. Ihminen on tunnetusti valehteleva eläin kielensä
vankina. Väitteeni nelikerroksisesta ihmisestä kirjassani on taatusti omani, mutta todennäköisesti
yhtä lähellä totta kuin hindujen portaikko.
Samoin tyypitykset ovat suoraan toisesta väitöskirjastani, mutta nyt popularisoiden astrologien
tapaan. Itse luotan kuitenkin tietokoneeni luokituksiin enemmän kuin tähtien kertomaan. “Arctic
Babylon 2011” -romaanin kertomasta kaikki on dokumentoitavissa. Lukuun ottamatta tietysti henkilöitä ja heidän tarinaansa. Totuus on tarua ihmeelliempi tässäkin kertomuksessa.
Tämän päivän uutisia olivat valtiopäivien ajavaiset ja seksuaalinen häirintä, karvalakki-lähetystö
Kemijärveltä, Turun Sanomien erotettu päätoimittaja ja alkoholismi, jääkiekkoilija ja huumeet, hiihtäjä ja doping. Forssan uutinen on aina sama, lausuntoja Yhtiönkadun jatkeesta. Sitä voisi pitää
jo kanonisoituna valheena yhdyskunnan tasolla tulkiten. Yksilö ei tuollaista toistoa jaksaisi tai suljettaisiin toki laitokseen.
Miten kävisi yksilölle, joka yrittäisi ylioppilaaksi 50 vuotta yhtäjaksoisesti joka kevät ja syksy huolimatta kaikkien viranomaisten ja opettajien kielteisistä lausunnoista? Se ei ole enää tahtotilaa
vaan sairautta, sanottaisiin. Voiko yhdyskunta sairastua ja mistä? Olisiko 50 vuotta samaa Vuotoksen allasta rakentava kansakunnan edustaja hoitoon ohjattava? Missä kulkee kiusanteon raja
ja koska se muuttuu sadismiksi?
Kun Forssan talousalueelta tavaravirrat kulkevat kohti konttisatamia, ne menevät kakkos-tietä
myöten ja Loimaa talousalueineen on Loimijoen sekä samaisen kakkostien varressa. Hämeenlinna on taas kolmostien varressa ja Lahti nelostien. Tämä on oivallettava kun aluetaloutta rakennetaan ja maakuntien rajoja hahmotellaan. Parin poliitikon valinta ja äänestysalueen raja ei merkitse sen rinnalla yhtään mitään.
Kun Hämeenlinna rakentaa suurkunnan, jossa raja kulkee lännessä Tammelan kohdalla, rajan
merkitys on nyt kokonaan toinen kuin aiemmin. Suurkunta kerää rajan sisältä veronsa ja palvelut
jaetaan tuon rajan sisällä kaupunkilaisille. Se on regionalismia. Kansakunnan on ymmärrettävä
sanansa ja oltava sen jälkeen niiden mittainen. Yksityinen poliitikko, ihminen, voi olla pienempi.
Ei pidä luottaa pienen ihmisen sanaan vaan karttaan ja kompassiin. Ne edustavat toiminnallisia
alueita, spatiaalista todellisuutta. Mentaalikartat eivät ohjaa logistisia rakenteitamme edes internetissä saati konttiliikenteen satamiin. Kuntien kartat tahtovat olla usein mentaalisia ja seurakuntien aina. Pääosin se seurailevatkin toisiaan ja niitä pidetään pyhinä.
Tammelan ja Forssan ei pidä nyt enää pettää oman aluetaloutensa rajallisia resursseja uskotellen
olemattomia tehden lisää kanonisoituja valheita. Agropolis -alue Hämeenlinnan kaupungissa on
kanonisoitu valhe, ja vielä oudompi kuin kirkon ohi kulkeva läpikulkuliikenne vastoin kakkia yhdyskuntarakenteen modernisaation oppeja kaikki asiantuntijat lausuntoineen ohittaen. Suomen
maatalouden ja maaseudun ydin on länteen Tammelasta, ei itään. Loimijoki laskee länteen ja
kakkostie kulkee Satakunnnasta Forssan läpi Helsinkiin. Tämän alueen läpi kulkee miljoonien
autojen virta jatkuvasti ja sen pysäyttäminen on oman taloutemme elinehto. Muuten väki alkaa
muuttaa talousalueelta ja se kuihtuu hetkessä.
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Suomen kielestä puuttuvat käsitteet regionaalinen ja spatiaalinen, mutta myös politiikka kahtena
käsitteenä (politics, policy) sekä mentaaliset alueet (juuret). Näin meillä tahtovat mennä puurot ja
vellit sekaisin ja päättäjämme ovat kuin siepparit ruispellossa. Joku on aina uintiretkellä kadoksissa, kuten sadussa hölmöläisistä, ja lukumäärä saadaan työntämällä nokka saveen.
Se on käypä keino edelleen niin kauan kuin nokka ei ole vielä niskassa. Riitely on ulkopuolisten
tapa hajoittaa talousalueemme voimavarat. Ennen sisällissotaa sen tekivät Helsingistä Tammelaan tulleet vainolaiset surmaten 20 Mustialan opiskelijaa matkalla Riihimäelle. Forssaa ja sen
talousalueen rikkautta kadehdittiin. Talousalueesta tehtiin sodan verisin näyttämö. Öljyn päällä
kelluvat alueet ovat sellaisia vielä tänä päivänä. Yhteistyötä hakevat varakkaat talousalueet pyritään aina hajoittamaan ulkopuolelta. Sitä kutsutaan imperialismiksi tai valkoisen miehen taudiksi.
Forssalaiset voivat jatkaa sisämaan suuntaan kokoustamista aina Lahteen saakka ylittäen sellaisia suurkaupungin rajoja, jotka avautuvat nyt railona. Sen sijaan talousaluetta ja luonnonlakeja
näillä kokoustamisilla ei voi pettää. Tavaravirrat ja palvelurakenteet ihmisineen eivät paljon poikkea luonnonlakien jumalallisesta voimasta. Jos niin tekevät, luonto panee kyllä järjestykseen.
Ihmisiä ei pidä huijata Helsingistä luvaten matkakustannuksiin tukea. Ykistyinen ihminen voi huijata. Ei yhdyskunta, yhteisö, kansakunta ja sen edustajat, kuntien päättäjät. On oltava sanansa
mittainen, kunhan on ensin selvittänyt itselleen, mitä on tarkoittanut. Palvelurakenneuudistus (Paras -hanke) on käsitteenä monelle yksityiselle kunnan päättäjälle aivan liian vaikea. Se on monelle
alan ammattilaiselle hyvin vaikea käsite toteutettavaksi monen eri kunnalliskulttuurin hankkineen
yhdyskunnan ja maaseudun kylien, taajamien välillä. Sotesoppa ja maakuntahallinto, kunnat ja
pitäjämme, ovat liian vaikeita yhdistää muinaiseen valtion hallintoon tekemättä julmia virheitä.
Forssassa kuuluisi olla nyt takavuosien ennusteiden mukaan 30 000 asukasta, mutta onkin tästä
vain runsas puolet. Forssalaisia on petetty. Talousalue on toiminut vastoin talousmaantieteen
armottomia lakeja välittämättä tieto- ja tavaravirtojen kulusta, satamapaikoista ja konttiliikenteen
olemassaolosta, logistiikasta.
Edes Loimijoen tapa laskea länteen ei ole rajojen rakentajia herättänyt. Logistiikkakeskukset eivät
synny kokoustamalla tai puhumalla ja vielä väärässä paikassa. Yksityinen kuntalainen, veronmaksaja, palveluiden käyttäjä, eläkeläinen ja lapsi ei ole vastuussa näistä virheistä.
Useimmat virheiden tekijät eivät ole enää kunnan päättäjiä, eivät edes kuntalaisia. Yhdyskuntarakenteiden murroksessa ja muutoksissa syyllisten osoittelu on turhaa puuhaa kuntatalouden mittakaavassa. Paras -hanke ei ole Forssan käynnistämä. Lounais-Häme sen sijaan joutuu vastaamaan siihen, mitä ympäristössä on jo tapahtunut, ja kuinka toiminta olisi aluetalouden näkökulmasta järkevintä hoitaa.
Aluetalous ei ole sama kuin kuntatalous. Kunnat kieltäytyivät tällaisen selvityksen teettämisestä.
Siis jotkut yksittäiset henkilöt kunnissa. Eivät regionaalisen yksikön sisällä olevat veronmaksajat,
vanhukset tai lapset, yrittäjät ja heidän järjestönsä jne. Monelle kunta regionaalisena tai spatiaalisena yksikkönä on vieras ja siihen tutustutaan vain hallinnollisena yksikkönä, jonkun tietyn palvelun tarjoajana, joskus vain verottajana. Monen kunnan yhteinen aluetalous on tätäkin oleellisesti mutkikkaampi käsite. Sen järkevä suunnittelu ja kehitys ei suju ilman ammatttilaisten työtä
ja ohjausta.
Sisämaa ei ole koskaan talousalueena innovatiivisin ydin. Sen kielikin on aina jäljessä satamapaikkojen kulttuurista. Ihmisistä yli 90 % asuu näillä jokisuistojen delta- alueilla, ei sisämaan saarekkeilla. Verkostojen rakentaja ei saa unohtaa talousmaantiedettä, luonnon lakeja, yhdyskuntien
luonnollista tapaa rakentaa reittinsä ja huolehtia sosiaalisen pääomansa juurista. On ajateltava
globaalisti ja toimittava paikallisesti. Ei päinvastoin lähtemällä itään päästäkseen länteen. Kolumbuksen retki oli pelkkä vahinko eikä sovi yhdyskuntasuunnittelijan strategiaksi. Suomalaisista valtaosa asuu rannikolla, ei Etelä-Suomessa. Sisämaa Savossa on saaristoa. Ei järviä.
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Meillä on aivan liian vähän aluetaloutta ymmärtäviä kansalaisia. Siihen ei anneta minkään-laista
koulutusta. Kuntatalouden tai yritystalouden koulutus, juridinen tausta eivät sovi kovinkaan hyvin
koko aluatalouden käsitteistön hahmottamiseen. Kunnallishallinnossa yli neläjännes hoitaa vain
oman kuntasektorinsa asiaa, ja on kunnan palvelussa toimiva agentti (HS 5.2). Aiheesta juuri
valmistunut väitöskirja on erinomaisen paljastava. Sitä ei vain hyödynnä meillä kukaan ja tohtorikin jätetään työttömäksi.
Hämeenlinnan tavaravirtoja ja kolmostien kehitysvyöhykkeitä ei voi forssalainen huijata. Kolmostielle on helpompi eksyä Helsingistä kuin kakkostielle. Talousalueen imago on lopulta logistiikkansa ja ympäristönsä oloinen, ja sen eteen on tehtävä töitä koko kulttuurin voimin. Kulttuuri erittäin laajasti ymärrettynä. Lottovoitot ovat yksittäisiä ihmisiä varten ja harvinaisia.
Yhdyskunta ei ole yksilö eikä toimi kuten perhe ja sukulaiset, kaverit harrastusten parissa ja työpaikalla. Jos kunnallinen päättäjä tuntee vain tämän elämän, hän on päättäjänä ja vallan käyttäjänä väärässä paikassa. Jos kunta on hänen työnantajansa, hänet tulisi jäävätä koko ajan ja
etenkin oman hallinnonalansa asioista päätettäessä. Nyt on kuitenkin päinvastoin. Professionaalinen tai intressikonfliktinen vallankäyttö ovat kuntien tärkeimmät vallankäytön muodot.
Kun innovaatiot eivät oikein kulje vastavirtaan jälkiomaksujilta innovaattoreille, vielä vähemmän
luonnonvarojen jalostettu tavaraliikenne ja palvelut, rekkojen jonot ja konttiliikenteen katkeamaton
tavaravirta. Jos toisin olisi, Lahti olisi perustanut jo 1700-luvulla yliopiston ja 1970-luvulla tiedepuiston sekä teknologiakeskuksen, keräisi nobeleja kilpaa Hämeenlinnan yliopiston ja teknologiakeskuksen kanssa. Mikael Agricola ja Lönnrot, Topelius isänsä kanssa olisivat näiden alueiden
tuotetta. Jostakin syystä nämä “alueet” löytyvät kuitenkin Turusta, Helsingistä ja Oulusta.
Jostakin omituisesta syystä innovaatiokeskukset, talouden muuttajat, tieteen ja kielen kulttuuriset
kehittäjät, ovat syntyisin aina ja kaikkialla satamakaupungeista ja monialaisista kulttuurien solmukohdista, nodaaleista. Niihin on syytä pitää yhteyttä oli kyse tavaranvaihdosta, tietovirroista, koulutuksesta ja palvelujen hankinnasta, innovaatiosta ja luovuudesta, globaalista verkottumisesta ja
omasta paikallisesta hyvinvoinnistamme.
Pienten maaseutupaikkakuntien kohdalla tämä yhteydenpito paranee, jos omat verkostot ovat
kunnossa, talouden ja teknologian sekä kulttuurin painoarvo muita näkyvämpi ja yhteistyössä sellaiseksi rakennettu. Yhdyskuntarakenteissa ei lasketa yhteen ja vähennetä eikä pelata kasinotaloutta. Kansantalous ei toimi valtion taloudessa kuten pörssimeklari. Karvalakkilähetystöt Lapista
kertovat aina huonosti hoidetusta politiikasta (policy, kehitys) vaikka politiikka (politics) olisikin
ehkä kunnossa.
Tiede on Lomijokilaakson ylivoimaisesti merkittävin ja muista “maaseutualueista” poikkeava voimavara, jota yrittäjien ja aluetalouden on yhteisesti nyt hyödynnettävä palvelurakenne-uudistusta
järjestelmällisesti koottaessa. Vajaan parin vuosikymmenen kuluttua meistä vain runsas kolmannes on työikäisiä, ja ilman riittävän vahvaa aluetaloutta meidän on mahdotonta tarjota nyt vielä
syntymättömille tai 5-10 -vuotiaiden ikäluokille sellainen kasvuympäristö, jossa terve aluetalous
voisi toimia myös vielä silloin, kun itse olemme vanhuksia, yli 80-vuotiaita avun tarvitsijoita.
Hämeenlinna ja Lahti ei meidän apua kysele eikä tuolloin tarvitse. He ovat asiansa hoitaneet nyt
jo moitteettomasti. Mehän elämme nyt valtiossa, joka pelaa kuin 1980-luvun kasinpeluri. Muistaako joku sellaiset kasinopelurit kuin KOP ja SYP? Markkinatalouden suomalaiset sinivalkoiset
pääomamme lippulaivat? Forssan talousahdingon 1990-luvun alussa? Onko jotain opittu? Jäikö
jotain aluetaloudesta vastaavaan sosiaaliseen pääomaan? Jos mitään ei opittu, siitä kärsii entiten
ympäröivä maaseutu, mutta tuskin uuden Hämenlinnan suojissa. Raja avautuu siinä nyt railona
ja maakuntahallinto ei sitä railoa ole poistamassa ellei nyt elettäisi 1600-lukua.
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36. Mutka on leweämpi, awonainen lahti, ei ase
Matti Luostarinen 2008. Uusi mediayhteikunta. Blogit ja sosiaalinen media innovaatioyhteiskunnan muutoksessa.

Ihmisen ja kulttuurin sivistyksen mitta on sanojen määrä ja käytettävyys
Sain kutsun väitöstilaisuuteen Turun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan. Näitä kutsuja tulee
nykyisin enemmän kuin väitellessäni itse ensimmäisen kerran Oulun yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Väittelijöiden määrä on kolmen vuosikymmenen aikana yli kymmenkertaistunut. Pidän sitä myönteisenä ilmiönä. Kansakunnan menestyksen mitta on sen sivistyksen ja kulttuuri
tasossa, sen leveydessä ja laadussa.
Hälyttävä on se tieto, jossa nuoret eivät nykyisin enää arvosta koulutusta siinä määrin kuin vuosikymmen aiemmin. Näille nuorille ei ole kerrottu kuinka elämän kokemuksellinen sisältö ja sen
rikkaus on sanoissa ja symbolien avautumisessa. Ne eivät avaudu ilman sen eteen tehtävää
työtä. Elämä avautuu ja kannattelee oppimiemme symboleiden kautta ja valtaosa niistä on juuri
sanoja, kulttuurien kautta syntyvää hermeneuttista viisautta.
Alunperin väitös oli väittelijän keino osoittaa tuntevansa opettajansa ja professorin tutkimustyötä
ja hän puolusti väitöstilaisuudessa juuri kustoksen löydöksiä. Ei omaansa, kuten nykyisin on laita,
ja usein monesta jo hyväksytystä tieteellisestä artikkelista koottua nippua. Sellaista en oikein pidä
väitöskirjana ja väittelynä lainkaan.
Väittelijän on kyettävä mielestäni edelleenkin osoittamaan väittelijän taitonsa ja puolustamaan
julkisesti uutta löydöstään tieteen kentässä. Aniharvoin uutta väiteltävää löytyy ja nipussa ne on
jo moneen kertaan luettuja löydöksiä. Tiede ja sen eteneminen on reaaliaikainen prosessi ja sellaisena sitä on myös puolustettava.
Päivi Laine väittelee ihan oikealla monografialla ja suomen kielestä tiellä sivistyskieleksi. Hän on
tutkinut maantieteen sanastoa ja sen kehittymistä 1800-luvulla. Keskeisiä käsitteitä ovat leksikologia ja terminologia. Maantieteen sanasto liittyy erikoissanastoon ja sitä ovat kehittänet tiede,
ammatti ja harrastukset. Sanojen rakenne ja merkitys, käsitteiden luokitus on tapahtunut hyvin
konkreettisen käytön välineenä ja välttämättömänä keinona ymmärtää ympäristöään.
Nykyisin se on erityisen tärkeää ja poikkitieteistä, globaalia mutta myös paikallista oivalta-mista.
Maantiede elää uutta renesanssiaan yhdessä historiatieteiden kanssa, ja sen sanasto kasvaa
valtavalla vauhdilla.
Maapalloa ei oikein tunnettu vielä Suomessa 1800-luvun alussa oman kielen välineenä ja kartografia oli kehittyvälle sivistyskielelle vieras. ”Werkkosilmiä tulee ympäri koko maapallon, niin että
niitä myöden sitten woi jokaisen sirkkelin graadit ja warsin tarkasti määrätä itsekunkin paikan
sijan” kartantekijä kertoi vuonna 1845. ”Kumpikin puolikas jaetaan päiwäntasaajan kanssa yhtä
suuntaa kulkewilla wanoilla 90:neen yhtälaiseen osaan, joita kutsutaan lewy-asteiksi” opasti
maantieteilijä Granlund vuonna 1849 oppilaitaan.
Leveyspiirejä kutsuttiin rinta- tai tasaympyröiksi, yhdensuuntaisiksi pyöriksi tai paralleliksi, leveyspykäliksi. Luode oli pohjoislänsi, luodepohjanen, luodeilma tai länsipohja vuosikymmenestä riippuen. Etelä pooli oli etelään päin ja pohjas pooli pohjaseen. Mineralia löytyi enemmän kuin muissa
mailmanosisa, maaosassa, maapiirin osassa jne. Nyt me tarkoitamme samalla käsitteellä maanosaa. Maapallo muotoutui käsitteistä maan kluutu, maanpiiri, globi, klootu, maapalli, maalimanklootu, palli.
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Tyypillisiä olivat suorat käännökset ruotsista. Kun maapalloa ei oikein tunneta, tärkeää ei ole gobalisaatio, meren ja mantereen välinen ero, vaan erilaisten paikkojen ja alueiden kuvaaminen.
Syntyy kohoumia, vuoria, vuorimaita, kukkuloita, sisämaata, rantamaata, saaristoa ja särkkää.
Laaksot, rotkot, alangot ja aavikot tulivat kieleemme vasta 1930-luvulla. Etenkin 1840-luvulla veden ja maan erilaiset kategoriat, käsitteet sekä niiden alakäsitteet alkoivat yleistyä kartan yleistymisen myötä. Harjanteet, harjut, selänteet ja vaarat tulivat kieleen siinä missä koski, vesiputous,
pääjoki, sivujoki sekä kylmä, lauhkea ja kuumavyöhyke, talven alue ja tropiikki.
Käsitteiden määrän räjähdysmäinen kasvu tapahtui kuitenkin vasta 1860-luvulla, jolloin maassa
alettiin julkaista maantieteellisiä pitäjänkirjoja ja -kertomuksia sekä oppikirjoja. Laskeuman rinnalle tuli rantamaa, notko ja syvänne sekä laakso, alanko ja sola. Dyyni sai rinnalleen suiston,
porrasmaan, rannikon ja kannaksen. Suomalaiset oppivat tuntemaan savannin, aron, aavikon,
keitaan, suola-aavikon, hiekka-aavikon ja preerian. Globaaliin suomalaiseen maapalloon tuli
maan akseli, karttapallo, pituuspiiri, kääntöpiiri, päiväntasaaja, kravun ja kauriin kääntöpiirit.
Vuosisadan jälkipuoliskolla ilmansuunnat ja väli-ilmasuunnat saivat nykyiset symbolinsa ja maantiede tieteenä toi mukanaan myös erikoissanastonsa. Tuolta ajalta ovat vaikkapa kasvillisuusilmastovyöhykkeet, jäätiköt, pustat ja pasaatituulet, föhnilmiö sekä Golfvirta, pampa, monsuuni,
alppimaa ja hamada.
Kuumat lähteet ja koralliriutat, tulivuoret ja kehäriutat alkoivat rikastuttaa suomalaisten elämää
kosteikkojen, laguunien, marskimaan, viidakon ja sademetsän ohella. Saimme hetkessä satoja
uusia käsitteitä kieleemme. Luonnonmaantiede kulki edellä ja kulttuurimaantiede hieman sen jäljessä. Sanastoon tuli dynamiikkaa, jossa maa alkoi vyöryä, kohota, syntyi hautavajoamia ja suistomaita, eroosio ja tornado. Suomalaisten kansainvälistyminen ja talouden teollistuminen näkyi
maantieteen sanastossa.
Maantieteen perussanastostamme liki 80 % on syntynyt 1800-luvulla ja tärkeimmät kuvaavat
maan pinnanmuotoja ja maantieteellisten ilmiöiden nimityksiä. Näitä on kielessämme lähes 60 %.
Suomen maantieteelle vieraat ilmiöt ovat saaneet meiltä vain noin kymmenen prosentin osuuden
ja liki saman määrän olemme poimineet kieleemme maapalloa kuvaavaa nimistöä.
Kiintoisaa on, että ennen 1870-lukua suomalaiset eivät ole voineet käyttää omassa kielessään ja
sen symbolijärjestelmissä sekä viestinnässä vaikkapa sellaisia käsitteitä kuin hiekkasärkkä, hyökyaalto, järviylänkö, jäälohkare, laskuvesi, mannerilmasto, matalikko, pasaatituuli, sisävesi, suistomaa, vesiputous, ylätasanko, niemennokka, pohjoinen leveys. Ne tulivat meille tarpeellisiksi
vasta vuosisadan lopulla. Tai oikeammin ne korvattiin muilla käsitteillä.
Niinkin myöhään kuin 1890-luvulla ensiesiintymän saivat käsitteet harjuselänne, hiekkavalli, jokilaakso, jääkenttä, lumikenttä, maanpinta, maanvieremä, napaseutu, pengerrys, pallonpuolisko,
sisämaa, soramaa, suihkulähde, tunturiylänkö, uoma, vieremä, viljelysalue, yläjuoksu tai äkkijyrkänne.
Niinpä nykyisin globalisaation ja internetin aikaan mahdollisuutemme onnistua viestinnässä ovat
edelleen kielen omia keinoja joko löytää vanhalle nimitykselle uusi käyttö, keksiä uusia sanoja,
symboli-innovaatioita, sepittää niitä tai hakea käännöslainoja, lainata suoraan pääsääntöisesti nyt
englannin kielestä.
Huomattava osa sanoistamme on jatkossakin luontoon läheisesti liittyviä, sitä matkivia (lirisee,
lorisee, särisee, surisee jne.) sekä monella tavalla taloudellista, jossa kielen ohjaava merkitys
toimillemme on kaiken muun avaava ja tulkitsijansa mittainen tapahtuma.
Tässä merkityksessä väittely ja opiskelu on kielen avaamista ja oppimista, uuden rikkaam-man
maailman hakemista ja muille sen jakamista. Tästä näkökulmasta Päivi Laine on päässyt omissa
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opinnoissaan tutkijana pitkälle ja ansaitsee tohtorin hattunsa. Hän lisää paitsi kielen historian,
myös kieltä puhuvan ja kirjoittavan yhteisön sivistyshistoriansa tuntemusta.

37. Juhlavuoden sadas blogiartikkeli
Matti Luostarinen 2008. Uusi Mediayhteikunta. Blogit ja sosiaalinen media innovaatioyhteikunnan
muutoksessa. Blogi www.clusterart.org

Myyteistä vapaa itsenäisyys – 90 vuotias Suomi
Kansakuntaa ja aluetta paalutetaan historian myyttien kautta. Emeritus professori Risto Jussilainen kertoo kuinka ilmaisu ”Ruotsi-Suomi” on ollut aikanaan valtiomyyttinä meitä harhaanjohtava.
Sellaista valtiota ei toki ole ollut.
Tästä historian ”taittovirheestä” olisi päästävä eroon. Suomi itsenäisenä alueena ja käsitteenä tuli
vasta suomalaisuusliikkeen kautta ja silloinkin mukana oli kalevalainen runotar.
Mihin virtuaaliajan Suomi näitä tarvitsee? Aiemmin Matti Klinge oli romuttanut tsaarinajan myytit
ja sortokaudet synkkinä aikoina. Jatkosodan ruumiita laskenut professori Ylikangas oli joutua käsirysyyn puolustusvoimain oman tutkijan kanssa. Selkävoitto pohjalaiselle painiperinteelle. Historian kirjoittajat tietävät toki ammattilaisina mistä nyt on kysymys. Professorit ovat tuolinsa ansainneet myös emerituksina.
Suomen historian suuret myytit ovat osa kansallista identiteettiä. Niiden kitkeminen pois sosiaalisesta muististamme ei ole aina puolusteltavissa pelkästään positiivisena ilmiönä. Elämä on kansakuntana erilaisten traditioitten, faktan ja fiktion yhteistä temmellyskenttää.
Dionysos mekastakoon ja saakoon aikaan sopivaa särmää, johon Apollon voi rakentaa kuvansa
tylsistymättä historiaamme, vastaisivat muinaiset kreikkalaiset. Kreikkalaiset eläkööt myyteissään, vastaisi pragmaattinen suomalainen.
Kansakunta elää aikaa, jossa väärä historia ei saa olla uusien sukupolvien maailmankuvaa hämärtämässä. Ihminen perii epigeneettiset kokemuksensa toisin kuin Darwinin teoriassa. Kollektiivinen muisti on oltava oikein perittyä. Vastuu oikaisuista kuuluu emerituksille. Kun elämme maailmankuvat muuttavaa paradigmaista aikaa, emeritusten vastuu kasvaa entisestään.
Median tehtävä on sen siirtäminen uuteen perimään pimeät geenit valaisten. Näin nopeasti luonnontieteen havainnot muuttavat ihmistieteitten sovelluksia Suomessa vuonna 2007. Epigeneettisestä perimästä kirjoitettiiin keväällä 2006 maallikkojen deduktiivisen päätelyn tuotteena ja
webympäristön mahdollistamana. Sellainen oli oman aikamme tuotteena paradigmaisen ilmiön
luonteesta kertova ja sellaisena merkittävä.
Tänään sen maan päälehti vahvistaa maallikkojen löydökset tiedemiesten rottakokeissa. Hämeessä epigenetiikka liitettiin omaan kulttuurin jo keväällä 2006 vikkelän median oivalluksena.
Kukaan ei sotkenut sitä lamarkismiin.
Maan päälehti on kansakunnan ikäinen. Mikään ei luo kansallishenkeä, alueellista identiteettiä ja
sen myös mytologisia rakenteita niin voimallisesti kuin maakunnallinen kirjallisuus ja oma tiedotus, maakuntalehdet. Jos kylien ja kuntien alueellinen identiteetti on heikko, kunnat on helppo
saattaa saman hallinnon alle.
Kuntien ja kylien asiaa tasapuolisesti esittelevä lehdistö on osasyyllinen aluehenkiin ja niiden
kansallista identiteettiä, paikkaleimautumista ylläpitäneeseen alueellisen identi-fikaatioon, yhteisöllisyyteen. Kunnallinen kulttuuri on joka pitäjässä omalaatuisensa. Maakuntalehti on sen joka
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päivä kertonut ja samalla vahvistanut maan päälehteä toki seuraten. Sitä kutsutaan alueelliseksi
(spatiaalinen, ei regionaalinen) diffuusioksi.
Kuntaliitosten byrokratiassa sitä ei pidä hävittää sotkemalla regionaalinen spatiaaliseen tai politiikka (politics) alueelliseen kehitykseen (policy). Tässä vaaditaan sellaista osaamista, jonka puuttuminen on tärkein syy sisäministeriön hitaasti etenevään paras-hankkeen prosessointiin ja sotesopan keittoon. Vuosikymmen tästä ja sen sopan tulisi olla valmista.
Ei pelkkiä rajoja muuttaen (regionalismi) synny spatiaalista kehitystä (policy). Vain poliitikot vähenevät ja syntyy saneerausta. Sellaista jota MMM harrastaa omien tutkimuslaitostensa (MTT,
METLA, RKTL, GTL) kohdalla peläten virkoja Helsingissä ja Brysselissä. Innovaatiopolitiikka (policy) ei voisi olla enää lyhytjänteisempää ja omat eväät kansakunnalta syövää politikointia (politics). Millaisilla eväillä tällainen luonnonvarain ministeriö aikoo hoitaa maata lähivuosikymmenien
kriisissä? Mehän elämme lainarahalla koko ajan.
Isäni on Suomen valtion ikäinen. Hänellä ei ole vaikeuksia palauttaa mieleensä 90-vuotiaan koko
kertomus myytit sivuuttaen sotien aikaisina satuina. Varhaisemman Suomen kohtalot oli nekin
mahdollista elää virtuaalitodellisuudessa. Vuosisatoihin Suomessa ei tapahtunut sellaisia dramaattisia muutoksia, joista 1900-luvun alkupuolella syntynyt ei olisi helposti selvinnyt ja oivaltanut
niiden merkityksen sosiaaliselle elämälle agraarisen Suomen oloissa.
Muutos 1800-luvun lopun liki luontaistaloudesta nykyiseen huipputeolliseen globaaliin virtuaalimaailmaan tapahtui yhden sukupolven aikana. Sellainen vauhti hirvittää ja joku putoaa rattailta.
Valtio rakentakoon tasauspyörästöt kuntien kulkea mutkia oikomatta. Hyviä aikoja suomalaisten
on vaikea sietää. Pragmattinen ja luontoon sidottu environmentalistinen (deterministinen) kansakunta osaa vain vastatuuleen luovimisen. Myötätuulessa vene menee nurin tai hörppää aallokossa ahnehtiessaan inflaatiota liikkeelle. Kun euroa ei voi devalvoida alkaa rakenteellinen muutos devalvoinnin nimellä. Siinä köyhä kansa joutuu ahdinkoon ensimmäisenä.
Vaikeampaa 90-vuotiaalle on sisäistää viimeisimmät vuodet ja vuosikymmen. Ei niinkään sotien
tuomia surrealistisia kokemuksia nuorena miehenä. Sodat ja lamavuodet olivat osa kansallista
muistiamme. Niihin varauduttiin ja se oli osa kansallista olemassaolon ydintä. Joku pyrkii pitämään tätä pelkoa elossa nykyisinkin. Pelot ovat suomalaisten hyveitä ja niistä pitäisi päästä oikeiden rokotteiden avulla rohkeampaan tulevaisuuteen.
Sen sijaan lastenlapset ja heidän oudot, kaiken aikaa muuttuvat tekniset välineensä, eivät ole
enää osa samaa 90-vuotiaan kielellistä ja kokemuksellista tunnemaailmaa, kollektiivista historiaa,
josta luonnontieteet, maantiede kertoivat ja lähiympäristö maalla viestitti.
Muutoksen ymmärtäminen on vaikeaa jopa alan ammattilaisille median keskiössä tai opettajina
yliopistoissa, maailman kansalaisina Nokian kännykkää markkinoiden. Sukupolvien välillä ei ole
kuilua vaan kaksi eri maailmaa, eri planeetta, universumin mittainen matka. Ajan ja paikan katoaminen sosiaalisena ja kulttuurisena kokemuksena, kielen kautta vastaanotettuna ja visuaalisesti
oivaltaen emotionaalisena kuvaruutuihmisenä on paljon enemmän kuin saranayhteiskunta Seppo
Kääriäisen kertomana.
Suomen itsenäistyminen ja siirtymä pois Venäjän ja Ruotsin vaikutuksesta kohti globaalin maailman johtavaa innovaatiorakenteiden hallitsijaa on ehkä suurin syy myyttisten tarinoiden kaatumiselle ikäihmisten kokemuksena. Maailman parhaat lukijat, matemaatikot ja luonnontieteen osaajat kouluissamme eivät tarvitse mytologisia kertomuksia ja herooisia tarinoita itsetuntonsa tueksi.
Niistä on heille vain vahinkoa.
Uutta kansallista historiaa ei pidä rakentaa virheellisen maailmankuvan päälle. Poliittinen retoriikka, populismi, ei enää toimi uuden sukupolven kielenkäytössä. Entäpä jos kokeilisi Nietschen
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markkinoimaa kreikkalaisen draaman ymmärtävää raadollista rehellisyyttä? Kun kaikki muut keinot on ensin käytetty. Kolminkertainen petos on kielen itsensä luomus ja sen oivaltaminen vie
oman aikansa. Tästä kertova kirjani “Arcti Babylon 2011” on tulossa myyntiin lähipäivinä. Näin
kustantaja on luvannut ja kirjailijaa siitä laskuttanut. Kirjailija on aina elättänyt kustantajansa eikä
päinvastoin. Nyt piäisi elättää myös lukijansa.

38. Hyvän maun tuolla puolen
Matti Luostarinen 2006. Uusi mediayhteiskunta. Blogi www.clusterart.org

”Over mijn lijkin”, Kuolleen ruumiini yli
Kävin joulunpyhinä läpi nekrologeja. Tarkoitus oli herättää keskustelu vaikeasta aiheesta, jonka
tiesin tulevan medioihin TV 2:n tuotantona Hollannin malliin. Tänään tuo ohjelmasarja esitellään
näkyvästi Ilta-Sanomien lööpeissä.
Sarja (Over minj lijkin) kuvaa saattohoidossa olevia kuolevia ihmisiä. Kuolevat ihmiset lähettävät
siinä testamenttinsa ja sitä käyvät läpi läheiset ja omaiset. Videotestamenttia on tehty TV:n toimesta ja varsinainen tarina alkaa hautajaisten jälkeen. Muistuttaa vähän tuttuja ja suosittuja tosiTV sarjoja. Nyt vain pääosassa ovat kuolemaa tekevät ja ohjelman aikana myös kuolevat ihmiset.
Tuottaja perustelee sarjaa ”tarkoituksena herättää kipeän ja aran aiheen esiintuontia myös Suomessa.”
Kun talonpojan morsiamet ja morsianten sulhaset eivät omaa tirkistelynhaluani saaneet liikkeelle,
tämä tuntuu jo jotenkin makaaberilta tavalta lähestyä niinkin luonnollista aihetta kuin kuolema.
Syntyminen ihmiseksi nyt sattuu olemaan samalla kuolemantuomio. Eikö muuta formaattia löytynyt asian käsittelyyn, jos se nyt oikeasti koettiin tärkeäksi? Vai houkuttelivatko Hollannin korkeat
katsojaluvut?
Lehden haastattelussa arkkiatri Risto Pelkonen kieltäisi ohjelmahankkeen vastenmielisenä jos
vain voisi. Arkkiatri ei ymmärrä lääkärinä, mikä tämän sanoma voisi olla. Lehdestä häntä lainaten
”En ymmärrä, mikä tässä olisi se sanoma, paitsi että taas saataisiin hyviä ihmisiä katsomaan
surkeita tapauksia…Ainahan pitäisi olla joku sanoma, josta joku iloitsee tai hyötyy tai joka avaa
keskustelua. Mutta en keksi tästä mitään sellaista.”
Riitta Kuuskoski toimittajana kommentoi. ”Tarvitaanko tällaista? Mieleen muistuu takavuosien
koulukaveri, jonka puoliso kuoli kaksikymppisenä syöpään. Välttelin häntä, en osannut sanoa mitään. Yhteys katkesi. Taidetaan ohjelma sittenkin tarvita.”
Terhokodin johtaja Juha Hännisen mukaan, yhtäällä kuolemasta pitäisi puhua enemmän julkisuudessa, mutta toisaalla kuolemansairaiden ihmisen kognitiiviset häiriöt ovat usein jo niin pitkällä
elämän loppuvaiheessa, että heidän arvostelukyky saattaa ratkaisevasti heiketä… Kynnys puhua
omasta kuolemasta on normaalisti hyvin korkea.”
Se mikä onnistuu Hollannissa ei välttämättä toimi Suomessa. Suomalaisuuteen kuuluva sulkeutuneisuus on geneettistä perintöämme ja siinä perimässä niin elämä kuin kuolema koetaan kovin
eri tavalla ja läheisesti osana omia pelkojamme tai maailmankuvaamme, syviä ja usein myös
uskonnollisia tuntojamme.
Jotkut taitavimmat taiteilijamme pyrkivät niitä aikanaan avaamaan alkaen Hugo Simbergin kyvystä kesyttää kuolemaa ja hallaa. Ei se oikein onnistunut ja hyvä niin. Väärillä geeneillä ei Suomessa oikein menesty. Ei ainakaan hollantilaisilla suurempana joukkona. Joku yksittäinen voi
tällä pärjätäkin. Tällainen tekisi ehkä ohjelman suomalaisesta miehestä itsemurhaa hautomassa.
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Meillä on tavallaan neljä kerrosta, jonka tuollaisen ohjelmasarjan tulisi kyetä läpäisemään onnistuakseen. Ensi ovat tajuntamme ja piilotajunta. Molemmat ovat nuoria ja syntyneet kielemme ja
sen sisältämän kulttuurin kautta. Se on Suomessa kokonaan toinen kuin hollantilaisilla. Kuolevien
kognitiiviset häiriöt ovat vain vaatimaton osa tätä pohdintaa.
Tämän jälkeen tulee kansakunnan oma kollektiivinen muisti ja syvimpänä geneettinen muistimme
ja perimä. Eivät mene nekään yksiin hollantilaisten kanssa. Oma selviytymisemme kansakuntana
on aivan muuta kuin keskieurooppalaisilla ja kykymme pärjätä tässä ilmanalassa on geeniemme
tulosta. Niiden avulla me pärjäämme päivästä toiseen ja hoidamme myös elämän ja kuoleman
kysymyksemme.
Omassa asiassamme olemme hollantilaisia paljon fiksumpia myös tietämättämme. Se miten
avannosta noustaan on suomalaista osaamista. Järkevä ihminen ei sinne joudu ensinkään. Kun
medialta puuttuu molemmat, siihen lakataan luottamasta. Rahastus tapahtuu silloin pelkällä hälinöinnillä ja mekastaen. Matti Nykänen osasi sen aikanaan tietämättään ja vilpittömästi. Oman
aikamme sosiaalisen median nykäset eivät sitä osaa alkuunkaan.
Kun kuolemasta tehdään viihdettä, medioiden kilpailu on mennyt siihen pisteeseen, jossa sitä
seurataan vain hakien mahdollisimman sairaita ja psykoottisten ihmisten tekemiä kertomuksia
toimittajina. ”Arctic Babylon” on kertomus ihmisistä, joita ohjataan ulkopuolelta, ja joille mikään ei
ole enää pyhää. Otan esimerkit tämän päivän lehdistämme alkaen kuitenkin lapsuudestani.
Kun lapsina jouduimme kulkemaan Iisalmesta kohti Oulua, aikuisilla oli tapana mumista Piippolan
kohdalla, kuinka siellä tuoksui Haanpää. Se jäi lapsen mieleen moniulotteisena kertomuksena.
Sillä saatettiin tarkoittaa paikallisen kirjailijan viinalle tuoksahtavia teoksia mutta myös hänen poliittisia kannanottojaan. Tällöin takana olisi ollut tajunta ja kielen sekä kansakunnan oman kollektiivisen muistin kautta syntyvät tulkinnat. Jo kolmevuotias lapsi osasi nämä leikit ja se puistatti.
Oikeasti savolaiset tarkoittivat kuitenkin geeniperimäänsä. Savolaiset sanankääntäjät eivät voineet olla varmoja olivatko kirjailijan murreilmaisut savolaisia vaiko pohjalaisia. Pentti Haanpää
asui sudettisavolaisilla alueilla, eikä häntä voitu oikein hyväksyä oikeaan savolaiseen tarinankertojien sukuun ja heimoon. Tuolta suunnalta tuli vain vainolaisia siinä missä Kajalastakin kostajia
Pohjanmaalle.
Laukkuryssän erottaminen väkivaltaisesta oli taitoa vaativa laji kielen kantimissa, ja siinä parhaat
geenit jäivät henkiin idän ja lännen välissä eläen. Savolaisille kaikki avautui sanan ja sen käytön
kautta ja se oli pyhä asia. Se varmisti geenien pysyvyyden, jalostumisen ja siirron. Eivät ne selviytyneet parhaiten, jotka tuottivat eniten jälkeläisiä, vaan ne jotka pystyivät pitämään nämä hengissä.
Se on sitä vielä tänäänkin geneettisessä perimässämme. Kaiken muun savolainen voi antaa anteeksi, mutta ei kielen kautta syntyvää geeniperimänsä loukkausta. Humoristista itsestään ei sovi
tehdä pilaa ohi hänen oman itseironian. Se menee sieluun ja ytimiin geenien imemänä, eikä silloin
freudilaiset tulkinnat auta, saati järjen ääni vedoten ihmisen kielelliseen tajuntaan. Tajuntaan tulevat osat toimiamme ovat melkoisen vähäinen asia, ja elämme pääsääntöisesti ikään kuin
unessa.
Fiktiivinen finalismi on ilmiö, jossa hetkessä kykenemme erottaman geeniemme kautta fiktion tavoin, olemmeko ihastuneita tai vihastuneita toiseen ihmiseen tai kokemaamme uuteen ympäristöön (=fiktio ei fakta). Finalismi kertoo siitä, kuinka pysyvä tuo geneettinen viesti lopulta on.
Alamme puolustaa sitä silloinkin, kun se on ollut väärä ja kaukana faktasta. Monelle faktan ja
fiktion välinen ero on hyvin häilyvä. Päihteet kadottavat sen kokonaan, ja se on tietysti tarkoituskin.
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Jotkut ovat muuttamassa vuosikymmeniä tuon ilmiön seurauksena aviopuolisoaankin kohti omien
geenien viestittämää virheellistä suuntaa (fiktiota). Siinä menee kahden ihmisen aika hukkaan,
eikä taitavinkaan avioliittoneuvoja osaa siinä auttaa. Elämä on teatraalista. Aletaan puhua miehestä Marsista ja naisesta Venuksessa syntyneenä tai muusta sellaisesta puolitieteisestä humpuukista, jota myydään helppona lukea ja omaksua tarokorttien ja horoskoopin rinnalla.
Forssan Lehdessä kerrotaan tänään (16.1) kuinka roisia huumoria ja typeryydet suoraan sanonutta kirjailija Arto Salmista WSOY on muistanut kokoamalla yhteen kaikki hänen kuusi kirjaansa.
Kotimaisen kirjallisuuden kustannuspäällikkö Harri Haanpää on toiminut niiden kustantajana vuodesta 1995 niin kauan kun kirjailija kuoli 46-vuotiaana vanhuksena. Samainen Haanpää kokosi
vuosi sitten Hymy Lehden pakinoitsija kolumnisti Veikko Ennalan niin ikään arvokkaat hengentuotteet kirjaksi. Se haisi Haanpäälle.
Harri Haanpäästä löytyy Googlesta lahjomaton havainto hänen nimensä hakemana ja ensimmäisenä mainintana. Hän on saanut kirjailijoilta palkinnon vuoden parhaasta lehtiartikkelista. Siinä
hän on kirjoittanut nekrologin kirjailijasta, joka kuoli hänkin kovin nuorena taksikuskina Otavalta
WSOY:n Haanpään hoitoon siirtyneenä. Häntäkin kuvataan, kuten Arto Salmista, rosoisten ihmisten suorana kuvaajana ja jonka hyvä ystävä Haanpää luonnollisesti oli. Tuotannon lävisti vino
huumori, iltapäivälehden toimittajalle tyypillinen hengenlento.
Ihmisten on syytä valita ystävänsä oikein. Tumpelot ystävät tekevät elämästä onnettoman. Ennen
kaikkea jos on arkkiatri Pelkosen kuvaama hyvä ihminen ja luova, innovatiivinen osaaja, savolaisen kuvaama tolkun ihminen.
Muuten syntyy konflikti, jossa nämä ihmisen neljä kerrosta eivät toimi oikein samaan suuntaan.
Sellainen kirjailija kuolee nuorena. On varottava ryöstöviljelyyn pyrkiviä kulttuureja ja taloutta, ihmisiä jotka tuntevat ihmistä, mutta eivät kanna heistä vastuuta kustantajina, toimittajina, opettajina.
Savolainen ei ikinä mene sellaisen rahastajan kansa samaan pöytään, eikä sellaisen kustantajan
kirja läpäise kerrontana kuin ensimmäisen ihmisen kerroksen jos sitäkään. Ei sellaisen lukeminen
tuo mitään tyydytystä. Tulee vain vihaiseksi. Kirjailija on yrittänyt epätoivoisesti myötäillä kustantajan odotuksia siinä missä lapsi opettajaansa miellyttäen.
Naisen piilotajunta toimii tässä miehiä armollisemmin ja lukio menee paremmin läpi. Työmuisti on
naisilla miehiä parempi. Vasta väitöskirja alkaa vaivata. Kritiikki kun on kansainvälistä ja kansalliset tai maakunnalliset yliopistot eivät merkitse mitään. Sama koskee vakavasti otettavaa kirjallisuutta, taidetta ja kulttuuria, yrittäjyyttä missä tahansa innovaatioprosessin kärjessä. Piirikunnallinen ja kansallinen mittelö on jätettävä muille.
Samassa lehdessä (FL) Turkka Mali kertoo taitavalla kynällään maailman suvaitsevimmasta kaupungista. Malin tyyli ei paljonkaan poikkea kirjailijasta, joka sanoo suoraan ja kiertelemättä, mutta
vakavasti otettavalla tavalla. Malin mukaan Forssassa saa kulkea vasten punaisia valoja kunhan
katsoo vasemmalle ja sinisessä autossa vaatteisiin jää forssalainen haju.
Tulkitsen tämän armahtavasti lähelle haanpääläistä tuoksua. Tämän jälkeen lehden takasivulla
60 vuottaan täyttävä kaupunginhallituksen vetäjä kertoo missä ”oikeasti” ollaan ja ettei häntä pelota edeltäjien kohtalo vaaleissa. Kuntayhteistyöstä puhutaan seuraavan kerran vuonna 2012, ja
että tammikuun yhteinen kokoontuminen on turhaa näytelmää.
On kadotettu 11 miljoonaa, mutta vastuu on painava ja kunnanhallituksen puheenjohtajan kuuluisi
saada Forssassa sama kohtelu kuin Turussa päätoimisena virkamiehenä. Lopuksi hän siirtää
vastuun tapahtumista kuntien virkamiehille, kunnanjohtajille maalaiskunnissa. Se on raskas vastuu 2500 asukkaan Humppilassa.
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Helsingin Sanomat vaihtaa kulttuuritoimituksensa päällikön ja Nokia löi hanskat tiskiin Saksassa
muuttaen kymmenen kertaa halvemman työntekijän mukana Romaniaan. Taakse jäi runsas 2000
työtöntä saksalaista. Helsingin pörssi jatkaa laskuaan ja sijoittajien parhaat päivät ovat taas takana. Helsingin Sanomat sai kulttuuritoimitukseensa puhetta ymmärtävän vetäjän, kertoo uutinen. Puhutun ja kirjoitetun ymmärtäminen ovat kaksi eri asiaa. Kumpi taito on vahvempi selviää
lähiviikkoina.
Aarno Arvela esitetään liki sivun mittaisessa jutussa paholaisen asianajajana. Kuivakkaan oloinen
juristi kertoo, ettei hän ole koskaan pyrkinyt julkisuuteen. Ei varmaan myöskään Jere Karalahti,
joka niin ikään on saanut tilaa urheilusivuilla yli kahden sivun mittaisella huomiolla. Julkisuutta voi
tehdä monella tavalla rahastaen. Arvela ymmärtää paremmin kirjoitetun, kuten juristit Suomessa
yleensäkin. Karalahden taidot on nyt käytetty loppuun.
Kukaan ei pyri julkisuuteen. Ei edes Vesa-Matti Loiri tai Lasse Viren aikanaan. He vain sattuivat
kaatumaan oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Julkisuuteen ei pyri myöskään kuoleva henkilö.
Hän vain sattui vainautumaan oikeaan aikaan ja pikaisesti kuvausten aikana. Entäpä jos sattuukin
ihmeparantuminen?
Alkutekstin saatesanoissa minä luottaisin moraaliltaan ja eettisesti järkevän ihmisen arvioon ja
tämän päivän median esittelemistä luottohenkilöni olisi arkkiatri Pelkosen arvio ammatti-ihmisenä.
En luottaisi Ilta-Sanomien esittelemään Jere Karalahteen, en neekeriksi nimitettyyn ja mielensä
pahoittaneeseen Racheliin, en Frederikiin, en unelmien poikamies Antti Peltoseen, en edes murhaajasta ministeriksi kohonneeseen Vitali Kalojeviin tai Jari Sarasvuohon, Päivi Lipposeen ja
Risto Autioon, sankaripoliisi Pekka Kokkoseen.
Kaikki he ovat saaneet sivun mittaisen juttunsa tämän päivän Ilta-Sanomiin ja varmasti jokainen
vastentahtoisesti. Lehteen, johon luotti Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa 15 %
suomalaisista. Toki tutkimusta rahoitti myös HS -konserni.
Kokemuksesta tiedän, ettei rahoittaja pyri koskaan vaikuttamaan tutkimukseen edes tutkijan piilotajunnan viestinä, ja että Suomen Akatemia ei ole koskaan ollut poliittisten mandaattien kautta
täytetty suomalainen tapa rahoittaa tiedettä.
Kaikki on lopulta tutkijan omassa moraalissa, toimittajan käsissä, lääkärin eettisessä ratkaisussa
ja yhteiskunnan tavassa toimia, hyväksyä tai hylätä. Avata televisio tai jättää se avaamatta, boikotoida lehteä johon ei luota. Viihde ja fiktio vaikuttaa joka tapauksessa meihin vahvemmin kuin
tylsempi fakta. Näin muistimme ja geenimme toimivat ja se on hyvä muistaa valintoja tehdessämme tai tehdessämme ne lastemme puolesta. Miten kuolevista tehdyt jutut mahtavat palvella
lapsiamme? Entäpä kuolevien omaisia ja läheisiä? Ovatkohan kaikki olleet yksimielisiä kuvauksista? Onkohan joku toimittajista sitä kysellyt tai edes ajatellut? Ehkäpä mennään vähän kuin
Jokelan kouluun?
Ps. Siirtäessäni tätä blogia kirjaani vuonna 2016 marraskuun 8. päivän illalla, odotamme juuri
Yhdysvaltain presidentinvaalien tulosten julkistamista tulevana yönä ja seuraavana aamuna. Vastakkain ovat demokraattien Hillary Clinton ja republikaanien miljonääri Donald Trump. Vaaleja on
kuvattu lievästi ilmaisten törkyisiksi. Ehdokkaiden käyttämä kieli on slummikulttuurin slangin mennen tullen ohittavaa rikkaudessaan. Elämme aikaa, jolloin käsite ”hyvä maku” on poissuljettu etenkin sosiaalisen median sivustoilta kokonaan. Rajat tulevat huonossa maussa ja törkykirjoittelussa
vastaan silloin, kun törkysanat loppuvat. Näin on toki käynyt ennenkin mutta ei näin globaalina
ilmiönä ja maailman johtavan valtiomahdin korkeimpaan virkaan pyrkien.
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39. Rikki mennyt politiikka
Matti Luostarinen 2016. Blogi 22. syyskuuta 2016 www.clusterart.org
Puolueemme ovat joutuneet syvään kriisiin, kirjoitin vuosikymmen takaperi. Toimittaja Päivi Anttikoski kirjoittaa kolumnissaan (HS 22.9) kuinka vaikutushaluiset ihmiset eivät löydä nykyisiä puolueitamme. Hän on oikeassa. Politiikka on rikki ja mediayhteiskunnan synnyn merkitys tähän kriisiin on merkittävä mutta ei toki ainut.
Puolueet vallankäytön välineinä eivät ole kuitenkaan seuranneet omaa aikaansa, jossa todellisia
arvoja ja myös normeja seuraavat todelliset ja uskottavat teot. Kun yhteiskunta on valtavan muutoksen alainen ja taiteita kuvaten postmodernin jälkiaallolla, kaikkea tarjontaa ei pidä osoittaa
hitaille jälkiomaksujille ja yhteiskuntamme konservatiivisimmalle äänes-täjälle. Ei rikki mennyt yhteiskunta sellaisella politiikalla korjaudu.
Kun kaikki ahtautuvat samaan muottiin ja populistiseen retoriikkaan, keskustalaiseen opportunismiin ja mitään sanomattomaan viestiin, nykyinen puoluejako ei vastaa likimainkaan nykyistä yhteiskuntaamme. Kun näin kirjoitan en tarkoita puoluetta nimeltä “Keskusta”.
Anttikoski on oikeassa siinä, kun hän ei usko oikein uusien puolueidenkaan perustamisen uskottavuuteen nykyjärjestelmässämme. Jokainen individualisti ei kaipaa omaa puoluettaan. Räyhähenki geeneineen ei ole aina innovaattori hänkään ja ikääntyvän yhteiskunnan yrmyt äijät eivät
tätä maata pelasta.
Sen sijaan vanhoista puolueistamme voidaan korjata toki paljon nykyistä parempia ja houkuttelevampia, uskottavampia vaikutushaluisille ihmisille. Itse odotin aikanaan paljon vihreän puolueen
synnystä siinä missä perussuomalaisten järjestäytymisestä vanhan SMP:n juurille.
Odotan sitä edelleen, siinä missä vasemmiston ja kokoomuksen uudistumisen tuomia konkreettisia tuloksia nyt vielä kovin valjujen tulosten kanssa. Oman vision ja mission on vastattava strategiana jargonian ja kaunopuheisuuden rinnalla niihin tekoihin, joista puut hedelmineen voisi
myös vaivatta tunnistaa.
Nyt se ei onnistu lainkaan ja hallituksen vaihtaminen ei lopulta johda mihinkään ja se kiusaa ketä
tahansa huijatuksi mielestään tullutta äänestäjää. Hyvinvointiyhteiskuntaa pelasta-maan haettu
hallitus on äärimmäisen vaikean tehtävän edessä rakennemuutosten kohdalla ja yhdistäen ne
puolueitten yhteisiin arvoihin. Näin on ollut jo yli vuosikymmenen ajan.
Nyt ei näperrellä Nokian kanssa vaan pahasti sakkaavan kansantalouden ja eurooppalaisen kulttuurimme kanssa samaan aikaan taiteillen. Globaali vastaus Euroopalle on koko ajan sekin omaa
hyvinvointiamme uhkaava. Eurooppa on vain vaatimaton Aasian niemimaa sekin. Kovin eurosentrinen ajattelu ei auta sekään globalisaation kriisissä.
Kaikki puolueet kun on käyty läpi moneen kertaan ja usko alkaa loppua lapsen- tai puolueuskollisimmaltakin äänestäjältä. Gallupien seuraaminen kuin urheilukilpailuissa ja itsensä äänestäminen vaalikoneita täyttäen ei ole oikein oman aikamme valistuneen ihmisen elämää sekään.
Populismista on tullut oman aikamme haukkumasana. Tästä huolimatta Timo Soini kertoo blogissaan, jälleen kerran, olevansa populisti viimeisen päälle. Miksi Soini uskaltaa sanoa sellaista, joka
koetaan medioissamme syynä liki kaikkeen mediayhteiskunnan rikki menneeseen politiikkaan?
Donald Trump Yhdysvalloissa ei tätä uskaltaisi tehdä. Toisaalla Soini kertoo, jälleen kerran
omassa blogissaan, kuinka populismissa ja sen retoriikassa sekä käytännön vastuun kannossa
“reki varsan kolaa”. Se on rehellisen ihmisen kirjoitusta ja kertoo rohkeudesta.
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Timo Soini tuntee politiikan populismin yliopistosta ja tutkimuksen sekä tieteen kautta syntyvänä
yhteiskunnallisena käsitteenä. Hän on tehnyt siitä jopa progradunsa ja on siitä ymmärrettävällä
tavalla ylpeä. Jokainen maisterin ja tohtorin tutkintoja suorittanut on ylpeä siitä aiheesta, jonka
hän tuntee kuten omat taskunsa ja vielä käytännön politiikassa Veikko Vennamon kouluttamana.
Me emme kuitenkaan tarkoita samoilla käsitteillä samoja asioita. Tieteen totuus on eri asia kuin
politiikan. Se, että politiikka on mennyt rikki ja ongelmia löytyy myös koko informaatioteollisessa
vaiheessa elävän yhteiskuntamme kaikissa rakenteissa, ei vähiten taloudellisissa ja sosiaalisissa
rakenteissa, kulttuurimme arvojen ja normien ylläpidossa, kulttuurien välisessä keskustelussa,
syntyy pitkälle juuri tahattomasti tai tahallisesti väärin ymmärretyistä kaikkein pyhimmistä elämämme perustaidoista.
Jopa niin tärkeästä asiasta kuin symboleista ja niiden käytöstä ja merkityksestä. Me pilkkaamme
politiikassa ja medioissamme jopa kaikkein syvintä identiteettimme perustaa ja saavutuksia, joiden hankkimiseen olemme käyttäneet koko elinikämme. Kiusaamiskulttuurissa sen tarkoituksena
on syödä joko yksilön, yhteisön tai yhteiskunnan tärkeintä pääomaa ja horjuttaa yksilön elämää
ja yhteiskunnan uskottavuutta.
Joskus jopa monen sukupolven ikäisen sosiaalisen pääoman näin rapauttaen ja mitätöiden. Monelle sellainen on rakennettu läntisen kulttuurin ja Suomessa luterilaisen kirkon ja sen arvojen
varaan. Normit ja arvot, moraali kun eivät periydy geeneissämme vaan lyhyen elämänkaaremme
lapsuudessa ja nuorena ne hankkien. Sellaisen pilkkaaminen, tiedeyhteisön antaman koulutuksen ja opetuksen rinnalla, vie kaikki uskottavat todistukset siltä, että olemme saavuttaneet jotain
merkittävää vuosisadan aikana itsenäisenä kansakuntana tai yksilöinä koulutuksessa ponnistellen.
Siinä kun tärkeimmät symbolit ovat, kielen ja kulttuurimme rinnalla, nationalismiksi kutsutun tai
patriotismina aiemmin liki palvotun itsenäisen kansakunnan kaikki tuntemamme symbolimme, sinivalkoisesta lipusta alkaen. Me valitsemme poliitikkomme ja johtavat puolueittemme edustajat
toteuttamaan sellaisia arvoja, josta heidän tulisi olla yksimielisiä eikä hyväksyä sellaista käyttäytymistä missään oloissa, jossa näitä arvojamme loukataan ja uhataan jopa väkivallalla, anarkialla
ja ääriliikkeiden toiminnalla.

40. Yksi kieli - kaksi kansaa
Matti Luostarinen 2008. Uusmedia- ja kansalaismedia verkosto- ja klusteritalouden tuotteina innovaatiopolitiikassa. Blogi 15.toukoutta 2008.Genomikeskusten ja nanoteknologian uusi uljas
maailma
Suomea on pidetty kansakuntana homogeenisena maana. Sama kulttuuri ja kieli, yhteiset kohtalot ja perimä yhdistävät kansakunnan.
Väärä luulo ja aika oikaista tämäkin myyttinen topeliaaninen satu. Juuri missään osassa Eurooppaa kansa ei jakaudu niin näkyvästi perimältään kahteen osaan kuin juuri Suomessa. Itäinen ja
pohjoinen osa Suomea eroaa dna -kartoituksissa täysin eteläisestä ja etenkin lounaisesta osasta
maata ja kansaamme.
Geneettinen rajamme kulkee hieman Pähkinäsaaren rajan eteläpuolelta. Laaja geneettinen vaihettumisvyöhyke kulkee Vaasan korkeudelta Lappeenrannan tietämille. Tuolta vyöhykkeeltä löytyy myös maata jakavia luonnonmaantieteellisiä eroja. Etelämpänä maa on viljavampaa ja kasvukausi pidempi. Suomenselän suomaa erotti Pohjanmaan joet Sisä-Suomen järvialtaista ja oli
vedenjakajana myös ihmisen liikkua riistamailla.
Kasvillisuus ja suotyypit muuttuvat tämä raja ylitettäessä. Suomi oli tuolloin hyvin soinen maa ja
soilla oli oma merkityksensä asutuksen sijoittumiselle vesistöjen ja vedenjakajien ohella. Lisäksi
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tuota rajaa seuraili aikanaan nuorakeraaminen kulttuuri, itä- ja länsi-murteiden raja, monet antropologiset ja folkloristiset erot.
Muutama vuosikymmen takaperin se oli hyvinvointi-Suomen ja kehitys-Suomen välinen raja. Rajan pohjoispuolella alkoi köyhyys ja kehitysaluepolitiikka. Nyt tätä rajaa ei enää havaitse. EteläSavo on kuitenkin maakuntana kovin erilainen talousmaantieteellisenä yksikkönä kuin KeskiSuomi myös vielä omana aikanamme.
Mistä nämä kansamme jakavat geneettiset jyrkät erot syntyivät? Oliko luonto ja luonnon-maantiede tärkein selittäjä?
Kun maamme asutettiin jään vetäytyessä, saimme geenejä niin Keski- kuin Itä-Euroopasta. Etenkin dna -äitilinjoissa näkyvät keskieurooppalaiset juuremme. Isät ovat taas idästä ja heidän kulkuaan voi seurata Y-kromosin dna-muutosten kautta. Y-kromosomi esiintyy vain miehillä. Äitilinjaa seurataan taas solun energiatehtaan mitokondrion vastaavista muutoksista.
Kun liityimme EU:n jäseniksi, meille kerrottiin kuinka olemme äitilinjan kautta eurooppalaisia. Se
lisäsi kansakunnan itsetuntoa. Isät alkoivat hävetä siperialaisia juuriaan. Syntyi vaikutelma ikään
kuin miehet olisivat Marsista ja naiset Venuksesta. Kyse oli tietysti väärinkäsityksestä. Tutkijat
seurasivat vain isä- ja äitilinjan dna-rakenteiden muutoksia.
Käsi kädessä me tulimme joko idästä tai lännestä niin miehet kuin naiset yhdessä klaanimme
kanssa usein ruuhta vetäen. Jossakin vaiheessa vastaan tuli ylivoimainen este, ja usein se oli
luonnon asettama. Siinä pienetkin asiat ja sattumukset ohjasivat yhdyskuntien geneettistä rakennetta ja sen pysyvyyttä tai vaihteluja, monimuotoisuutta. Idässä vaihtelu oli harvaan asutulla maaseudulla alttiimpi pienillekin vaurioille. Lännessä asutuksen pysyvyys lisäsi vakautta, mutta pysäytti dynaamisen veren vaihdon usein vuosituhansiksi. Purjelaivakausi alkoi paljon myöhemmin.
Kampakeraaminen suomalainen kansa oli vielä kohtuullisen yhtenäinen ja siihen kuului sekä lännestä ja etelästä muuttaneita keskieurooppalaisia että idästä kulkeutuneita suomalaisugrilaisia
kansoja. Väite Volgan mutkasta kansamme asuinkotina on syytä kuitenkin unohtaa. Monelle tutkijalle niin rakkaan asian unohtaminen on kuitenkin vaikeaa. Uuden oppiminen on helpompaa
kuin vanhan poisoppiminen. Siinä on iän mukanaan tuoma tragedia. Täysinoppinut ei tahdo
saada enää omaksua tai hyväksyä uusia ideoita. Torjunta toimii ja ikä tekee ihmisestä geneettisesti valikoiden konservatiivisen.
Kielitieteilijä ei tahdo uskoa dna-tutkijan väistämättömiin tosiasioihin. Syntyy koulukuntia ja rajojen
vartioita, portinvartijoita oman konvention ja dogmin tukijoiksi. Geenit siinäkin ovat mukana ja nuijaa käytetään oman reviirin tai klaanin suojana. Innovaatioprosessin etenemisessä tällaiset geenit
ovat ongelmallisia.
Fundamentalisti pököpää on tieteessä yhtä vaikea ohitettava kuin minkä tahansa koulukunnan
anarkisti. Kun yli 70 % suomalaisista teologian opiskelijoista on naisia, ja yhteiskunta maksaa ja
ylläpitää koulutuksen, naispappeuden vastustajat ovat omituisia fundamentalistisia reliktejä ja
dogmaattisia anarkisteja yhteiskunnan rattaissa. Jälleen taustalla ovat geenit, ei Raamatun opit.
Samat miehet olisivat pököpäitä missä tahansa opiskelussa ja työpaikalla. Geneettinen diversiteetti tarvitsee myös pököpäitä ja heitä on suvaittava tai ainakin siedettävä.
Vanhenevan ihmisen oli Suomeen muuttaessaan järkevää toimia vanhojen vaistojensa ja oppiensa varassa säilyäkseen hengissä. Nykypäivän yhteiskuntaan se ei enää sovi lainkaan. Geenejään ihminen ei voi kuitenkaan muuttaa ja manipuloida. Ne on rakennettu alunperin noin 50vuotiaan ihmisen tai hieman nuoremman elämänkaarta kannattamaan. Keski-iän siirtyessä yhä
lähemmäs sataa vuotta kannamme ikään kuin vääriä geenejä ja niiden viestejä. Geeneissämme
on paljon sellaisia viestejä, joiden merkitys oli mittava muuttaessamme kohti maanselän vuorimaita tai Pohjanmaan lakeuksia, mutta ei enää välttämättä surffaillessamme netissä tai ajaessamme metropolin liikenteessä.
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Jos et ole nuorena radikaali ja ”demari”, sinulla ei ole sydäntä. Jos taas et muutu ikääntyessäsi
konservatiiviksi, sinulla ei ole järkeä. Väitti joku britti pääministeri sotavuosina. Nimellä ei ole väliä.
Se ei ollut hänen havaintonsa, vaan paljon varhaisempi ja osa geneettistä perimää, kollektiivista
siltaa ja muistia. Tänään se ei enää toimi lainkaan.
Siitä huolimatta haluamme nuorentaa puolueiden johtoa kuvitellen sen tuovan mukanaan radikaalia innovointia, uusia visioita. Luotamme jälleen geneettiseen vaistoon ja sen miljoonia vuosia
vanhoihin viesteihin. Toisaalta meillä ei ole mitään itse keksimäämme ja omaamme.
Vai olisiko joku meistä keksinyt kielen, symbolirakenteittemme mutkikkaan hermeneuttisen vankilan? Sen joka on paljon nuorempi kuin geneettinen viestimme, vain muutaman kymmenen tuhannen vuoden ikäinen. Kumpaan luotamme enemmän? Reagoimme aina ensimmäisenä geneettiseen viestiin ja vasta tämän jälkeen tajuntaan tulevaan kieleen joko puhuttuna tai kirjoitettuna. Vakuutamme kuitenkin toimivamme ”järkevästi” ja kielen tuomaan tietoiseen toimintaan
ajattelumme tuloksena. Hyvin harvoin näin oikeasti kuitenkaan tapahtuu.
Toinen muuttoaalto oli merkittävämpi. Se toi uudet asukkaat Ruotsista ja Baltiasta nuorakeraamisena kulttuurina Lounais-Suomeen ja rannikolle. Tätä kehitystä jatkui aina pronssikaudella, osin
rautakaudelle, eikä se ulottunut juurikaan Tamperetta pohjoisemmas tai ohi Vaasan rannikolla.
Se oli Suomi, joka tunnettiin myös myöhemmin osana Ruotsia. Ruotsin valtiosta saati RuotsiSuomesta ei toki pidä puhua. Sellaista liki 1000-vuotista yhteistä valtioyhteyttä meillä ei tietenkään voinut olla. Valtio käsitteenä syntyi paljon myöhemmin ja Suomi sai koillisen ja itäisen rajansa vasta 1800-luvun alussa, jolloin Ruotsi samalla luopui näistä takamaista. Syntyi hyvinkin
suvereeni Suomen suurruhtinaskunta ja autonominen valtio noissa oloissa. Itsenäisyyspäivämme
sopisi tuohon hetkeen.
Muuttoaallon seuraukset näkyvät etenkin isälinjoissa. Suomalais-ugrilaiset piirteet säilyivät etenkin Itä-Suomessa kun taas skandinaaviset ja eteläiset piirteet voimistuivat lännessä ja lounaassa.
Se taas näkyy nykyisin etenkin äitilinjassa. Syntyi tavallaan isä- ja äiti-Suomi. Isä-Suomi oli Itä- ja
Pohjois-Suomen ugrikansaa, äiti-Suomi ruotsalaistunutta Lounais-Suomea. Tämä jakolinja näkyy
myös tänään ja takavuosina puhuttaessa ”susirajasta”. Suomen ”punaniskat” asuivat rajan pohjoispuolella.
Oli pantu alulle savolaisten ”piällysmiesten” aika. Sellaisten kuten Kekkonen, Lipponen, Ahtisaari
ja määrätön määrä diplomaattista tai vähemmän junnaavaa äijäenergiaa suomalaisten siedettäväksi. Miehet tulivat susirajan takaa metsistä ja olivat kuin suomalaisen heavyrockin edustajat
euroviisuissa. Heidän takanaan ei ruoho kasvanut, lampaat eivät laiduntaneet.
Kuului vain susien ulvonta. Kulkivat polttaen metsät kaskirukiille huuhtakuninkaansa johdolla ja
sosiaalisesti yhteistyön oppien hyvinkin dynaamisessa verkostoituneessa kulttuurissa. Sitä oli
vain lyhyt loikka tulevaan klusteriin, osuustoiminnalliseen liikkeeseen osana verkostotaloutta. Sen
dynaamisuus oli tuon kansakunnan isä-linjan geeneissä. Ei ollut sattuma, että Oulu oli ensimmäinen tiedepuistojen ja teknologiakeskusten innovaatiokeskus Suomessa. Sillä oli savolaisten pääkaupunkina siihen hyvin pitkä geneettinen punoksensa.
Oleellista oli, että Suomi eli kovin eristyksissä, oli populaatioltaan olemattoman pieni ja sattumat
vaikuttivat tavattomasti eri puolilla maata geneettisiin oloihin. Syntyi yli 60 suomalaiseen tautiperintöön erityisesti kuuluvaa vitsausta monen muun vitsauksen rinnalle. Tällaisia sattumia olivat
tautiepidemiat, nälänhädät ja joskus kylissä henkiin jäi vain muutama perhe. Nämä kuljettivat mukanaan ”pimeitä” geenejä muistona traumoista epigeneettisinä ilmiöinä. Näitä tapaa joka puolella
Suomea. Ei vähiten Forssassa ja Etelä-Hämeessä.
Sattuma vaikutti etenkin harvaan asutun Itä-Suomen geeniperimään. Lännessä ja rannikolla kylät
olivat taas pysyvämpiä ja pysyivät sellaisina tuhansien vuosien ajan. Ryöstöretket ja idän sekä
lännen välinen raja oli kuitenkin selvä Savossa ja siellä opittiin hengissä säilymisen kielellinen
taito ja diplomatia. Sekin syntyi geneettisenä tapana säilyä hengissä.
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”En ole puolesta enkä vastaan, pikemminkin päinvastoin”. Vastaavaa diplomatiaa, kiertoilmaisujen ja negaation välttelyä puheessa, tapaa mm. brittien joukossa runsaasti. Tulkinta siirtyy silloin
kuulijalle, jota ei aliarvioida. Tolkun ihminen määriteltiin ja sellainen eli Savossa.
Hämeessä tämä puhtun kautta määrittely on harvinaista eikä sitä Varsinais-Suomessakaan juuri
tavata. Topelius pani merkille nämä kielen jäykät ja karkeat ilmaisut. Kyse ei ollut kielestä vaan
geeneistä. Agricola oli aiemmin käyttänyt ”äiti -linjan” kieltä ja se sai myöhemmin lisää itäistä
ugrikansan murteista.
Topelius puhui korrektisti kiven- ja sanapyörittäjistä erottaessaan kaksi geneettisesti täysin erilaista kansakuntaa. Kielestä vain tehtiin yhtenäinen ja maasta puskuri Ruotsin ja Venäjän välille.
Työn tekivät suomenruotsalaiset ja yhdistäen kahden hyvin jyrkän geneettisen perimän alueet
toisiinsa. Erot ovat tänäänkin selvästi havaittavissa vierailemalla Joensuussa, Rovaniemellä ja
Porissa tai Raumalla. Turkuun sopii hyvin ”äiti-linjan” geenit ja Ouluun isä-linjan jatkajat vielä tänä
päivänäkin.
Savossa ei koskaan tiennyt oliko tulija laukkuryssä kauppias vaiko kirkkonsa puolesta käännytystyötä tekevä miekalla käännyttäjä. Idän ja lännen kirkot kohtasivat hajoamisensa jäljiltä juuri näillä
köyhillä vaaramailla kierrettyään ensin puoli maailmaa.
Pääosa nujakoista oli kuitenkin heimosotia. Ruotsin ja kruunun sotaväen otot tulivat paljon myöhemmin. Oleellista oli että huuhtakuninkaiden kaskenpolttajat savolaiset olivat helposti liikuteltavia kyläkunnittain. Kun kaski oli poltettu ja ravinteet käytetty, siirryttiin uuteen paikkaan ja samalla
tuli myös terva tutuksi.
Purjelaivakaudelle se teki monesta miljonäärin Oulusta alkaen ja pitkin Kainuun jokilaaksoja kohti
Savon sydäntä. Ii- ja Kemijoki varressa tervan poltto ei tullut tutuksi. Ii jäi pieneksi Iin haminaksi
eikä Kemikään kasvanut. Näin huolimatta valtavasta jokialueen takamaasta luonnonvaroineen.
Puuttuivat savolaisen heimon ugrikansan geenit, tai niitä oli liian vähän lukuunottamatta PohjoisPohjanmaata.
Kustaa Vaasa käynnisti mittavan aluepoliittisen reforminsa 1500-luvulla. Tavoite oli kasvattaa
Ruotsin verotuloja ja kiinnittää pohjoiset ja itäiset osat maata kiinteämmin valtioyhteyteen. Ruotsin
lappihan alkaa nytkin jo Vaasan korkeudelta. Tätä suomalaiset eivät tahdo aina muistaa.
Ruotsin painopiste on reippaasti Helsingin eteläpuolella ja Suomi on hyvin pohjoinen maa ja olot
vaihtelevat valtavasti Uudeltamaalta Utsjoelle. Aivan liian harva suomalainen on ihaillut Jäämerta
ja Kölivuoristoa kevään vuoripurojen aikaan. Lapin kiihkeä ja lyhyt kevät on sen paras vuodenaika.
Suomalaiset eivät ole oivaltaneet Jäämeren strategista asemaa yhtä kirkkaasti kuin Petsamon
tien rakentajat 1900-luvun alussa. Etelän äiti-geenit ohjaavat väärään ilmansuuntaan ja pallokartta ei avaudu vaikka Jäämeri sulaisi. Liian moni katsoo kaksiulotteista karttaprojektiota. Sekin
on geneettinen ilmiö ja karttojen psykologia monella tapaa testattu. Yksi kartta voi siinä valehdella
enemmän kuin tuhat sanaa. Se on suomalaisen geopolitiikan nykyvirhe.
Kustaa Vaasan toimesta alkoi valtaisa muuttoliike Etelä-Savosta pohjoiseen, Itä-Suomeen, Lappiin ja Pohjois-Pohjanmaalle. Niinpä esim. pohjoispohjalaiset ovat geeniperimältään täysin itäsuomalaisia, savolaisia myös tämän päivän Oulussa. Samoin pääosin lappilaiset ja melkoinen
osa myös Ruotsin Lapin väestöä.
Kun on näitä alueita tutkinut ja siellä vuosikymmenet asunut, asia on kyllä murteitakin kuunnellen
itsestään selvä. Itäsuomalaisuus tuntuu, näkyy ja kuuluu kaikkialla. Kahden Suomen välinen raja
avautuu vielä tänäänkin railona ajaessa Tampereen kautta Forssaan. Topelius kyllä tunnisti sen,
mutta oli kielipoliittisista syistä varovainen; yksi kansa, yksi kieli ja yksi homogeeninen kulttuuri oli
hänen ohjelmansa ydin. Nyt sen oivaltaminen olisi välttämätöntä geneettisen rakenteen paremmassa hyväksikäytössä.
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Genetiikasta on tullut tärkein tapa tulkita ihmiskunnan historiaa ja sen liikkeitä. On lopulta omassa
harkinnassamme, kumpaa pidämme tärkeämpänä oman tai heimon, kansakunnan tunnistajana.
Genetiikka ja perimäämme vaiko kulttuuria ja kieltä, yhteisiä kohtaloitamme, kielellistä hermeneutiikkaa. Näin pohtii genomiikasta väitöskirjaansa valmisteleva Tuuli Lappalainen sopuisasti ja
kärjistämättä Suomen genomikeskuksessa ja Hesarin tiedesivuilla (13.5).
Kiitoisaa on, että liki kaikki koulussa ja lukiossa maantieteessä, biologiassa ja historiassa oppimani on mennyt enemmän tai vähemmän kokonaan uudelleen harkittavaksi aivan viime vuosina.
Samoin yhteiskunta- ja taloustieteet, mutta myös melkoinen osa luon-nontieteitä, ei vähiten fysiikka ja etenkin hiukkasfysiikka.
On ollut suunnaton rikkaus saada työskennellä Lounais-Hämeessä, Jokioisissa MTT:n monitieteisessä työyhteisössä, maaseudulla Tampereen, Turun ja Helsingin välittömässä läheisyydessä
ja asuen Suomen yhdessä teollisen yhdyskuntamme rakenteen synnyn avainkaupungeista, Forssassa.
Lounais-Häme on erityisen puhdas ja vailla isä-linjan dynaamista ja muuttavaa geeniperimää.
Forssa keräsi syntyessään pumpulienkelinsä aivan lähiympäristön maaseutupitäjistä. Tammelasta ja Jokiosista, Rengon kylästä ei Hämeessä poikettu edes naapurikylään vaimoa hakemaan.
Edes 1970-luvun suuri Ruotsiin muutto ei näkynyt alueella, eikä tänä päivänä Pietarin vaikutus.
Eniten elämäämme ovat kuitenkin vaikuttaneet teknologia ja sen muutokset, huima harppaus
oman kulttuurimme sisällä ottaa vastaa ja hyväksyä uusia innovaatioita sekä tehdä niitä itsenäisesti. Siinä täytyy olla jotain myös geneettistä taustalla, ei vain kulttuurista ja sosiaalista, yhteiskuntamme rakenteista ja sosiaalisesta pääomasta, kollektiivisesta muistista syntyvää.
Tämä Lounais-Hämeestä nyt puuttuu. Kyky yhdistää kylät yhteen ja Loimaan talousalueen geeniperimään. Muutaman tuhannen asukkaan kylät tulisi korvata 70 000 asukkaan yhdyskunnalla.
Ihmiset liikkuvat edelleen yhdyskuntien hallinnollisten rajojen sisällä eniten. Sekin on osa geneettistä ikivanhaa perimäämme ja aleen identiteetin sisäistä, mentaalista luonnetta.
Meillä on ehkä liiaksikin taipumusta kuvitella itse rakentamaamme edistykseen ja suunnitelmatalouden voimaan. Se syntyy ihmisen luontaisesta omahyväisyydestä, narsismista ja egoismista,
turhamaisuudesta. Ehkäpä ihmisen genetiikan keskeisin elementti on meiltä juuri tuosta johtuen
piilossa? Ehkäpä eettinen ja moraalinen oppimme onkin juuri tämän joskus epätoivostakin hakemista ja ihmisenä olemisen idea? Joskus itsestään selvät asiat ovat kaikkein vaikeimpia havaita.
Altruismin lisääntyminen on ehkä osoitus myös uudesta aallosta moralismia, jota ikääntyneemmät
pitävät hurskasteluna, tekopyhyytenä. Hyväksyvät sen ehkä pitkin hampain, mutta mumisevat
sisäistämättä sitä tosiasiana. Vasta nuorempi sukupolvi ottaa sen vastaan annettuna ja symboliteot myös ympäristön kohdalla muuttuvat ekologisesti itsestään selviksi ja globaaleina myös internetissä yhteisesti ymmärretyksi. Yhden sukupolven ja pari vuosikymmentä se vie, sanotaan ja
jälleen geenien ohjaamana. Siihen meillä ei ole kuitenkaan aikaa hukkatavaksi. On tartuttava heti
työhön.
Tähän osaan ihmistä olisi päästävä nyt heti paremmin käsiksi ja osana uutta nanoteknologiaa.
Ihmisen perusrakenteet ovat sittenkin pienempiä kuin dna-molekyyli, ja näiden osien summa tulee
varmasti jatkossa olemaan enemmän kuin olemme ajatelleet. Niinpä omassa perusteollisuudessamme puunjalostuksen nanosellu ja älypaperi ovat vain alkua sille kehitykselle, jossa myös paperiteollisuus on tunkeutumassa uusille aloille materiaalivalmistajana elintarvike- ja kosmetiikkateollisuuteen, lääketeollisuuteen sekä elektroniikkateollisuuden osaksi. Ymmärrämme klusteritaloudella tulevaisuudessa kokonaan uusia asioita. Ne syntyvät poikkitieteisesti ja materiaalivirtoja
yhdistäen.
Nyt niitä on pidetty dogmaattisesti ja pököpäisesti toisistaan erillisinä. Metsät, suot, pellot, ruoka
ja energia ovat omissa lokeroissaan, laitoksissa ja ketjuissa sekä materiana että energiana. Se
on omituinen maailmankuvana sekä sotii perustieteitä vastaan ja vain organisatorisina virheinä
niitä pönkittäen.
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Bio- ja materiatieteet lähestyvät toisiaan ja tuovat selitystä myös suunnalla, jossa aiemmin ovat
työskennelleet vaikkapa antropolgit tai ihmistieteiden monet erityisalat. Tiede on siirtymässä yhä
holistisempaan maailmaan, johtuen etenkin materiaalitieteiden ja perustieteiden (fysiikka) nopeasti kehityksestä ja kyvystämme ymmärtää pirstaleisen maailman osien summa, funktionaalinen
maailma.
Siinä kaikki vaikuttaa kaikkeen, eikä Myanmar tapahtumineen ole etäinen ja meiltä pois suljettu
murhanäytelmä. Olemme osa globaalia todellisuutta ja hyvin syvältä se kokien sekä kollektiivisena kansakuntana että yksilöinä. Jotkut ovat siinä vain muita ehkä ”herkempiä” ja oireilevat sen
seurauksena ja geneettisen perimänsä ansiosta. Tuo perimä on pitkä ja sen juuret luonnosamme,
kansakuntamme geeneissä ja vaelluksissa. Ei puhutussa sanassa. Se ei saa meitä hämätä ja
peittää totuutta.

41. Uuden valistusajan kapitalismi
Matti Luostarinen 2008. Uusmedia ja kansalaismedia verkosto- ja klusteritalouden tuotteina innovaatiopolitiikassa. Blogi 7. toukokuuta 2008.

Venäjän kahden lautasen pakkokapitalismin varjossa
Vallanpitäjät alkoivat pelätä internetin blogikirjoittajia, otsikoi Helsingin Sanomat kansainvälisen
lehdistövapauden päivän sivun mittaisen uutisensa. Yhdysvaltain presidentti varoitteli blogaajista
jo vuosia takaperin. Todellinen ongelma vapaa sana ja internet on kuitenkin pääosalle Aasia,
Afrikkaa, Väli- ja Etelä-Amerikkaa, mutta toki myös Venäjälle. Lehdistövapaus on hyvä vain kourallisessa valtioita eikä näihin lukeudu edes kaikki EU -valtiot.
Toimittajat ilman rajoja ovat järjestäneet virtuaalisia kyberprotesteja niissä maissa, jotka luokitellaan internetin pahimmiksi vihollisiksi. Takavuosien vallankumouksellinen Havannan Vallankumousaukio on täynnä virtuaalihahmoja heiluttaen kylttejään. Pekingin vastaavalla Taivaallisella
aukiolla marssijoita on niin ikään runsaasti. Omituista miten marssijoita on etenkin siellä, missä
edellisestä ”kulttuurivallankumouksesta” ei ole kulunut kuin muutama vuosikymmen. Onko vallankumous syönyt näin konkreettisesti lapsensa? Tätäkö valistuksen aate lopulta edellyttääkin?
Digiaikaan siirtynyt Suomi on tyytyväinen. Nyt enää 53 % talouksista kiroilee television tekstitysten, pätkivän kuvan laadun ja kolmen kapulan kanssa taistellen vaihtaessaan kanavaa tai saadakseen televisionsa ylipäätään auki. Mikael Jungner lupaa jättää naiset rauhaan ja keskittyä
yleisradion hoitoon. Rakkaudesta puhuminen ei ole suomalaiselle miehelle viisasta edes internetin ja kännykän välityksellä. Kun ensimmäinen Kanervan viesti tuli mediaan, ennustin hänen kohtalonsa. Suomessa se on nykyisin helppoa. Sääli Suomea. Sitä voidaan lukea niin idässä kuin
lännessä avoimen kirjan tavoin. On voitu lukea aina.
Jungner lupaa tiivistä yhteistyötä jatkossa kaupallisten TV-yhtiöiden kanssa. Lupamaksujen maksajia ei näin laskuteta samasta asiasta moneen kertaan. Yle lupaa olla tulevaisuudessa korostetusti sisällön tuottaja ja mobiilitelevision kehittäminen annetaan nyt sen osaaville. Yle ei ole enää
veturi teknisissä hankkeissa. Yle ei enää valitse jakelutekniikkaa, lupaa pääjohtaja. Samalla Jungner lupaa houkutella vanhenevat suomalaiset nettiin. Suoraan Jungneria lainaten ”On tärkeää
tarjota ihmisille paikkoja, jossa ammattilaiset ovat valinneet heidän puolestaan tarjonnan”. Tällaista valitsijaa kutsutaan portinvartijaksi, ja heitä on kavahdettava, kun kyseessä on vapaa tiedotus ja vapaa sana, oikeus valita ja oikeus itse kertoa, blogata tuotteensa nettiin.
Jungner haluaa pelastaa suomalaisuuden suomalaisille hieman samaan tapaan kuin Havannassa on haluttu pelastaa Kuuba kuubalaisille. Siinä ei oikein tahdota luottaa tulkit-sijaan vaan
vaaditaan portinvartijoita, osaavia ja luovia ihmisiä, huippuinnovaatioyliopiston tuotteita valistusajan aatteilla varustettuina. Venäjällä pakkokapitalismia kahden lautasen politiikassa. Siinä suomalainen malli kalpenee kaksoisvallan alkaessa. Jos kansa alkaa napista puhuttakoon populismista. Se sopii malliksi kaikkeeen joka ärsyttää ja muistuttaa kansan olemassaolosta.
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Toimittajalegenda Kari Mänty täytti 60-vuota. Takavuosina oma habitukseni sotkettiin usein juuri
Kari Mäntyyn. Kaikki pyöreänaamaiset kaljuuntuvat miehet ovat samannäköisiä. Se on hyvin slaavilainen pää. Slaavilaisesta Lenin päästä oli helppo muovailla patsaalle naisen rinnat. Kekkosen
päässä kiusasivat lasit. Pertti Pasasen nenä oli liian suuri.
Näiden rintojen vaihto Putinin päähän ei ole temppu eikä mikään. Venäläiset rakastavat pyöräkasvoisia kaljuuntuvia Leninin näköisiä miehiä Urho Kekkosesta alkaen. Olli Rehnissä on tätä
samaa habitusta. Hänelle voi povata hyvää myös jatkossa. Toki siihen on hänen kohdallaan myös
muita ansioita.
Kaikkia näitä ihmisiä näyttäisi yhdistävän lisäksi monialainen toimeliaisuus. Kari Mänty kertoo
syntymäpäivä haastattelussaan olevansa journalismin kymmenottelija. Kekkonen harrasti miltei
kaikkea mahdollista ja oli viriili yli kohtuullisena pidettävän todellisuuden. Spede oli monitaitoinen
innovaattori ja Putin alkaa saada uusia taitoja hänkin.
Venäjän dualistisessa vallankäytössä Vladimir Putinilla ei ole mitään pelättävää Dmitri Medvedevin suunnalta ellei Dmitri kasvata Stalinin viiksiä ja Breznevin kulmakarvoja. Sellainen riski on
olemassa ja siihen suomalaiset ovat Nato keskustelussaan varautuneet. Se kuuluu osana suomalaiseen kollektiiviseen muistiin, sosiaaliseen pääomaan ja pelosta syntyvään arkiajatteluun,
geneettiseen perimäämme. Uusi ulkoministerimme ymmärtää tämän varmasti. Oli hän sitten kuka
tahansa ja puolekin mikä tahansa.
Suomi uskoo ydinvoimaan. Vaikka tulevaisuudessakin ydinvoiman osuus maapallollamme on
vain noin 6 % ja hiilen lähivuosikymmenet liki 80 % Suomi tekee omia ratkaisujaan. Kunnallinen
demokratia on tehnyt maasta pienten gallialaisten kylien sirpaleisen onnelan, jossa hallittaan hajottamalla. Suuretkin asiat on sovittava ensin kylätasolla kuntien kanssa neuvotellen ja vieden ne
vasta tämän jälkeen kansallisiin kuulemismenettelyihin. Tämä on hyvin suomalainen malli jossa
katumusharjoituksia seuraa populistinen pulina oman aikamme medioissa, sosiaalisen median
aamuöisessä sananvaihdossa. Alan tutkijalta eivät aiheet lopu ja yöt ovat lyhyitä seurata niin Aasian, Afrikan kuin Amerikan mantereen elämää.
Suomalaisessa mallissa aina ensimmäinen ja tärkein taistelu käydään paikallisella tasolla. Kun
se on siellä maankäytön kaavaan sijoitettu ja häiriköt voitettu, loppu on lobbaajille helppoa. Kun
paikallinen puhti on poissa Goljatin ja Davidin kädenväännössä, valtakunnan tason päätökset on
helppo saavuttaa oli kyseessä kaivosyhtiö, lentokenttä, tai voimayhtiö.
Ympäristövaikutusten selvitys paikallisella tasolla on taas lähinnä teatteria, kirjoitta Thomas Rosenberg lainaten Pekka Hokkasen väitöskirjaa Hesarissa. Kyseessä on megaluokan vastustajan
ja olemattoman kunnan taistelu, jossa monikansallinen yhtiö jyrää paikallisyhteisön. Tämä sama
malli toteutuu Suomessa lähes kaikessa ja syntyy eräänlainen psykologinen tai moraalinen eetos
ja poliittinen yksituumaisuus. Takavuosien hyvinvointivaltion opit ja konsensus. Kun ne toistaa
riittävän usein, syntyy myyttinen totuus.
Tässä me uskomme ylpeänä omaan tieteeseemme, teknologiaan ja olemme täysin vailla kritiikkiä
toisin kuin kulttuuriltaan rikkaammat kansakunnat. Me saamme pienessä maassa kaikki rahamme
samalta luukulta, jolloin poikkipuoleisia ajatuksia ja ideoita, mielipiteitä ei synny tai niitä ei suvaita.
Tällaisen maan on helppo olla avoin myös mediansa suuntaan. Meillä on Pisa ja Nokia sekä
ratkaisu joka asiaan. Kysykää vaikka Ollilalta.
Suomalaisilla on vakaa peruskallio, jossa uraani lepää käytön jälkeenkin. Talvisodan kansa ei
pakene ydinsaasteiden pelkoa ja kollektiivisten kokemusten tuskaa. Muut paetkoot ja rakentakoot
toisenlaista teknologiaa. Mutta miksi muut eivät lankea tähän samaan seireenilauluun? Se ei
meitä huoleta. Meillä on jo yksi malli ja sillä hyvä. Tosin uraanikin loppuu ja luultavasti jo ennen
öljyä mutta, so what?
Vanhat myytit valistivat suomalaisia ja antoivat luonnon voimille selityksiä. Ne auttoivat meitä
kohtaamaan elämän pelottavia sattumuksia. Siinä opetus ei koitunutkaan aina ihmisen parhaaksi.
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Myytit ja jumalat loivat uutta pelkoa ja kärsimystä, jossa vasta valistus vapautti ihmisen taikauskosta. Vai vapauttiko suomalaisia sittenkään?
Syntyikö vain uusi teknologiausko, jossa luonto oli järjellä hallittavissa ja kesytettävissä, hyödyksi
käytettävissä. Onko koko onneton globaali tilanteemme seurausta tavastamme olettaa luonnon
olevan ainesta, joka on matemaattisesti hallittavissa. Hyöty on tapamme vaihtaa yhdet luonnontuotteet määräsuhteissa toisiin ja kaiken mittana on lopulta raha.
Sellaista mallia luonnonlait eivät tottele, eikä niiden kanssa voi neuvotella, pelata tai tehdä kompromisseja. Miten saada luonto ja luonnon lait ymmärtämään valistuksen aatetta ja suomalaista
pragmatismia? Luonto on tyhmä ja sopeutumaton, ei oivalla pelin henkeä. Siinä on jotain populismista tuttua ja kansa sitä kai siksi ymmärtääkin muita paremmin. Luonto ei ole oikein riittävän
elitistinen ja sen establisment on kovin iäkäs sekin. Luovuus ja ketteryys puuttuu luonnolta ja
innovaatiotkin ovat ennalta arvattavia.
Olisiko mahdollista että Suomessa valitus olisikin muuttunut takaisin kansakunnan kollektiivisen
muistin kaltaiseksi myytiksi ja se toimii kuten kaikki muutkin myytit? Ukko ylijumalan ja Sampoa
takova seppä Ilmarisen kohdalla luotamme nyt laskennalliseen tieteeseen ja mielessämme hyödylliseen rahaan. Lopputulos on vain mielettömämpää ja jälki kamalampaa kuin milloinkaan aikaisemmin. Kaikki se, joka ei mahdu laskettavuuden tai hyödyllisyyden mittoihimme, on uudessa
myytissämme ja suomalaisessa valistusaatteessa epärealistista ja pois pyhittävää. Hyöty ja hallinta tekevät suomalaisesta politiikasta, omasta kulttuuristamme, elollisesta ja henkevästä elotonta ja esineellistä.
Mutta mistä tämä myytti on syntynyt? Mistä se saa voimansa? Myyttihän näyttäisi muuttavan
kapitalismin analyysin totuttuakin synkemmäksi. Syntyykö suomalainen myytti olemassaolon käsittämättömyydestä ja pakkomielteestämme muuttaa se pragmaattiseksi. Kulttuuriammehan väitetään pragmaattiseksi ja amerikkalaisen utilitaristiseksi. Kaikki sopii kunhan se tuottaa sopivasti
rahaa tai jotenkin mitattavaa ”hyötyä”. Onko se tapamme käsitellä viettejä ja pelkoja sekä muuttaa
ne tätä kautta kylmän järjen tuottamaksi ahneudeksi ja itsepetokseksi?
Suomalaisen valistuksen dialektiikassa luonnossa tiukasti kiinni oleva metsäläinen pahentaa pelkojaan ja myyttiä, jota hän tuntee itsessään olevaa luontoa kohtaan. Suomalainen mies pelkää
omaa sieluaan. Oma itseinho, oma eläimellisyys projisoidaan ulos, muihin ihmisiin, sosiaaliseen
alemmuudentuntoon takavuosina. Näin ainakin tulkiten Max Hocheimerin ja Theodor Adornon
kirjaa valistuksen dialektiikasta, jossa nainen nostetaan miehen maailman ulkopuolelle, esineistetään ja pelätään samoin kuin omaa sisäistä luontoa, halvennetaan kuin juutalaista.
Kukaan ei ole oppinut tainnuttamaan pelkojaan hohottavaan nauruun, ivaan ja kyvyttömään rivosuisuuteen elämään, juopotteluun, niin valistukselle tyypillisellä tavalla kuin suomalainen mies,
joka tainnuttaa pelkonsa sortumisestaan kyvyttömyyteen, kuolemaan ja luontoon. Siinä kulttuurissa juuri juutalainen ja nainen edustavat luontoa, vihattavaa ja pelättävää, kaiken realismin vastaista.
Taiteessa on hitunen samaa kuin juutalaisessa naisessa tai sielukkaassa eläimessä, juuri suomalaisen miehen näkökulmasta siinä on hieman naistakin. Kun juutalainen eroaa arjalaislaumasta syntyy juuri taiteen muodostama maaginen kehä ja luova ihminen alkaa erakoitua Suomessa, jäädä yksin ja eristetyksi. Kirjan kirjoittajien mukaan juuri taide muistuttaa meitä elämisen
arvoista ja arvoituksesta kuten sielukas eläin. Jota natsi kohteli kuten juutalaista, tiedemies koeeläintä ja sovinisti naista. Siinä hallinnasta ja hyödystä puhuminen on vahingollista noituutta ja
pelkkää synkkää taikauskoa. Puhuttakoon siis populimista kun pahoista hengistä ei ole sopivaa
nykyisin kirjoitella.
Voisiko suomalaisen miehen parantaa tuomalla jotain uutta numeron ja rahan tilalle? Syntyisikö
sittenkin vain uusi myytti, ei mitään todella korvaavaa ja positiivista. Ehtiikö ihminen tuhota kaiken
elämän maapallolta ennen kuin hävittää valistuksen myytin kautta itsensä?
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Voisiko uusmedia muuttaa taustamme; kirkko, sanomalehdet ja yliopistot vaihtaa tavarat ja mainonnan joksikin kokonaan muuksi? Vai onko jatkossa myös ruoka pelkkä keinottelun kohde? Nyt
koko ajan kallistuva ruoka on houkutellut apajille etenkin pikavoittojen metsästäjät. Siinä keinottelussa kehitysmaiden kohtalo on kiinni muutamasta suuresta maatalousviejästä sekä WTO -neuvotteluista.
Tulevien uusien maatalousmaiden lista on kovin lyhyt verrattuna siihen, kuinka monta suuta peltojen antimilla on tulevaisuudessa ruokittava. Halvan ruoan aika on auttamatta ohi. Meillä ei ole
enää mahdollisuutta aloittaa neuvottelu takavuosien tapaan MTK:n kanssa ruoan hinnasta ja talonpojan kohtalosta. Talonpojan tappolinja ei ole poliittisena aiheena ajan kohtainen sekään ilman
agraarin Suomen äänestäjiä ja kohta katoavat myös viimeiset savupiipputeollisuuden äänet.
Luonnonvarana ruoka muistuttaa mitä tahansa raaka-ainetta. Kullan keskimääräinen pitkän aikavälin tuotto on nolla. Vain spekuloimalla voi tehdä voittoa. Raaka-aineisiin sijoittaminen ei ole
sijoittamista vaan spekulaatiota, pelaamista. Raaka-aineet sellaisenaan eivät koskaan luo lisäarvoa tai hyötyä. Talouden epävarmoina aikoina sijoittajat kuitenkin siirtävät varojaan juuri kultaan.
Harvemmin peltoihin. Tänään kullan arvo on korkeampi kuin koskaan. Yksi unssi eli 31 grammaa
maksaa 860 dollaria eli noin 560 euroa. Huomenna maksaa pelto jo paljon kultaa enemmän.
Kukaan meistä ei vain enää elä huomisessa tai eilisessä vaan tässä hetkessä ja reaaliaikaisessa.
Etenkin Venäjän luonnonvaroilla käydään nyt spekulaatiota ja tämä koskee etenkin öljyä ja maakaasua, toki muitakin rikkauksia ja Siperian luonnonvaroja. Niiden löytäminen tänään tuo ne kuitenkin markkinoille enintään vuonna 2020-25. Energiaongelmiemme pääsyy löytyy oikeastaan
1980-luvun alusta, jolloin laiminlöimme pari vuosikymmentä vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittämisessä. Vallitsi helpon öljyn aika ”era of easy oil”.
Maksamme nyt passiivisesta tuotekehittelystä ja vähistä investoinneista. Nyt on varottava ettemme luo sellaista energiaketjua, joka kilpailisi ruokaketjun kanssa. Jo nyt on syntynyt hurjia poliittisia jännitteitä ja levottomuuksia koskien ympäristön pilaantumista ja ruoan hintaa. Huomenna
edessämme ovat pakolaiset ja heidän sijoittaminen maahamme ja ympäri Eurooppaa. Se huominen on tänään vuonna 2008 lähempänä kuin arvaammekaan. En minä pelottele vaan kirjoitan
sen minkä kirjoitin jo vuosikymmeniä takaperin aina uudelleen ja uudelleen.
Elintarvikemellakat ovat vasta alkamassa. Bioenergia ratkaisuna on äärimmäisen ongelmallinen
ja etanoli sekä biodiesel yhtälönä miltei mahdoton. Valistuksen matemaattiset aatteet eivät siellä
nyt toimi. Uskomattoman vaikea yhtälö tarkoittaa aina meillä myös kaksoiskotkaa, Venäjän luonnonvaroja ja Medvedevin roolia Putinin aisaparina pakkokapitalismissa, uudessa valistuksen venäläisessä muodossa.

42. Millainen on oikea innovaattori - kuka sellainen olisi?
Matti Luostarinen 2008: Uusmedia ja kansalaismedia verkosto- ja klusteritalouden tuotteina innovaatiopolitiikassa. Blogi 17. heinäkuuta 2008.

Aaro Hellaakoski - aikansa innovaattori
Tutustuin Aaro Hellaakoskeen jo lapsena joutuessani tai saadessani lausua runoja piinallisissa
maaseutukylien poliittisissa tapahtumissa, tupailloissa tai koulun juhlissa, jokavuotisissa runon
lausunnan kilpailuissa. Ensimmäiset Hellaakosken runot tulivat tutuiksi jo noin viiden vuoden
iässä. Ne olivat ankaria ja usein moniselitteisiä lapsen luettavaksi. ”Hauen laulu” ja ”Haukka-runo”
ovat jääneet erityisesti tuolta ajalta mieleeni.
Komeaa oli kajauttaa ilmoille myös ”On nähty” lapsen äänen levollisin painoin. Lukiossa se sujui
jo uskottavammin. Olimme fiasco-teatterin ja jääkiekon, lentopallon pelimiehiä ja Jaakko Teppoa
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vanhempia. Nuoret kupletöörit pysyivät vaiti Iisalmessa seniorien illassa tuhatpäisessä poikalyseossa.
Keke Rosbergille, tulevalle formulatähdelle, tämä runo olisi ehkä sopinutkin. Ei sitä Keijosta silloin
arvannut tai Seppo Kääriäisestä ministerinä. Parhaiten runo olisi sopinut kuitenkin tulevalle Valamon luostarin johtajalle. Isä Panteleimon oli tuolloin vielä hoikka ja parraton murrosikäinen finninaamainen poika hänkin. Immo Kuutsalla oli monenlaista koulutettavaa. Pekka Hyvärinen heistä
helpoimmasta päästä.
”Ma tahdoin nähdä korkean, ja nähdä matalan.
Näin kyllin mieltä korkeaa, jos mieltä matalaakin.
Ja vieras oli katse molemmilla
Ma tahdoin nähdä elämän. Ja nähdä kuoleman.
On nähty virta elämän. Ja kaista kuolemaakin.
Ja soudettu on niiden lainehilla
Oi elon virta samea. Oi kuolon kirkas vuo.
Ma löysin paikan, jossa yhtyy kumpainenkin nuo.
Ja niitten kainaloon tein uutismajan
Ma katson kuinka tumma laine yhtyy valkeaan.
Käyn kerran niitten matkaan unhon virtaan harmajaan
Ja tuudittaudun tuolle puolen ajan”
Toisen kerran Hellaakoski tunkeutui elämääni Oulun yliopiston maantieteen laitoksen kirjastossa.
Tuo kirjasto oli laitoksen esimiehen professori Uuno Varjon ylpeys ja sisälsi valtaisan määrän
historiallista aineistoa. Niiden järjestely ja systematisointi kuului minulle assistenttina siinä missä
kaikki muukin laitoksen opetukseen ja tutkimukseen käytetty yllättävän monipuolinen aineisto tuhansine karttoineen ja diasarjoineen.
Kirjastomme oli yliopiston laitoskirjastoista ylivertaisesti suurin ja täynnä aiemmin tunnistamattomia aarteita. Lahjoituksia juuri perustetulle Oulun yliopistolle. Ihmiset ja perikunnat ovat anteliaita
kun kyseessä on tiede ja kulttuuri.
Professori Väinö Auer oli Hellaakosken läheinen ystävä, opiskelutoveri ja opettajakin. Juuri hän
sai miehen liki painostettua jatkamaan uraansa lisensiaattityöstä väitöskirjaan ja kohti tutkijan ja
opettajan intohimoista haastetta. Sillä kaikki mihin Hellaakoski ryhtyi muuttui aina omalaatuiseksi
kilvoitteluksi ja sai, paitsi kunnianhimoisen, myös järjestelmällisen luonteen. Hänelle olisi ollut
käyttöä vuosisadan alussa myös Ruotsissa ja tutkimusmatkailijana Väinö Auerin tapaan.
Tieteestä Hellaakoski palasi runon pariin syvän kriisin seurauksena. Tuon kriisin laukaisi sodan
uhka ja sen syttyminen, syyllisyyden tunteet ja oman tuotannon järjestelyt. Kriisi sai uskonnollisen
luonteen ja tuotti hengenlaadun muutoksen. Oman tien kulkijana Hellakoski toki säilyi, mutta nyt
pohjattoman yksinäisyyden rinnalla on nähtävissä uskon ja epäuskon rajankäyntiä, suomalaisuuden pohdintaa. Useimmat muistavat ehkä runon ”Vartiossa” ja monet myös ”Kosmoksen” ja ”Huojuvan keulan”.
Tyypillistä Hellaakoskelle on suunnanhaku, jossa taustalla on luonnontutkijan ja opettajan ura
sekä näiden yhdistäminen hieman Martti Haavion (P. Mustapää) tapaan kohti vapaamittaista runoutta. Tosin erillään tuon ajan ”tulenkantajien” ytimestä, mutta tuntien hyvin heidän tavoitteensa.
Lisäksi kiintoisaa on Hellaakosken visuaaliset taidot ja loistava kyky käyttää öljyvärejä.
Hän maalasi usein salaa, mutta siirsi töitään myöhemmin myös sekä tutkimukseensa että runouteen. Hellaakoski oli poikkeuksellisen monilahjainen ihminen ja kykeni yhdistämään visuaalisen
osaamisensa ja käden taidot tieteen innovointiin. Ilman tätä kykyä innovoinnista on vaikea edes
puhua tai se on rajattu kovin kapea-alaiseksi. Suomalaista tiedettä ja innovointia moititaankin innovaatioprosessissa usein juuri tästä. Se on luonnollisesti taustalla rakentaessamme nyt innovaatioyliopistoa, jonka ydin on taideteollisessa osaamisessa teknisen ja kaupallisen osaamisen
ohella.

262

Hellaakoski tunsi hyvin aikansa ismit kuvataiteen kautta. Hän seurasi erityisen tarkasti ekspressionistien työtä (Marraskuun ryhmä), mutta otti kantaa myös futurismiin ja kubismiin. Ne näkyvät
jopa tyyliteltyinä hänen eräissä myöhemmissä luonnoksissaan, jotka runoilija-tiedemies piirsi hahmotellessaan geomorfologisia kenttätöitään ja lustokerrostumia järven pohjan lietteistä Höytiäisellä ja Saimaalla.
Hellaakoski näytti ajattelevan käsillään hieman saman tapaan kuin monet lapset web-ympäristössä liikkuessaan nykyisin. Käsitteen klusteritaide (Cluster art) syntyessä tämä prosessi oli hyvin
voimakas ja selitti innovaation nopeaa leviämistä ja luonnetta (ks. Klusteritaiteen manifesti, Luostarinen 2005). Webympäristön blogaajien globaalissa tutkimuksessa sama ilmiö selittyy tarkemmin nuorten ja lasten innovoinnilla (ks. Web-ympäristön blogit ja innovaatioprosessit, Luostarinen
2007)
Kun tulenkantajat kallistuivat kohti klassista eurooppalaisuutta ja säeilmaisua (Kailas, Jylhä, Viljanen), dualsimi vei Hellaakoskea kohti tieteellistä ilmaisua hieman Haavion tapaan ja kritiikki
kasvoi molemmilla suunnilla, sekä tieteessä että runoudessa.
Vasta myöhemmin, yli 60-vuoden iässä ja tehdessään paluun runouteen, Hellaakoski alkoi saada
tunnustusta, mutta nyt jo kohtuullisen tunnettuna etenkin virkansa puolesta helsinkiläisenä opettajana ja yliopiston dosenttina, mutta myös Suomen kirjallisuuden seuran toimittajana.
Tuolloinkin, uuden tulemisen alkaessa, runoilija oli aikaansa edellä ja hänen arvonsa havaittiin
vasta myöhemmin. Tieteen ja taiteen onnistuneena yhdistäjänä, innovaattorina, häntä ei pidetä
vieläkään muuten kuin ehkä alan tutkijoiden parissa. Sikäli kun heitä runous sattuu kiinnostamaan
kännyköiden ja talouden rinnalla Suomessa.

Mikä teki Hellaakoskesta aikalaisille vaikean?
Hellaakosken isä oli jo tiedemies ja geologi Rietrikki Helaakoski. Poika muutti myöhemmin sukunimen Hellakoskeksi. Juuri isältään Aaro sai alkukosketuksen luonnontieteen ja geologian kenttätyöhön. Sen sijaan hän vieroksui akateemisia arvoja ja vain Väinö Auerin tukemana ja liki painostamana hän suoritti tutkintonsa sekä samalla sanoi jäähyväiset ”Jääpeilin” valmistuttua runoudelle. Se oli turvallinen valinta perheelliselle ja myös oma valintani.
Runouden jättäminen oli seurausta kritiikistä, jonka syyt olivat perinteisiä. Hellakoski käytti metodeja, jotka olivat uusia niin kansallisessa tieteessä kuin runoudessa, eikä hän seurannut kansallisen kapean konvention asettamia polkuja. Hellaakoski erehtyi kuvaamaan töissään visuaalisesti
ja runon keinoin aatteellista ominaispainoaan ja yhdisti elementtejä, jotka olivat ajalle vieraita ja
osin myös arkoja.
Vapaus, aineettomuus ja ajattomuus oli hankittu suoraan oman ajan ydintieteistä (fysiikka, matematiikka) ja nuoren miehen kokeilunhalu vei sopimattomasti runoja visuaaliseen muotoon ja vastaten tätä kautta niiden muuten usein vaikeaan sisältöön. Kuvataiteilijana Hellaakoski seurasi ajan
ilmiöitä ja etenkin fysiikan kehitystä ja geometriaa, myös Riemannia ja Einsteinia. Myöhemmin
hän hävitti miltei kaikki kuvataiteelliset työnsä. Se oli suuri menetys etenkin metoditutkijoille. Toki
myös kulttuurihistoriallisesti.
Hellaakoski käytti jo varhain vuosisadan alussa puhekielen omaista sanastoa. Hän teki typografisia kokeiluja Apollinairen tapaan, viljeli erikokoisia kirjaimia, jätti välimerkit pois jne. Visualistina
hän haki runoille niiden oikean muodon. Syntyi taidokas rytmiikka, joka rikkoi kokonaan vanhan
kaavan ja metriikan muodot.
Uudet symboli-innovaatiot olivat mullistavia, eikä niitä ole avattu oikein vielä tänäänkään. Rytmillä
ei haettu vain liikkeen muotoa vaan esitettiin sellaisia visuaalisia unia tai näkyjä, joiden sisällön
oivallamme nykyisin internetin kielestä, web 2 ympäristössä, ja ehkä manipuloiduista kuvista klusteritaidetta seuraten kohti poikkitaiteista ilmaisua.

263

Miten Aaro Hellaakoskesta saattoi syntyä näin monitahoinen innovoiva keksijä, ei vain monialainen luova taiteilija?
Kun Hellaakoski teki valintansa tieteen hyväksi, syntyi omalaatuinen kriisi, joka laukesi vasta sodan aattona. Väinö Auer syvensi sitä aiemmin tietämättään vedoten Hellaakosken kunnianhimoon ja perheeseen. Avautuminen ja syyllisyys puhkesi vasta uskonnollisen herätyksen tapaisena prosessina kohtuullisen iäkkäänä ja paluuna takaisin alkuperäiseen innovaattorin kutsumukseen ja toimien jälleen oikeilla välineillä. Tämä ilmiö on innovaatioprosesseissa hyvin yleinen ja
se tulkitaan miltei poikkeuksetta väärin puhuen kriisistä tai muista persoonallisuuden taitekohdista
ja niiden ”hoidosta”.
Uuden luomiskauden ja innovatiivisimman vaiheen alkaessa Hellaakoskella oli käytettävissä varttuneen tieteen harjoittajan taidot, mutta myös kuvataiteilijan ja runoilijan lahjat. Kaiken tämän yhdistäminen oli vienyt kuitenkin aikaa liki 35 vuotta.
Hellaakoski saavutti omimman tyylinsä noin 60-vuotiaana. Sanataide ja tieteellinen ajatuksen
muoto saivat nyt oikean asun eikä siihen tarvittu enää välttämättä visuaalista avaajaa. Hellaakoski
joko häpesi sitä tai halusi tietoisesti salata menetelmänsä. Vaihtelevaan rytmiin kirjoitetut runot
saivat oman sarjansa ja kokonaisuus oli täydellinen. Siihen Hellaakoski ei olisi voinut kyetä vielä
nuorena kokeilijana tai ilman tieteen apua.
Hellaakosken innovatiivinen luonne on kuvaus ihmisen persoonallisuuden kasvusta kohti mestaruutta, jossa kaikki omat lahjat ja voimavarat otetaan täyteen hallintaan. Lapsena lukemieni runojen kirein sävy häviää ja korvautuu yleisinhimillisellä ymmärryksellä. Ihminen ei enää herpaantumatta tarkkaile itseään vaan saa etäisyyttä kohteeseensa tieteensä keinoin. Syntyy tietojen ja
tunteiden synteesi, ei vain toisen yksipuolinen ymmärrys.
Tässä Hellaakosken uskonnollinen herätys ja tutustuminen Freudiin ja Darwiniin samanaikaisesti
varmasti auttoi. Geologin ja maantieteilijän synteesi oli täydellinen ja oikeaan osuva. Väinö Auer
pääsi hieman samaan mutta ”vain” tieteensä kautta. Sen havaitsi vertaamalla näiden kahden neron töitä keskenään Oulussa. Hellaakoski pääsi työssään kouluttajaansa pidemmälle kiitos systemaattisen persoonallisuuden ja kuvataide-osaamisensa sekä näiden johdattamana aiheisiin,
jotka muuten olisivat jääneet runoilijalle tai maantieteilijälle vieraiksi. Näistä ekspressionismi oli
ehkä tärkein.
Hellaakoski jatkoi siitä mihin Auer ja luonnonmaantieteen synteesi olisivat hänet tuskineen jättäneet ja jatko olikin innovaattorille jo helpompaa. Palaset alkoivat mennä kohdalleen ja tulosta
syntyä toisin kuin nuorempana.
Se mitä haluamme sanoa maailmasta, luonnosta ja ihmisestä, yhdistyy Hellaakosken runokielessä. Syntyi luova ja innovatiivinen ”Uusi runo” josta kokoelmasta seuraava yksinäisen miehen
tilitys. Se sopii hyvin innovaattorin runoksi:
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Koskia, metsää humisevaa,
polkuja, niukasti poljetuita,
nevoja, joille johdattaa
yksinäisiä pitkospuita

Aatos on vajaamittainen
erämaa äärien opastajaksi.
Ihmissuru on pikkuinen
täällä totena otettavaksi,

Sinne, kantamus seljässään,
hiihtäjä häipyi maaliskuussa.
Petäjän kylkeen helisevään
upposi kirves illansuussa

turhaa kaipaus, levottomuus,
pyyntö silmän ja korvan raton,
valetta se, mitä kurjet huus,
tyhjää sanasi malttamaton.

Keväät useat valjenneet
ovat jo siitä illasta asti,
syksyn pimeän saartaneet
mykkinä, henkeä salpaavasti;

Täällä on koti vain tyyntyneen
voimantäyteisen miehenmielen,
jonka ei tiedetä peljänneen
muuta kuin myrkkyä naapurin kielen.

parvi kurkien korkeain,
kauas vievällä taipaleellaan,
tullen, mennen, on nähnyt vain
kumaran hahmon kuokoksellaan,

Täällä on kosket ja metsien maa,
polkuja, niukasti poljetuita,
neuvoja, joille johdattaa
yksinäisiä pitkospuita,

hahmon, joka ei silmää suo
heille, eikä kohota kättä,
tuskansa vain vaiti juo,
siitä pääsyä pyytelemättä.

kuikan huutoa vihlovaa,
huurua ruskeavetisten soitten,
sammalta, jolle puhkeaa
kyynel kirpeä karpaloitten,

Kuka on täällä, hän tiennee kai
mitä on jättänyt seljän taaksi,
tiennee, yksinäisyys sai
riittää hänelle asuntomaaksi;

harmajan pilviverkoston
lomitse päivän pilkahdusta,
kunnes ylläsi kerran on
yö ikiautuas, silkinmusta.

tiennee: täällä ei pelloltaan
leikkaa satoa turvallista,
ei eräpirtin akkunaan
tuikuta pilkotus naapurista.

(Kokoelmasta ”Uusi runo”)
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43. Kauneimmat rikkaruohomme
Matti Luostarinen 2008. Uusmedia ja kansalaismedia verkosto- ja klusteritalouden tuotteina innovaatiopolitiikassamme. Blogi 5. elokuuta 2008.

Puutarhaunelmia - Boababien siemenet
Liki tasan kaksi vuotta takaperin kirjoitin blogissani “kauneimmista rikkaruohoistamme”. Kauneimmat rikkaruohot olivat puutarhamme villiintyneitä kulttuurikasveja, joita emme enää arvosta kuten
takavuosina. Tällaisia “rikkaruohoja” syntyy myös peltoviljelyn tuotteina. Nekin ovat karanneet alkuperäiseen köyhään luontoomme sitä rikastuttamaan ja useimmat ketojen ja niittyjen kasvustot
ovat juuri näitä rikkaruohoiksi usein luokittelemiamme.
Opiskellessani biotieteitä Oulun yliopiston kasvitieteen laitoksen ekologian professorina työskenteli professori Yrjö Vasari, loistava tutkija, luennoija ja hallintomies että kieliä taitava seuramies,
monialainen ja pidetty opettaja, taitava pedagogi mutta myös rohtokasevit tunteva alan auktoriteetti ja yhteiskunnallinen osallistuja professsoriliitossa.
Harvoin Suomessa samassa henkilössä yhdistyy kunnianhimoisen tutkijan ja tiedemiehen, luonnontutkijan, opettajan ja kulttuuriosaajan sofistikoitu sydän. Niinpä Yrjö tunsi myös yrtit, kasvien
käytön lääkkeinä ja niiden kulttuurihistoriallisen taustan. Hän olisi voinut olla yhtä hyvin kasvimaantieteen professori. Hän tunsi Etelä-Suomen retkillämme jokaisen pitäjän historiaa ja yhdisti
sen globaaliin kasvien liikkeiden ja leviämisen taustaan. Kasvimaantieteilijä osasi maantieteen
sekä kulttuurimaantieteenä että fyysisenä luonnonmaantieteenä. Hän kykeni rakentamaan
aluemaantieteen synteesin pala palalta ne kooten ja alkaen hyvin kaukaa historiasta, kallioperän
muodoista ja synnystä sekä edeten kohti jääkausia, niiden muovaamaa nuorta maaperäämme
päätyen lopulta ihmisen saapumiseen alueelle.
Kasvit eivät tulleet meille kulttuurikasveina sattumalta muuten kuin ehkä lintujen tuomana. Puutarhat taas syntyivät osana kulttuurien kirjoa ja leviämistä. Aluksi osana välttämätöntä toimeentuloa ja leivän särvintä. Hyvin hitaasti mukaan tulivat esteettiset elämykset ja kartanoiden tai kruunun tilojen opit ja niiden jäljittely, kuningashuoneen ja keisarivallan tuotteina kertoen myös kulttuuriemme synnystä ja leviämisestä maatiloilla, torpissa, niityilla ja ahomailla, innovaatioiden diffuusiosta. Pellon ja puutarhan kasvi oli hyötykasvi, ei rikkaruoho. Se mikä kiinnosti oli suuhun
pantavaa ja syötävää, mauste- tai lääkekasvi vähintäänkin.
Puutarha sellaisena kuin koemme sen elämyksellisenä tai osana elinympäristömme maisemaa,
lapsuuden kasvuympäristöä ja identiteettiämme, siirtyi Suomeen usein kouluopetuksen tai luostarilaitoksen tuomana, osana vallitsevaa vallan käyttöä ja sen sosiaalista pääomaa, kollektiivista
muistia. Kirkko- ja ylimysvalta, hierarkkiset organisaatiot ja niiden kokeminen oli osa niin pellon
kuin puutarhan, pihaympäristön syntyä.
Rautatieasemat ja liikenne levittivät kasveja siinä missä talonpoikainen asumisympäristö ja sen
rakennuskulttuuri, tapa kokea pihapiirin sisäinen järjestys. Se oli hyvin kaukana vaikkapa nyt kohtaamastamme globaalista tavasta kokea puutarha ja sen taide Aasiassa, Etelä-Amerikassa tai
monin paikoin Euroopan eri kolkilla. Puutarha ja se taide muistutti monin paikoin samaa prosessia
kuin vaikkapa uskontojen tapa muuttua ja muokkautua kulttuurien kohdatessa toisensa. Taide
omana puutarhan tuotteena odotti vielä kauan tuloaan.
Puutarhan taide ei ole oikein suomalainen ilmiö vaikka olosuhteet ja vuodenaikojen vaihtelut olisivat antaneet huikeat mahdollisuudet. Köyhyyden estetisointi ei sopinut puutarhaan kuten kirjallisuuteen tai kuvataiteisiin, jopa musiikkiin. Maisemamaalarin työhön puutarha ei istunut kansallisena ikonina, kuten jylhät koski- ja järvimaisemat tai kalevalainen tarusto, peltotyön sekä soiden
myöhempi kuvaaminen. Kuvanveistä ei saanut leipäänsä suomalaisesta puutarhasta mutta toki
moni kirjailija osasi myös hankkia itse elantonsa maata viljellen tai tehden duunarina raskasta
palkkatyötä niin metsissä kuin tehtaissamme.
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Oulussa puutarhatenttiin jouduimme lukemaan syksyllä mittaamattoman määrän sellaista kasvillisuutta, jota tropiikit ja savannit, aridit alueet ja välimereisen kasvuston talvisateiden nahkealehtiset vyöhykkeet tuottivat. Se oli piinallisen työläs tentti kesän kenttäkurssien jälkeen.
Itse tentissä meitä oli aina viisi samassa ryhmässä. Peräkanaa siirryimme kasvihuoneesta toiseen ja aloimme arvailla tuhansien kasvien nimien ohella niiden käyttötapoja. Taiteesta biologit
eivät tuolloin puhuneet juurikaan vaan keskittyivat oleelliseen, opiskeluun.
Puutarhaan meillä oli hyvin pragmaattinen, opetusohjelman kertoma sisältö ja se seurasi tarkoin
amerikkalaisten pedagogien oppeja. Jotain saksalaista kuitenkin oli aina mukana. Suurten ikäluokkien myötä myös puutarhaa pyrittiin politisoimaan kohti itää ja Marxin oppeja.
Sinä syksynä tentaattori kierrätti meitä ympäri Oulun upeinta puutarhaa ja puista arboretumia
kohti sen reuna-alueita ja villiintyneeseen osaan metsikköä. Mieleen tulivat ranskalaisen lentäjän
ja filosofin kertomukset, St Equperryn hellyttävät tarinat Pikku Prinssistä ja kirjan alusta, jossa
Prinssin tehtävänä oli varoa pienen asteroidinsa joutumista boabarbien siementen valtaamaksi.
Boababit olivat pienenä taimenena, minkä tahansa hyötykasvin tai puutarhan kukkijan näköisiä,
mutta kasvettuaan suuremmiksi ne työnsivät juurensa pienen planeettansa ytimeen ja lopulta räjäyttivät sen tuhansiksi kappaleiksi.
Boababien kitkeminen oli tarkkaa puuhaa. Se muistutti terrorismin torjuntaa. Sotaa jossa kaikki
olivat aluksi liian saman näköisiä ja pahuuden juuret vaikeasti ennustettavissa. Yliopisto Oulussa
oli nuori ja opetti näitä taitoja huolimattomasti ja usein paikallisesti värittyen. Poissa olivat globaalin osaamisen hyveet, valitti joku professoreista. Kaupungin savolaiset juuret ja Laestadiuksen
oppi sekoittuivat hitaasti monikansalliseen kulttuuriin.
Tervaporvarien juuret olivat Oulujoen latvoilla ja Kainuun korpimailla. Puolen Suomen pääkaupunki keräsi oppilaansa Kemi- ja Iijokivarren suistoista ja jokivarsilta. Oulu kasvoi ja vaurastui
valtaisan vaikutusalueensa tuella kun samaan aikaan Iijoen suisto pysyi pienen kalasataman maineessa ja kalassa he olivatkin silloin kun Oulussa tehtiin suuria avauksia.
Tentaattori poimi nähtäväksemme lupiinin, puna-ailakin, heinätähtimön, terttuseljan, maitohorsman… Emme käyneet lainkaan aavikolla, tropiikissa, savanneilla, Välimeren kosteassa citruskasvien vahvassa tuoksussa. Niitä katsellessa mieleen tuli parfymöörin ammatti ja Patric Syskinden
kertomus Jean Babtistesta. Tuoksuttomana syntyneestä pojasta, joka oli joutua roskiin ellei kohtalo häntä pelastanut ja myöhemmät taidot löytäneet täydellistä tuoksua. Tuoksuton ihminen joutuu hylkiöksi. Tuoksu on se taito, jolla hurmattiin ihmiset ja joka koitui käyttäjänsä kohtaloksi liian
vahvana sitä annostellen.
Etenkin eroottisia tuoksuja, itse ne parfymöörin opein valmistellen ja täydellistä tuoksut hallitsevaa
nenäänsä käyttäen, oli varottava käyttäen tuoksuja kohtuudella ja myskin tuomaa valtaa näin viisaasti hakien. Jean Babtiste oli luonteeltaan vain liian narsistinen, kohtuuttoman hyvän nenän
haltija ja samalla sadistinen sekä tunteeton tuoksunsa rakentelija. Puutarha on petollinen paikka
väärän ihmisen käsissä ja parfymöörin opissa tietonsa hankkien. Etenkin jos nenässä ovat avaimet täydellisen tuoksun metsästämiseen.
Tätä pelkoa moni kirjailija on ruokkinut ja leipänsä siitä ansainnut. Meillä on taipumusta toistella
hieman muuteltuina samoja puutarhaan integroituneita monikulttuurisia tarinoita. Puutarha yhdistää kaikki aistimme, molemmat kädet ja aivopuoliskot sekä luo geneettisen perustan avata myös
tieteemme lähteitä. Liian ilmiselvänä ja lähellä olevana sitä ei huomaa. Kun sitä pakenee, boababin siemeniä metsästäen, se on aina kohdalla ja ympärillämme.
Tentaattorin poimimat kasvit olivat syvän kulttuurin sosiaalisen pääoman ja kollektiivisen muistin
yhteisiä tuotteita. Ne olivat, jostakin syystä, kaukana aiemmin kesällä tenttimistämme “luonnonkasveistamme”, jos sellaisia nyt yleensä on tai ne kyetään määrittämään.
Moni etelästä muuttanut opettaja pyrki määrittämään tällaisiksi Kemijokivarresta tulleita oppilaitaan. Rajan vetäminen boabarbin siemenen ja luonnonkasvin, jalon puutarhan ja pellon tuotteelle,
267

on vaikeaa. Pellon tuotteista tahtoi tulla pelon tuotteita ja se teki opiskelun ahdistavaksi. Innovoinnista ei voinut tuolloin vielä ääneen puhua. Hierarkian ja konvention rajat olvat muureina, joku
suosi lännestä tulleita lajeja enemmän kuin itäisiä. Se oli ahdistavaa.
Paitsi niille harvoille, jotka kykenevät näkemään jo kaukaa, mistä kasvit ovat saapuneet, kuinka
ne viihtyvät juuri tällä alustalla, nyt kasvihuoneilmiön koko ajan muuttamalla, ja mistä ne kertovat
maaseutukulttuurimme monikerroksisessa tarinassa. Jossa koruton piha ja puutarha ei kieli juurikaan taiteesta. Sen me olemme tyystin unohtaneet tai jättäneet julkisten paikkojen harvojen hallittavaksi. Puutarha taiteena on vasta rantautumassa Suomeen ohi valtiollisen ohjailun, kartanoiden ja kruunun maiden, kirkollisen tai keisarillisen ajattelun. Aluksi se syntyy monikansallisesta
rihkamasta, mutta jalostuu toki myöhemmin, ellei ole sitä jo tullessaan. Globaalit tuulet kuljettivat
siemeniä, joista ei voinut olla varma, mistä ne oikein levisivät ja vaatiko niiden torjunta millaisia
toimenpiteitä.
Jättipalsami, Impatiens glaudulifera, kirjoitimme koepaperiin. Yksivuotinen kasvi, rotevat varret.
Siemenet tuottavat kemikaaleja, jotka raivaavat tilaa muilta kasveilta. Nostavat päätään komeina
kasvustoina ja ovat boabarbeina ihmisyhteisön pirullisin viekastelijoiden joukko ilman pelurin pienintä moraalia. Vuodesta toiseen ne tapaa aina samoilta paikoilta.
Kukat ovat pettävän kauniita kuin orkidealla. Siemenkodan siemenet ponnahtavat ja lapsena niillä
leikittiin ymmärtämättä miten sellainen olisi meille vaaraksi.
Heinätähtimö, Stellaria graminea, pieniä harsomaisesti kasvavia kukkia, siemenestä lisääntyvä
monivuotinen upea kasvusto, jossa sadepisarat loistavat kuin pyöreän harsotyynyn silkki. Tiiviitä
yhdyskuntia ja yhteisöjä, joissa pelurin on vaikea menestyä.
Puna-ailakki, Silene dioina, upea alkukesän kukkija, jonka kukinta jatkuu aina loppukesän ja syksyn kylmiin. Hoitoa sekin vaatii hoivaavasta ja äitimäisestä luonteesta huolimatta. Rehevässä
maassa puna-ailakki valtaa komeita kasvustoja ja kykenee puolustautumaan. Niityllä niitä tapasi
vielä silloin kun karja käyskenteli laitumillaan.
Harvoin toki yksin vaan mukana oli aina kymmeniä muita tuoksuvia niityn kukkijoita tai kedoilta
karanneita vieraita, pakolaisia. Lapsena emikasvin siemenkodista karisteltiin salaa siemeniä paikkoihin, jossa toivoimme näkevämme kevään ensimerkit. Näin tämä boabab levisi lasten käsien
kautta peltojen rikkaimmille viljelysmaille. Siellä hedekasvit olivat erityisen loisteliaita. Niihin ei
kehittynyt lainkaan siemeniä ja se oli aina pettymys lapselle.
Innovaation tekijä ja sen levittäjä on liki aina ikään kuin altruistinen lapsi webympäristössä.
Maaseudun kulttuurimaiseman alkaessa EU-kautemme myötä umpeutua ja joutuessa yhä yksipuolisemman viljelyn kohteeksi, kokosimme tutkijakollegan Anja Yli-Viikarin kanssa kirjan “Maaseudun Kulttuurimaisemat“. Saimme mukaan kiitettävän joukon hyviä alan harrastajia ja kirjoittajia. Wikipediasta ei löydy vastaavaa, mutta toki monia ihan hyviä kirjoituksia sieltäkin löytää, jos
malttaa käyttää aikaa ja tuntee ensin oman puutarhansa.
Wikipediaa muuttuvana ja vuorovaikutteisena työkalupakkina ei pidä sotkea kuitenkaan Ensyklopediaan, historiankirjaan. Eikä blogaajia vuorovaikutteisessa keskustelussa takavuosien lehtien
pakinoitsijoihin, kolumnisteihin. Nämä kun eivät jutuissaan vastanneet kenellekään eikä kukaan
kai koskaan heiltä mitään kysynytkään. Yksi mielipide miljoonien joukossa.
Ei sellainen yhden toimittajan tuote ole reaaliaikainen prosessi, jossa kasvusto on lopulta kuin
pienen heinätähtimön harsomaista pintaa. Ei jättipalsamin tapaista myrkyn kylvöä ensinkään elämäntilan voittamiseksi. Geneettinen perimä ja sen levittäminen on darwinismina kokonaan toinen
kuin meemien kamppailu sosiaalisena prosessina, jossa joutuu itsekin koville puolustaessaan
omia kirjoituksiaan ja lisäten ne paloiksi muiden palapeliin.
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Maaseutumaiseman kuvat oli haettava monelta suunnalta ja niitä oli uskomattoman vähän. Julkaisun rahoitus oli yhtä kivinen kuin suomalaisen talonpojan pelto Itä-Suomessa. Kedot, vuosituhantinen maisema, sen kerroksellisuus ja etenkin arka kasvusto ja kulttuurin merkit, maaperän
mikrobit olivat kadonneet, eikä kukaan välittänyt niitä edes kuvata kamerallaan.
Yrjö Vasari oli valinnut tenttiimme maaseudun ja oman kulttuurimme arvokkaimmat kasvit jo
vuonna 1974. Nyt näitä kasveja ei tapaa juuri muualta kuin Jokioisten Elonkierto -puistossa MTT:n
suojissa Loimijokivarressa, jonne ne salaa istutin EU:n rahoittaman ohjelman turvin. Ensin oli vain
saatava ahneimmat boababien siementen kylväjät ulos tästä ohjelmasta.
Helsingin Sanomat (14.7.2006) kirjoitti, kuinka joskus tekee mieli istuttaa puutarhaan “muutamia
hauskoja rikkaruohoja”. Rikkaruohoina esiteltiin harakankello, lupiini, puna-ailakki, heinätähtimö,
terttuselja, maitohorsma… Näin boabarbien siementen hoitaja varmaan maaseudun ja sen kulttuurin, ketojen ja niittyjen viimeiset taistelijat, kokee. Arimmat ovat kadonneet kokonaan ja lopullisesti myös lajina. Niillä boabarbeilla ei ollut tilaa suomalaisessa luonnossa, sen kulttuurimaisemassa tai sosiaalisessa pääomassa. Arctic Babylon on ihmisen sisäinen tila ja tauti, ei luonnon
itsensä aiheuttama katastrofi ja sen kirjasin salaa myös kahden kirjailijan ja lukuisten muiden
kotisivuni lukijoiden meemipankkiini.
Maaseutu ja sen kulttuuri, puutarha ja sen moninaisuus, puutarha taiteena, nähdään usein mustavalkeana. Seuraavana päivänä saman lehden (HS) toimittaja kertoi, kuinka hän koki seikkailunsa entisen asuinseutuni Sallan ja Savukosken ympäristössä, Vuotoksen Kemihaaran allashankkeen pohjoispuolella, Jumalan selän takana, lähellä ei mitään tai ehkä Korvatunturia raja
ylittäen. Tuolle seudulle voisi perustaa yhden suuren Sompion kunnan. Sompiosta ja sen rikkaasta luonnosta taas pääosa hukkui Lokan ja Porttipahdan alataiden alle. Tavoitin allasevakot
viimeisen kerran vuonna 1981 kaikki silloin haastatellen ympäri kalottialuetta levittäytyneenä, lähes 600 evakkoa, joista joku moneen kertaan evakkoon ajettuna.
Tuolloin Lappiin oli suunnitteilla parisenkymmentä uutta allasta ja yksi Levin juurelle Sirkan kylään
sekä toinen Siuruan kylään Pudasjärvelle Siuruan-Kollajan altaana. Nuo alueet olen moneen kertaan kulkenut ja seurannut surullisen näytelmän boabarbien siementen levitessä ja kahden energiayhtiön, yksityisen ja valtiojohtoisen käynnistäessä sotansa.
Ihminen ei paljon poikkea muusta luonnosta. Kuinka voisikaan muuten kuin kyeten surmaamaan
oman lajinsa edustajia. Muut nisäkkäät eivät sellaiseen kykene valaina tai lepakkoina.
Kun juuret hävitetään lopullisesti, kun paluuta ei ole edes toiveissa, seuraukset ovat dramaattiset.
Näin myös Sompiossa, Samuli Paulaharjun maisemissa, tai Voltan ja Kariban jättialtaiden jäljiltä
Afrikassa. Tuhannet ihmiset kuolivat juurten jäädessä veden alle ja oman identiteetin kadotessa
näiden satojen sukupolvien myötä syntyneiden alueiden hävittämisen jälkeen. Sellaista puutarhaa ei enää rakenneta, etteikö geneettinen perimä ihmisen synnyinsijoilla veisi pakkomuuttajalta
henkeä. Tämän ymmärtäminen on vaikeaa.
Syntyy tuoksuton Jean Babtiste ja alkaa epätoivoinen oman tuoksun rakentelu, josta vain harva
selvisi Sompiossa, Kittilässä Sirkan kylässä Levin juurella tai Voltajoen varrella.
Toimittaja, ei blogisti, kertoi kuinka meillä on oikeasti vain kahta todella arvokasta Suomea. Yhtäällä Helsinki ja sen kulttuuri sekä sitten Lapin koskematon luonto. Siis sen lähinnä kansallispuistoiksi tarkoitetut maisemat. Muualla päin maailmaa näissä toimii luontoyrittäjiä matkailusta
elantonsa saaden (nature-based entrepreneurship) erotuksena ekologisesta yrittäjyydestä (ecological entrepreneurship) jota kohti nyt kuljemme, olettaen että viesti menee perille (Matti Luostarinen 2005: Ekologinen klusteri ja innovaatio-politiikka, www.mtt.fi/met/pdf/met70.pdf.)
Suomi on Euroopan maaseutumaisin valtio. Peltomme ja puutarhamme ovat kuin suojavyöhykkeitä metsien ja vaarojen kupeessa, jokien ja järvien rannoilla. Asutus on keskittymässä yhä selvemmin ja reuna-alueet kuihtuvat kulttuurin kadotessa ja luonnon vallatessa takaisin omansa.
Kulttuurimaisemat ja puutarhat pieninäkin saarekkeina ovat umpeutumassa. Olemme yhä kauempana niistä juurista jotka antropologian strukturalistit kirjasivat.
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Jokainen pientäkin puutarhaa pitävä ymmärtää, miten jo muutaman päivän tai viikon poissaolo
pilaa koko kasvuston. Sama koskee peltoja ja pellon sekä metsän rajaa. Suojakaistat on hoidettava, suojavyöhykkeet pidettävä kunnossa ja rikkaruohot korjattava pois. Liukoiset ravinteet eivät
saa päästä vesitöihimme. Elämme kuin sisämeren saarekkeissa lintujen kokemana ja kaiken aikaa vetäytyen muutamaan solmukohtaan pesimään.
Matkallaan Koillismaalla, Kalle Päätalon maisemissa Taivalkoskella ja Kuusamossa, Iijokilaaksossa, Hesarin toimittaja oli kohdannut kyläraitilla neljä akateemista ihmistä mutta vain yhden
talonpojan. Näin se toki on joka puolella Suomea näin kesällä kairoja liikkuen. Talvella talonpoika
ja poromies ovat ikäihmisiä ja ulkopuolisten taajamista hoitamia vanhuksia. Ei sellaisesta ole dementoituneena metsään tai järvelle menijäksi.
Satapäinen joutsenparvi syntymäseutuni järvenlahdella Pohjois-Savossa kertoo kuinka se tapahtuu. Oman lapsuuteni ja nuoruuteni aikana siellä oli sama määrä lapsia.
Pieniä laikukkaita puutarhoja hoitaa nyt yksi pellot vuokrannut EU-viljelijä. Siellä missä aiemmin
oli kymmeniä viljelijäperheitä, toimiva sosiaalinen ja taloudellinen rakenne yhdyskuntineen ja yhteisöineen, kouluineen, kauppoineen, posteineen ja kirkkoineen.
Yhdelle uskalikolle on uskottu elintarviketuotannon ohella energian tuotanto ja sen viherosaaminen, koko kulttuurimaiseman hoito ja huolto, energian ja ravinteiden kierto pellosta pöytään ja
takaisin luontoon varoen samalla rikkomasta EU:n direktiivejä.
Yllättävän hyvin runsas 60 000 tilaa ovat työssään onnistuneet. Kun määrä laskee noin puoleen
tästä, onnistuminen ei enää ole mahdollista. Jokainen oivaltaa sen tutkailemalla karttoja ja peltosekä metsäkuvioittemme sijaintia. Vaadittaisiin valtaisa uusreformi, jotta tulos olisi edes tyydyttävä. Tällöinkin rikkaruohot valtaavat metsänä kulttuurimaiseman ja jäljelle jää vain yhden tai kahden kasvin monotoninen kulttuuri. Sitä luontomme ei kestä.
Avoimen peltomaiseman ja puutarhan katoaminen on joillekin Suomessa vaikea asia ymmärtää.
Jotkut suhtautuvat edelleenkin maaseutuun ja maatalouteen sekä puutarhaan suorastaan vihamielisesti. Puutarha elämän taiteena ei ota yleistyäkseen Helsingissä, Tampereella ja Turussa.
Syyt ovat usein samoja kuin Lapin allasevakoilla. Syvät traumaattiset kokemukset pakkomuuton
jälkeen ja surutyön seuraukset näkyvät masentuneina pimeinä epigeneettisinä tekoina tai tekemättömyytenä, työttömyytenä. Samaa tapaa myös Yhdysvalloissa, Kanadassa, Etelä-Amerikkaa
kiertän ja nyt myös Afrikassa.
Monen puutarhassa rikkaruohoista kauneimmat ovat samalla myös koko puutarhan kauneinta
kasvustoa. Muistoja kotikylältä ja juurilta paikkaleimautumisen kadotessa. Se tekee kipeää eikä
siitä halua kirjoittaa (ks. kirjallisuus Matti Luostarinen 2007. Webympäristön blogit ja innovaatioprosessit: Kauneimmat rikkaruohot 18.7.2006. www.mtt.fi/met/pdf/met102.pdf)

44. Onnea 90 -vuotiaalle jousimiehelle - Suomen
Leijonalle
Matti Luostarinen 2008. Uusi mediayhteiskunta. Blogi 5. joulukuuta 2007. www.clusterart.org

Jousimiehen elämöintiä
Pentti Linkola täyttää tänään 75 vuotta. Sibelius, Linkola ja Suomi syntyivät peräkkäisinä päivinä.
Tähtikartan ja muinaisen astrologian mukaan jousimiehen kiintotähdistöstä kosmobiologisen elämänkaarensa hankkivat ovat jungilaisen psykologian mukaan jääräpäistä väkeä. Freudilaisen
unien tulkinnan jatkajan fantasiassa jousi ja nuolet viittaavat joko saavuttamattomiin tavoitteisiin
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tai taipumattomaan luonteeseen, ihmiseen joka tietää olevansa tärkeä narsismiaan piilottelematta. Oikukas olento ja taipumaton vastustaja. Leijonalle ei kannata huutaa oli hän sitten Suomen Leijona tai Helsingin yliopiston rehtorin poika.
Tutustuin Linkolan tuotantoon biologian opiskelijana pikemminkin kuin filosofian luennoilla. Linkolan ajatukset olivat inhorealistisia, tahallisen provosoivia ja Henrik von Wright luonnehti häntä
syvällisimmäksi totuuden näkijäksi Suomessa.
Sellainen tulkinta oli hyvin tavallista 1970-luvun suurten ikäluokkien vallankumouksessa rehtorin
poikaa ruotien. Meillä suurten ikäluokkien jälkeen syntyneillä oli edessä poltetun maan strategian
läpikäyneiden nuorten savuavat sillat edessämme. Niitä jälkiä korjaillaan vieläkin haudatessamme alkoholisoituneita kuusikymppisiä ”vanhuksia”.
Raskas työ vaati raskaat huvinsa. Sota-ajan lapset ovat ilman isää kasvaneita ja usein esikoisia.
Äidin kasvattamat pojat ovat nykyistenkin tilastojen mukaan agressiivisia ja taipumus rikollisuuteen muita nuoria näkyvästi korkeampi. Se näkyi ja tuntui tuhannen pojan lyseossa ja yliopiston
valtaajien juomingeissa. Siinä seurassa Linkolan puheet olivat lopulta kevyttä tavaraa. Siinä
missä nuorempi polvi opiskeli, vanhempi politikoi. Jäsenkirjat voittivat väitöskirjat. Syntyi toveriverkosto ja pelin politiikka, Kekkosen Suomi.
Vaikka tietoisuus ympäristöstämme on valtavasti kasvanut noista vuosista, kompassisuunta linkolalaisessa ennustuksessa on tuskin juurikaan muuttunut miksikään. Kulutuksen kasvu ja ihmisten lukumäärä on mahdoton yhtälö ratkaistavaksi. Syntyy lohduton maailmankuva. Linkolan kuva
maailmasta on sota-ajan käyneen ja kokeneen tarinointia. Sadan verkon kanssa tammikuussa
kalastava 75 -vuotias nuorukainen alkaa muistuttaa Urho Kekkosesta kerrottuja sankaritarinoita.
Niistä maan päälehti voisi jo luopua.
Iisalmelainen luokanvalvojani, takavuosien hiihtovalmentaja Immo Kuutsa, kuuluu näihin peräkkäisinä päivinä syntyneisiin jousen jännittäjiin ja tasavuosia täyttäviin ikinuoriin. Lähetin opettajalleni tervehdyksen ja kiitokset myös yläsavolaisen maakuntalehden välityksellä. Harvoin tulee kiitettyä entisiä opettajiaan. Se ei ole niinkään suomalaista ujoutta kuin silkkaa typeryyttä.
Immon jääräpäisyys oli Linkolan luokkaa. Poikalyseossa muu ei varmaan ollut mahdollistakaan.
Immon pohjaton ambitio kohdistui hiihtoon ja sain siitä osani minäkin. Se tappoi viimeisenkin kipinän tuohon lajiin ja pallopelit voittivat. Lukion viimeisellä luokalla Immo protestoi luokkamme
löysäilyä hiihdossa ja heitti meidät Herran haltuun.
Istumalakon jälkeen saimme liikuntatunneilla nähdä opettajastamme vain kaljuuntuvan päälaen
urheilusalin ovelta tämän heittäessä meille lentopallon kuin luun koirien kaluttavaksi. Sopua ei
tahtonut syntyä vaikka välimiehinä käytettiin myöhemmin elämässään menestyneitä diplomaatteja, puolueensa ministereitä ja kahta suuren median päätoimittajaa, tulevaa formulakuskia ja
kuplettilaulajaa.
Toimittajia tähän tehtävään ei olisi pitänyt valita, opin myöhemmässä elämässä. Itse lupauduin
hiihtämään ja huikea urani yleisurheilun loikkapaikoilla ja kiekkokaukalossa, lentopallon jalossa
taidossa, jatkui seuraavan kerran vasta yliopistossa. Se oli uhri yhteisön hyväksi. Kulttuuria poikalyseon sadismi inhosi. Se sai odottaa vuoroaan.
Suuria on raskas pohtia. Vielä 1800-luvun lopulla suomalaiset elivät vain keksimäärin 30-vuotiaaksi ja naiset synnyttivät joka 30 kuukausi. Vain puolet lapsista selvisi yli 15 -vuotiaaksi. Tätä oli
lohdutonta tulkita laatiessani kertomusta sukututkimuksemme synkkiin lukuihin. Avioliitot kestivät
vain runsaan 10 vuotta toisen jäädessä leskeksi. Kirkkoveneen hukkuessa Kallaveteen vain yksi
sukuni jatkaja selvisi hengissä. Isoisän sedän tyttäristä kaksi kuoli samana talvena keuhkotautiin
ja kolmas heitä haudatessaan. Naisia kahdenkymmenen molemmin puolin.
Naisten kohtalo oli kehno etenkin, jos nämä olivat yksihuoltajia. Kirkkoveneestä pelastunut törmäsi tällaiseen Turusta alunperin muuttaneeseen pappis- ja sotilassuvun vesaan. Suomen en-
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simmäiseksi ”piispaksi” ehdolla ollen ja kunniasta kieltäytynen professori Isak Philmannin ja Stålbereiden yhteisen tyttären seikkailu Maaningalla johti syntiin, jota ei tuolloin annettu anteeksi.
Muutenkin Philmanin ja Stålberin lapset olivat ruotsalaisille ongelmallisia. Osa joutui pietisteinä
maanpakoon kohti Tanskaa ja Saksaa. Tuosta retkestä on tehty mukaansa tempaava romaani
Antti Tuurin taidoilla.
Kallaveden hyisistä aalloista ja kuninkaan kohtelusta kyllästyneenä Maria koulutti lapsensa lapinlahtelaisia vaatettaen herroiksi Helsinkiin. Kuuden pojan matka yliopistoon oli 1900-luvun alussa
rankka urakka ja uhraus nuorena leskeksi jääneeltä Lapinlahden linnulta. Naiselta joka tunnettiin
Niskavuoren Hetaa pelottavampana ilmestyksenä ja hetkittäin kirkon kirot hankkineena oman
tiensä kulkijana. Valistuksen aatteet tulivat Suomeen usein naisten tuomana. Kirjailija Kaari Utrio
on valaissut tätä aikaa oivallisesti.
Kaari Utriota lainaten lapset olivat pikkuaikuisia eikä heihin investoitu tunteita saati rahaa. Avioliitot olivat järjestettyjä ja rakkausavioliitot – oikeus valita oma kumppani – ovat oman aikamme
tuotetta. Perheen ja intohimon sovittaminen ovatkin nykyisin aikamme ongelmia. Lapset ja perheet eivät ole koskaan eläneet näin onnellisia aikoja kuin mitä nyt. Kaari Utrio avaa silmiä niin
naisten kuin lasten ja perheen suuntaan järkyttävän realistisesti, Linkolaakin kylmemmillä tosiasioilla. Lapsia ei tehdä enää varalle ja vanhuuden turvaksi. Lasten rooli äitinsä rinnalla on muuttunut
jopa voimakkaammin kuin naisten.
Sodan jälkeen pohjoissavolainen maaseutu oli uudisrakentamista, raivaamista, mökkikyliä, suolle
rakennettuja kylmiä tiloja ja rintamamiesasutusta, karjalaisia evakkoja. Rampautuneita ja henkisesti vammautuneita miehiä, suuria lapsiperheitä, uusia koulurakennuksia. Kaikki tehtiin itse ja
lapset olivat läsnä työssä. Aika harrastuksille oli varastettava ja urheilukentät rakennettiin nekin
itse. Omituista on tämä aika, jossa lapset viedään harrastustensa pariin ja heillä on siellä ohjaajansa. Saavat oikutella vanhemmilleen ja juopottelevat julkisesti, netissä verkottuvat salaa vanhemmiltaan.
Maaseudun kylien nousun aikaa kesti vain pari vuosikymmentä. Suuren yhdyskuntarakenteen
murroksen jälkeinen kaupunkilaistunut sukupolvi on osin kadoksissa ja hakee juuriaan. Heidän
lapsensa ovat hekin jo aikuisia ja nuorimmat 1990-luvulla syntyneet tai 2000-luvun lapset eivät
enää tunnista sitä kieltä, jossa isovanhemmat tai heidän vanhempansa elävät emotionaalisen
lingvistiikan kahleissa.
Elämänkaaresta on tullut neljän sukupolven mittainen eivätkä ääripäät tavoita enää toisiaan. Tätä
maailmaa Linkola ei visioinut. Ihmisen geneettistä perimää ei alunperin rakennettu näin pitkän
elämänkaaren sosiaaliseen ja taloudelliseen rakenteeseen. Nyt on korjattava ne geenimme, jotka
ovat epigeneettisessä tilassa ja pimeinä. Tarvitaan uusia tankkauspisteitä elämän mittaiselle maratonille Linkolaa humanistisemman ja ihmiskasvoisemman vanhuuden varalle. Linkolalle vaipan
vaihtaja ja selän pesijä.
Lämpimät onnittelu jääräpäisille maailman merkkien lukijoille. Keskimääräinen leppoisa elämä ei
kuulu jousimiehen tähtikarttaan. Kenraali Airoa lainaten: ”Tapelkaa pojat, saatte tupakkia.” Akkamaisen kateellisia ihmisiä löytyy lopulta vain keski-ikäisissä miehissä. Vanhenevissa naisissa on
taas kaikki maailman viisaus. Jousimiesten elämää tämä tieto olisi varmaan helpottanut. Suomen
leijona olisi säästynyt monelta turhalta reissulta. Yli kolmekymmentä kirjattua sotaa ja rajakahakkaa on liian suuri määrä. Huonon pään takia koko ruumis on kärsinyt. Maailman fiksuimmat peruskoululaiset opettajineen korjaavat tämän virheen.
Se on aivan varma asia ja sen seuraaminen on onnellista aikaa isoisälle. Tällaista aikaa isovanhemmat eivät ole näillä leveyksille ennen viettäneet marisemassa joutavia. Sata vuotta takaperin
saman ikäisiä ei ollut lainkaan ja elämänkaaren mitta sekin jo nykyisen varhaisen keskiä-iän kohdalle sammuva. Väkilukumme tuplautui kuitenkin useaan otteeseen toisin kun muualla Euroopassa, jossa rutot surmasivat. Elimme riittävä kaukana tosistamme, kaupunkeja ei juuri tunnettu,
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ruokaakin oli riittävästi ja hygieniakin kohtuullinen. Talvi hoiti sekin omaa virkaansa saunan rinnalla. Lapsikuolleisuus saatiin Suomessa kuriin hyvin varhain sekin ja koko ajan on menty parempaan suuntaan.

45. Kolmatta linjaa takaisin
Matti Luostarinen 2010. Sosiaalinen media ja muutttuva paradigma. Blogi 16. tammikuuta 2009

..saa kaikki saatavat jokainen…
Kolmas linja on käsite, jossa moderni yhteiskunta otti 1900-luvun puolivälin jälkeen irtiottoa markkinaliberalismista ja perinteisestä sosialidemokratiasta. Myöhemmin kolmannen tien toi tunnetuksi englantilainen yhteiskuntatieteilijä Anthony Gidden. Maalaisliitto käytti vaalipropagandassaan tätä “kolmatta tietä” heti sotien jälkeen ja Kekkonen julisti oman teollistamisreforminsa samaan aikaan. Syntyi Pohjois-Suomen raskaan teollisuuden rakenteet Ouluun, Tornioon, Kemiin
ja Raaheen sekä Kemijoki yhtiö jatkamaan puutavarayhtiöiden omistaman Pohjolan Voiman aloittamaa koskien rakentamista. Tälle linjalle jämähdettiin ja osa Lapissa sekä ruostekunnissamme,
savupuuteollisuuden rakenteissa, jäi tälle linjalle. Yhdysvalloissa tästä kärsivät suomalaisille niin
tutut suurten järvien osavaltiot.

Kolmannen tien evakot
Syntyivät Lokan ja Porttipahdan altaat sekä koskisodat Kuusamossa ja Koillismaalla. Samalla
rakennettiin Lapin tiet ja infrastruktuuri myöhemmälle tavallemme siirtää luonnonvarat rattailla
etelään sekä turistit pohjoiseen tuontitavarana. Energia kulki linjoja myöten etelän taajamiin ja
pohjoisessa alkoi siirtolaisuus Ruotsiin ja juuri rakennetut kylät autioituivat. Monelle evakkotaival
oli jo neljäs peräkkäinen. Ensin Karjalasta Sompioon ja Sompiossa saksalaisten polttaessa sen
korpeen turvaan vainolaista. Sitten allasevakkona Lapin kyliin mikä minnekin ennen Ruotsiin
muuttoa.
Energia ei tuonutkaan mukanaan sitä käyttävää ja omat luonnonvarat jalostavaa lähiseudun teollisuutta. Ruotsista vuonna 1809 erotetut suomalaiset palasivat sinne takaisin suurin joukoin ja
juhliva tätä tapahtumaa juuri tänään 200 vuotta myöhemmin. Jotkut kutsuivat juuri tätä tietä kolmanneksi tieksi ja palasivat myöhemmin Kallion kolmannelle linjalle Fredin laulamana ja hiven
katkerina. Nuoruus oli jäänyt taakse kolmannen tien kulkijana. Kulkuriin liitetty nostalginen kaihomieli ja tangosta tuli kesälavojemme surumielinen suosikki humpan rinnalla. Siitä tuli suomalaisen
Tapio Rautavaaran ja monen muun reissumiehen tavaramerkki. Lapin jätä oli reiluudestaan tunnettu, kullan vei Rovaniemen pankki ja mukana kulkenut musta kissa symboloi kuolemaa, joutsen
taas kertoi vapauden kaipuusta.

Hämärä ja epämääräinen tie
Sakassa termistä puhui jopa Adolf Hitler ja viimeisimpänä Tony Blair brittien linjana. Kolmannen
tien hahmottelu on yhtä vanha kuin 1800-luvulla syntynyt sosialismin ja kapitalismin vastakkainasettelu. Se on ollut etenkin poliittisen retoriikan väline kun vaikeaan valitsevaan tilanteeseen on
hankittu etäisyyttä eikä uudesta linjasta ole oikein selvyyttä. Kolmas linja on aina hämärä ja epämääräinen.
Matti Vanhasen kolmannella linjalla ei ole yhteistä talousteorioihin, ei Anthony Giddensin julkaisuihin. Saman on havainnut Helsingin Sanomat (16.1) pääkirjoituksessaan, mutta moni löytää
yhtymäkohtia historiaan. Vanhasen ohjelmassa on vahva ideologinen lataus ja siinä on haettu
selvää pesäeroa markkinaliberalismiin. Samalla se on pyrkimys heittää haastetta kokoomuksen
suuntaan joutumatta kuitenkaan suunnitelmatalouden toteuttajaksi.
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Valtio etsii rooliaan
Valtion vahvempi rooli korostuu kun jopa suurimmat kaupunkikuntamme ovat joutumassa vaikeuksiin ja elävät syömävelalla. Kun vastattavana on globaalit kriisit, ilmastomuutos ja jatkossa
pettymykset vapaana raivoavaan markkinaliberalismiin, kolmas tie on paluutta vanhaan korostamalla kotimaista investointiastetta, kotimaista kulutusta ja lopulta perinteisiä aluepolitiikan infrastruktuurihankkeita. Keskustan puheenjohtaja on palannut puolueensa vahvimmille juurille ja jo
maalaisliittoajan traditioon, maakuntamalleihin ja maailman pysäyttämiseen kun ei ole enää markkaa devalvoitavaksi.
Kritiikki kohdistuu ohjelman sisältöön, pieniin yksityskohtiin suomalaiseen tapaan. Tällaisia ovat
eläkerahastot, liian pieni tuki osaamiseen, eläkeiän korottamiseen, infrastruktuurihankkeiden
luonteeseen osana aluepolitiikkaa ja maan asuttuna pitämiseen. Suomesta puuttuu visionäärisen
ajattelun kulttuuri ja niinpä globaali visiointi kansallisena jumittuu näpertelyyn päivän teemoissa
ja aina muutama vuosi Suomessa muuta maailmaa takana.

Väärin ymmärretty signaali
Näin se näyttäisi läheltä katsoen. Kauempaa ilmiö ei ole toki pelkästään retorinen ja paluu kolmannelle linjalle Fredin mukailemana iskelmänikkarin nostalgiana. Ohjelmassa on ensinnä myönnetty elvytysohjelman tarpeet ja valtion osuus tulevan ja jo alkaneen pitkän talouskriisin ahdingossa. Vanhanen myöntää kuinka kauan jatkuva parin prosentin kasvu olisi kansallisesti johtamassa “hiljaisen näivettymisen tielle”. Valtio nähdään aktiivisena osallistujana eikä pelkästään
siltarumpujen näpertelijänä globaalissa taloudessa. Rakennemuutoksista ei vielä puhuta mutta
kohta nekin sieltä tulevat.
Ohjelmassa myönnetään kyseessä olevan löysän vision eikä se sido nykyistä hallitusta. Se on
pikemminkin haaste kokoomuksen ja demareiden suuntaan tavalla, jossa on vaikea olla eri mieltä
pääministerin tekemien havaintojen kanssa. Tehtiin mitä tahansa, avaus on nyt pääministeri Matti
Vanhasen kolmannen tien kulkijana.
Poliittisesti kolmas tie ja sen sitominen vanhaan traditioon, kekkosajan kulttuuriin, on väärä signaali globaalissa ja kokonaan uutta mallia hakevassa maailmantaloudessa. Kun samaan aikaan
seuraa millaisen kokoonpanon Barack Obama on löytänyt omalle kabinetilleen, näkökulma on
entistäkin virheellisempi. Jäykkäniskaisesta ideologisuudesta irtaudutaan ja kädenojennus tapahtuu myös islamin suuntaan. Barack käyttää jo toista nimeään “Hussein” ja on tulossa ulos Lähiidän ja Etelä-Aasian väkivaltavyyhdestä. Barackin on puhdistettava Yhdysvaltain “imago” muuten
kaikki muu on turhaa. Matti Vanhanen on paininut saman ongelman kimpussa puolueensa kanssa
porvarihallituksessa.
Arctic Babylon kirjana on jäänyt lukematta. Sekin oli julkaistava Saksassa. Kukaan ei ymmärrä
mitä nykyisessä islamilaisessa maailmassa kytee ja vanhassa Babyloniassa, Syyrian, Iranin ja
Irakin suunnilla sekä myöhemmin myös Turkissa. Arabi-islamilainen maailma on kohta liekeissä.
Arktinen Babylon on syytä ottaa nyt vakavasti hallitustemme siinä missä populistiset (popula=kansa) liikkeet.

Yhdysvalloista saatu signaali
Yhdysvalloissa avainhahmoja ovat jatkossa kokeneet virkamiehet ja oikeusoppineet kuten oikeusministeri Eric Holder ja CIA:n johtaja Leon Panetta, joiden on saatava ryvettynyt tiedustelukoneisto samalle aaltopituudelle Internet -sukupolven ja muun ihmiskunnan kanssa. John Brennan veti oman ehdokkuutensa pois vasemmistoblogaajien vaatimuksesta, jotka väittivät hänen
hyväksyneen kidutukset.
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Bushilla ei ollut puutetta asiantuntijoista. Hän ei vaan kuunnellut heitä tai oli oikeammin väärien
voimien vietävissä ja tahdoton sätkynukke. Vaikutusvaltaisimmiksi kohosivat kiihkeimmät uuskonservatiivit. Tällaista pelkoa Matti Vanhasella tuskin on pienen maan painiessa aina lopulta
globaalin kriisin jälkimainingeissa. Kriisipesäkkeiden realiteetit tunnetaan toki Suomessa ajoissa
ja niihin osataan reagoida oikein ja välttäen Kekkosen pelkäämä ja ääneen lausahtama totuus
“Onko maalla malttia vaurastua”. Vai olisiko pelko sittenkin aiheellinen ja virheet jo tehty?
Puolustusministerinä istuva Robert Gates on diplomaattinen kehitysavun tuntija ja turvallisuusneuvonantaja James Jones entinen Nato-kenraali. Hän tuntee Irakin ja Afganistanin kuin omat
taskunsa ja korkean profiilin sukkulointi jää lopulta ulkoministeri Hillary Clintonille. Clinton osaa
taatusti läksynsä mutta on leimallisesti vanhan establismentin kasvatti ja miehensä puoliso, monelle punainen vaate hänkin.

Onko Obaman lopultakin pettymys
Oleellista on että kolmas linja näkyy nyt Yhdysvaltain toimiessa maailmalla kuten ennenkin samojen motiivien ajamana ja erot ovat nähtävissä lopultakin vain Bushin kyvyttömyydessä käyttää
neuvonantajiaan oikein ja Obamanin oletettu kyky toimia itsenäisemmin ja jäämättä saalistamaan
luolassa piileksivää terroristia maailmapolitiikan huipulla vallan siirtyessä aikanaan varapresidentti Dick Chneylle ja tämän lakimiehelle David Adingtonille.
Obamanin peikkoja ovat Chicagon demokraattimafia, ahne ay-liike ja tietysti mustat kansalaisoikeusaktivistit. Dawn Johnsen, oikeusaputoimiston johtaja ja Clintonien suojissa noussut professori, saattaa puuttua hanakasti presidentin valtaoikeuksiin kertoen hänelle yhtenään mikä on laillista ja mikä laitonta. Se on juristin tapa käyttää valtaa toiseen juristiin.
Obaman kausi saattaa olla myös demokraattien kauden loppu ja pelitilaa on nyt populisteille niin
Kanadassa kun Yhdysvalloissakin, ei vain Euroopassa ja Afrikassa. Elämme maailmankuvat
vaihtavaa paradigmaista globaalia vaihetta.

Kolmannen tien kolmas kulkija
Kolmas Suomen kolmannen linjan ohjaaja on Yhdysvaltain ja EU:n ohella Venäjä ja Vladimir Putinin asema siellä. Poliittiset oikeudet kansalta ostanut Putin on rahansa käyttänyt ja alkaa todellinen kilpailu vallasta. Se näkyy tavalla, jossa uskotellaan kaiken olevan hyvin, mutta samaan
aikaan yhtenäisyys rakoilee ja alkaa pelottelu ulkoisesta uhasta. Johdon politiikkaa on noudatettava tai uhkaa maanpetosta pahempi tuomio. Aletaan puhua “valtiota vahingoittavista rikoksista”.
Tähän politiikkaan ei sovi idealismi vaan käytännön kylmä järki ja pragmatismi. Venäläiset eivät
pidä amerikkalaisten idealismista.
Kun jättimäisiä öljy- ja kaasuvaroja ei ole käytetty oikein, vuosi Venäjällä alkaa yhtä kehnosti kuin
muuallakin maailmalla. Ukraina on kaasuvarkaana ongelma kaasuputkelle ja sitä on vietävä Itämeren halki. Ukraina varastaa ja köyhdyttää Venäjää. Ukrainasta on tulossa maailmapolitiikan
ongelma, ellei se opi nopeasti suomalaista kahden lautasen politiikkaa ja korjaa välejään sekä
maan sisäistä jakautumista alkaen tutusta ja vanhasta Krimin sotia nostattaneesta niemimaasta.
Sen lahjoittaminen aikanaan Ukrainalle oli monen mielestä nyt suuri virhe Venäjällä ja myös Krimin venäläisväestön sydämissä.
Kun poliittisen kannatuksen ostoon käytetyt rahat eivät ole tuottaneet tulosta, jättimäiset öljytulot
eivät monipuolistaneet Venäjän taloutta, seuraava askel on poliittinen lasku ja alkaa kilpailu vallasta. Kuinka kalliiksi poliittisen vallan ostaminen tulee, se ratkaisee lopulta Suomessakin kansan
tavan hahmottaa valitun kolmannen linjan uskottavuus ja laman mukanaan tuomien visionäärien
kyky reagoida tulevaan ajoissa. Kolmannen linjan hakijoista missään päin maailmassa kenelläkään ei näyttäisi nyt menevän erityisen hyvin. Jossain vaiheessa myös britit aloitavat oman kapinansa. Ei vain ranskalaiset tai espanjalaiset.
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46. Jumalat eivät pelaa noppaa
Matti Luostarinen 2010. Sosiaalinen media ja muuttuva paradigma. Social media paradigm. Blogi
7. huhtikuuta 2010.

Sattumaako kaikki?
Forssan lehdessä on pitkin kevättä käyty väittelyä ateistien ja kirkon edustajien välillä. Lehden
kolumnisti on heittänyt oman lusikkansa soppaan kertoen, kuinka kaikki on lopulta sattumaa.
Bulevardin blogisti kertoo kuinka yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus on kuntien kaavamonopoli
ja siihen voi suhtautua viihteellisesti ja toisaalla ehkä jotain muutakin olisi osattava ainakin asian
tyngäksi.
Eläkeläinen taas kertoi samaisessa Forssan lehdessä, kuinka professorit ja tohtorit pyrkivät olemaan oppimestareita elämän koulun käyneiden ja yrityksen sekä erehdyksen kautta oppineiden
tiellä. Itseoppinut on ainut oppinut, kuten Erno “yrmy” Paasilinna viisautensa maailmalle julisti. Se
on hyvä tie mutta hidas ja kallis. Oivallus taas harvojen herkkua eikä siihen pidä luottaa. On siis
opittava muilta ja se tie on oppimista, opiskelua läpi koko elämän jatkuvana, jossa poisoppiminen
on kokonaan uuden oppimista vaikeampaa. Siinä ei riitä että omistat kirja. Se on myös luettava,
muistettava, pantava käytäntöön ja tehtävä oikeat valinnat ja vielä oikeaan aikaan.

Kiven kierto
Katsotaanpas miltä tämä sattumien sato näyttäisi ihan lyhyenä oppimääränä. Ensinnäkin on syytä
aloittaa aivan alkeista ja maapallon synnystä, kiven kierrosta sen yhteydessä. Kivi kiertää siinä
missä ilma ja vesi, ravinteet. Jos me matkustamme kuuhun, kierto muuttuu vaatimattomaksi.
Syynä on ilma- ja vesikehän puuttuminen. Jos sinne jättää jälkensä, se tahtoo säilyä vuosimiljoonia. Niinpä jos geosfäärinen kierto ei toimi lainkaan, on syytä olla luonnossa varovainen. Luonto
ei korjaa jälkiämme, jätteet eivät lahoa.
On paikkoja, joissa geosfäärinen kierto on hyvin hidas ja taas paikkoja, jossa se on hyvinkin nopea. Syynä ovat maan sisäiset endogeeniset vulkaaniset voimat tai eksogeeniset, ulkopuoliset
voimat kuten eroosio, kulutus ja kasaaminen.

Ilma ja veden kierto
Geosfäärisen kierron rinnalla yhdyskunnan suunnittelija ja tutkija joutuu ottamaan huomioon ilmakehän atmosfäärisen ja vesikehän hydrosfäärisen kierron. Ne ovat sekä valtavia globaaleja
että paikallisia pieniä kiertoja. Vedestä pääosa on luonnollisesti merissä, mutta makeasta vedestä
valtaosa mannerjäässä ja niiden katoaminen vaikkapa vuoristojen rinteiltä on siellä olevalle elämälle täydellinen katastrofi. Se ulottuu jokien kautta niiden laaksoihin ja deltoille saakka.
Pääosa ihmisistä saa ravintonsa ja elantonsa tästä usein kohtuullisen pienestä ja hyvin vähästä
häiriintyvästä kierrosta. Taajaman syntyminen tai kasvattaminen väärään paikkaan on tällainen
virhe. Jos Suomen kokoisella alueella 90 % alkaa asua liki kolmessa taajamassa, ihminen itse
korjaa sen ja täyttää tyhjiöt. Ei toki välttämättä suomalaisilla. Tällainen prosessi on meillä parhaillaan käynnissä ja kiihtyy tulevaisuudessa. Suomi ei voi sulkea rajojaan. Me tarvitsemme siirtotyöläisemme ja he taas kovaa maata jalkojensa alle. Deltat kun ovat hukkumassa ja aavikot laajenevat nekin.
Joet ovat nuoria ja vanhoja. Vanhenevat joet tunnistaa mutkistaan ja juoluajärvistä, laakeista altaista ja matalista rannoista, valtaisista laaksoista ja viljelymaista, makkarajärvistä mutkittelevan
joen entisinä kulkureitteinä, tulvista jotka tuovat ravinteita mukanaan erosoi-tuvilta alueilta ja rannoilta sedimentoituville.
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Jokien ylälatvat ovat nuorempia, erosoituvat herkästi ja siirtävät jyrkkäpiirteisissä geomorfologisissa muodoissaan runsaalla energialla kiveä kiertoon. Myöhemmin ne sedimentoituvat tarkalleen tunnetun järjestelmän mukaan. Yksikään savihiukkanen tai kiven siru ei mene minne sattuu
vaan noudattaa täsmälleen luonnon lakeja. Samoissa olosuhteissa joet päätyvät aina täsmälleen
samanlaisiin rakenteisiin. Jumalat eivät pelaa luonnossa noppaa. Sattumalla ei ole näissä kierroissa mitään osuutta.

Energiaa säästävä muoto
Joki hakee työssään mahdollisimman taloudellisen ja energiaa säästävimmän muodon. Se haaskaa mahdollisimman vähän painovoimaa ja se ratkaisee rakenteet. Luonnossa tämä energiaa
säästävä tapa toimia ohjaa kaikkea. Se määrää jopa pallon muodon avaruudessa vaeltaville massiivisille tähdille mutta myös vaikkapa vesipisaralle. Materian ja energian kierrossa ja siirtymissä
toisikseen yksikään hiuskarva ei katoa etteikö se olisi osa luonnon omia lakeja. Tässä vanhat opit
ja tiede eivät mene mitenkään ristiin. Ja se on opeista tärkein. Jumalat eivät heitä noppaa.
Jos ihminen sotkee toimillaan näitä kiertoja, ne häiriintyvät ja sen jälkeen alkavat selittelyt ja tapa
oikaista virheitä. Ihminen haluaa yleensä lisää energiaa ja se tapahtuu vaikkapa patoamalla joki
ja teettämällä sillä lisää työtä.
Energia ja materia eivät puolestaan katoa minnekään mutta voivat muuttua toisikseen. Lopputuloksena on yleensä lämpöä. Maapallomme lämpenee kun hävitämme materiaa ja muutamme sitä
energiaksi öljynä, kivihiilenä, minä tahansa. Tai tuotamme samalla hiilidioksidia ja muita kasvuhuonekaasuja ja sidomme lämpöä lisää pallollemme. Olemme noidankehässä ja kohta meitä on
10 miljardia yrityksen ja erehdyksen kautta oppejaan siirtämässä. Se on nyt liian hidas tie ja lopetettava kriminaalina tapana uhmata koko paikallisen (lokaalisen) yhdyskunnan ja samalla globaalia elämäämme.
Jälkiviisaiden tai -oppineiden hitaat massat eivät saa ratkaista kohtaloamme. Se kierto on nyt
aivan liian hidas ja asialla viisastelijat liian suuri yhteinen uhka. Hitaat jälkiomaksujat eivät saa
pilata elämän edellytyksiä pallollamme. Tähän ei sovi sellainen populistinen pulina joka on vastoin
luonnonlakejamme.
Ihminen vaikuttaa sekä pieniin että suuriin maapallon kiertoihin ja saa aikaan ilmiöitä, joita on
vaikea ennustaa. Ne eivät ole kuitenkaan sattumuksia vaan luonnon lakeja noudattavia ja ne tulisi
kyetä myös ennakoimaan ja ennustamaan. Maapallolla ei vaikuta sellaiset luonnonlait, joissa sattumalla olisi osuutta. Jumalat eivät pelaa noppaa. Jumalat eivät tarkoittaneet johtajiksemme noppaa heittäviä pankinjohtajia tai ahneita optiomiljonäärejä, ihmisiä retoriikalla hurmaavia tyhjänpuhujia.

Tärkein neljäs kierto
Neljäs kierto on meille tärkeä. Se syntyy edellisistä ja synnytti maapallolle vitaalisen elämän. Biosfäärinen kierto vaatii geosfäärisen, hydrosfäärien ja atmosfäärisen kierron ja niiden tavan kuljettaa materiaa mutta samalla myös energiaa.
Ilman auringon valoa kaikki nämä kierrot pysähtyisivät. Vain olematon osa maapallon sisäisestä
energiasta on lähtöisin muualta kuin auringosta. Ja toki sekin voidaan tulkita alun perin sieltä
syntyneeksi. Me olemme auringon valosta elävä ja kaiken saava viherkasveja hyödyntävä eläinlaji. Meillä ei ole mitään omaa annettavaa niille. Niiden elämä on meidän elinehto ei vain ravinnon
vaan myös hapen saannissa.
Biosfäärinen elävä elämä ja orgaanit pyrkivät nekin energiaa säästäviin muotoihin. Nyt pyritään
säästämään juuri tuota auringon valoa. Jos metsä palaa tai hävitetään, se pyrkii palautumaan
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takaisin suksessiolinjojen kautta tuohon alkuperäisen asuunsa ja mahdollisimman vähän energiaa haaskaavaksi havumetsäksi meillä Suomessa. Olemme ihmisinä sopeutuneet juuri tähän
biologiseen systeemiin vuosituhansien saatossa. Siinä ei ole mitään pilkattavaa, päinvastoin. Samoin ovat tehneet kaikki muutkin kulttuurit ympäri maailmaa.

Pelloista energiaa
Jälleen ihminen puuttuu kiertoihin ja pääosa maapallon metsistä on hakattu ja muutettu pelloiksi,
joissa energiaa kulutetaan ja sidotaan auringosta ihmisen ravinnoksi mahdollisimman suuria
määriä pinta-alayksikköä kohden. Sen tuotantoon tarvitaan taas materiaa, lannoitteita ja vettä,
usein keinokastelua ja tätä kiertoa kiihdytetään väkimäärän kasvaessa. Usein kyseessä ovat fossiiliset polttoaineet sekä koneissa että keinolannoitteissa. Sellainen kierron virhe on ollut kestämätön ja sitä on korjatava myös Suomessa. Hiilijalanjälkemme on todella suuri.
Mitä kauemmas me materiaa kuskaamme ja kierrätämme, sitä enemmän haaskaamme ja tuotamme ongelmia kaikille muille luonnon kiertokuluille. Ilmasto ja ilmakehän kierto on vain osa tätä
valtaisaa ongelmaamme. Sen muutos on vain nyt kaikkein nopein ja se muuttaa samalla myös
hydrologisen kierron ja lopulta biologisen kierron prosessit pelloillamme. Niitä ei kohta ole johtuen
kuivuudesta tai niiden joutumisesta veden alle. Makean veden varastot ovat sulaneet meriin. Ongelma tausta ei ole maataloudessa vaan koko antropogeenisen, ihmisen oman systeemin, ajautumisessa syvään kriisiin.
Viides ja kuudes systeemi kuuluva juuri ihmisen omiin antropogeenisiin kiertoihin. Puhumme talouden kierroista ja ekonosfääristä tai ihmisen toiminnasta sosiaalisena eläimenä ja sosiosfääristä. Ne ovat armottoman tiukasti kiinni näissä luonnonlakeihin sidotuissa neljässä edellisessä
kierrossa sekä paikallisesti että globaalisti. Mitään siellä ei tapahdu sattumalta. Jumalat eivät pelaa noppaa. Vain ihminen voi pelata omalla hengellään ja jotkut ovat siinä muita vastuuttomampia.

Järkevä ihminen
Rationaalisena (ratio=järki) olentona ihminenkin kykenee säästämään energiaa ja se näkyy vaikkapa reiteissämme liikkua. Pyrimme minimoimaan liikkumistamme. Syntyy heksagonaalisia (kuusikulmaisia) järjestelmiä tai ainakin niitä lähellä olevia. Olemme sosiaalinen eläin ja toimimme
kuten muutkin muurahaisten tai mehiläisten tapaan yhdyskuntaamme rakentaen.
Toki tälle toiminnalle on myös esteitä ja jotkut tekevät niitä tahallaan ja tarkoituksella. Sellainen
ihminen on yhteisölleen ja koko yhdyskuntarakenteelle hirvittävän kallis. Joskus hyvin pienet kalliit
mallit leviävät kaaosteorian tapaan ympäri maailmaa pähkähulluna ja hyväksymme sen virhetoimintana. Perhosen siipien iskuista on tullut taifuuni toisella puolella maapalloa.
Ihmistieteiden tehtävänä on kyetä pitämään planeettamme taloudellisesti ja sosiaalisesti meille
sopivana paikkana asua ja elää. Sen ymmärtäminen edellyttää koko järjestelmän tuntemista, ei
vain sen osia ja kaikkein vähiten vain sen antropogeenistä, ihmisen rakentamaa systeemiä. Se
voi olla joskus kestämätön ja rakennettu kilpailutilanteessa muuhun kuin paikalliseen ja globaaliin
yhteiseen käyttöömme. Kilpavarustelu oli takavuosina tällainen mielettömyys. Suomalaisten tie
on pyrkiä tuomaan pragmaattista järkeään tähän systeemiin Martti Ahtisaaren tapaan toimien
rauhan välittäjänä, diplomaattina.

Psykosfäärin häiriköt
Media, uusia ja vanha, ovat puuttuneet tiukasti aikamme ilmiöihin ja niistä puhutuimmat ovat ihmisen omahyväisyys ja ahneus sekä narsismin häiriöt. Ne tulisi luokitella jo sairauksiksi ja niitä
kuuluisi myös hoitaa poikkeavuutena, sairautena. Jos joku meistä ansaitsee tuhatkertaisesti
enemmän kuin joku toinen, ammattinsa hyvin osaava ja pitkiä työpäiviä tehden, tämän ihmisen
kuuluisi olla tuhatvuotias, osata satoja kieliä, kyetä ennustamaan oikein tulevaisuutta ja ohjata
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meidät lopulta paratiisiin. Kun tällaisia ihmisiä ei ole, silloin Platonin sääntö on käyttökelpoinen.
Rikkain saakoon palkkaa neljä kertaa enemmän kuin köyhin. Se panee meidät työskentelemään
köyhimmän hyväksi, jotta myös rikkaina rikastuisimme.
Jos hän on kuitenkin vain 50 -vuotias, tavallinen rivi-insinööri ja kuolevainen, huonosti kommunikoiva ja vain välttäen kirjoittava ja lukeva perinteisen kongressikielen ohella, tällaiset narsistiset
tai psykoottiset ilmiöt tulisi ymmärtää sairautena tai sen oireina, siinä missä vaikkapa alkoholismi
tai tapamme käyttää päihteitä kohtuuttomasti.
Tämä viimeinen kehä on nimeltään psykosfääri ja kuvaa ihmistä muista luonnon elävistä orgaaneista ikään kuin poikkeavana olentona. Ihminen kun murhaa myös oman lajinsa jäseniä toisin
kuin muut nisäkkäät. Yhdenkään valaan tai lepakon ei tiedetä tappaneen oman lajinsa edustajaa
tarkoituksella ja vielä aseita siihen kehitellen, massamurhia mietiskellen.
Jos ja kun näin on, ainakin itsetuhoisimmat ja vaikeimmin yhteistä maapalloamme ja sen kiertoja
uhmaavat tulisi pyrkiä hoitamaan, ei tuomitsemaan. Niin syvään ahdinkoon tämä ihmisenä oleminen on saattanut muut maapallomme kierrot ja uhkaamme toimillamme koko ekonosfäärin ja sosiofäärin globaalia olemassaoloa. Emme toki luonnonlakien mukaan kiertoaan jatkavia muita systeemejä. Uhkaamme näin jatkaen vain omaa olemassaoloamme planeetallamme ja toki siinä sivussa muutamaa miljoonaa muuta meitä oleellisesti vanhempaa ja muille systeemeille meitä monin verroin tärkeämpää lajitoveriamme.

47. Suuren murroksen vuosikymmen päättyy
Matti Luostarinen 2010. Sosiaalinen media ja muuttuva paradigma. Blogi 29. joulukuuta 2009.
www.clusterart.org
Kun juhlimme vuosituhannen vaihtumista, tuskin osasimme varautua sellaiseen vuosikymmeneen, joka vaihtuu nyt uudeksi. Maailman kirjat ovat kokonaan toiset kuin vuosituhannen alussa
ja niin paikallinen, kansallinen kuin globaali maailma ovat paljon vaikeammin hallittavia ja vaarallisempia paikkoja kuin vuosikymmen takaperin.
Pyrin seuraavassa pohtimaan muutosten merkitystä ensin biologina, sitten talouden ja sosiaalisten rakenteiden näkökulmasta valtiotieteilijänä ja lopuksi maantieteilijänä.

Malthus ja Darwin oppeineen esillä
Luonnonvarojen näkökulmasta biologien pahimmatkin jo 1970-luvulta esittämät globaalin talouden ja vapaan liberalismin julmat kasvot toteutuivat sellaisenaan. Rahamaailmaa ja sen ahneutta
ei voitu hillitä ja syntyi katastrofi, joka alkoi ilmastomuutoksena ja eteni finanssikriisin kautta syvään talouslamaan. Osa toki voitiin ennakoida, mutta niin Kioton kuin nyt Kööpenhaminan ilmastokokousten epäonnistumiset olivat syvä pettymys lopulta meille kaikille.
Mathusin väestöteorit ja luonnonvarojen rajallisuus olivat esillä menneen vuosikymmenen aikana
siinä missä Darwin ja luonnonvalinta, evolutionarismi ja sitä edustava klusteritalous. Kirjoitin itsekin aiheista tai niitä läheisesti sivuten viisi yli 500 sivuista kirjaa, yhden niistä väitöskirjana. Kaikki
ne liittyivät käsitteisiin innovaatio, luovuus, ekologinen yrittäjyys, sosiaalinen media, kansalaismedia, globalisaatio, ekologinen klusteri, ilmastomuutos, ekokatastrofi, uusmedia, klusteritalous ja
-taide, verkostotalous, uusi maailmanjärjestys, arktinen babylon jne.
Näiden ohella kirjoitin menneen vuosikymmenen aikana yli tuhat artikkelia aiheista, jotka kertoivat
mm. mikä oli ja on finanssikriisin ja talouslaman takana ja kuinka kuntien olisi tullut niihin varautua
jo ennen kuntavaaleja. Menneen vuoden aikana kotisivullani Google kertoi vierailuja olleen liki
neljännesmiljoona netin surffailijoina.
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Vielä edellisen vuosikymmenen aikana artikkeleitani luki ehkä sata tai parisataa alan tutkijaa vuodessa. Nyt siis sama määrä joka päivä tai joka tunti, joista suomalaisia noin kolmannes. Näin
muutos vuosikymmenen aikana tiedon tuotossa ja sen diffuusiossa (viestinnän maailmassa) oli
vallankumouksellinen, reaaliaikainen ja johti kansalaismedioitten syntyyn, uusmediaan ja sosiaaliseen mediaan, internetin paluuseen mediayhteiskuntana.
Sosiaalisen median mahti toi internetin uudelleen kansan palvelijaksi. Se miten prosessi etenee,
on innovaation diffuusion ankaria, liki darwinistisia lakeja noudattava. Aloimme puhua käsitteillä,
joissa mukana olivat sukupuolittuneet työmarkkinat ja koulutus, patriarkaalisen maailman törmäyksestä feminismiin, seksuaalisesta väkivallasta ja sen kytkennästä eri sukupuolten valitsemiin poliittisen vaikuttamisen keinoihin.
Syntyi tieteenalojen teorioiden välinen keskinäinen vuoropuhelu, poikkitieteinen maailma myös
uskontojen vahvasti hallitsemilla aloilla ja alueilla globaalissa maailmassamme ja sen virtuaalisessa todellisuudessa lukuisine yhteisöineen, joita kulttuurisesti hallitsi läntinen tiede ja sen maailmankuva. Nyt jastkossa tämä läntinen maailmankuva haastetaan yhä uuelleen ja sen sopeutumista kysytään kaikilla mantereilla.

Markaton maailma
Kansallisella tasolla vientivetoinen taloutemme joutui ohjaamattomaan tilaan ilman kykyämme
devalvoida. Kun Euroopan omien rakenteiden korjailu oli äärimmäisen hidasta, EU:n taloudellista
mahtia ei saatu koskaan muutetuksi poliittiseksi mahdiksi, Suomen typpiset viennistä elävät kansallisvaltiot jäivät pikkupolitikoinnin varaan. Omien rakenteiden korjailu jäi sekavan tunteilun, aluepolitiikan, tukiaisten ja pehmotoimien pohdintaan. Seuraava vuosikymmen on valtavien haasteiden ja rakennemuutosten toteuttamista.
Surullisista oli median oman kriisin ajoittuminen samaan aikaan ja internet jäi yhdistämättä koko
kansan yhteiseksi kohtauspaikaksi uudessa mediayhteiskunnassamme. Metsätalouden ohella
menetimme näin johtopaikkamme tietoteknisessä osaamisessamme ja sen sovelluksissa koko
yhteiskuntakoneistomme moottorina.
Samaan aikaan kun internet palautui maailmalla käyttäjien käsiin, Suomi tippui sosiaalisten medioitten käyttäjänä kehitysmaaksi. Vuosituhannen alussa käyttöön tuli IRC-galleria, Wikipedia
vuoden kuluttua, My Space vuonna 2003, Facebook vuonna 2004, Youtube seuraavana vuonna.
Innovaatio ja sen diffuusio etenivät räjähdysmäisesti läpi koko internet -yhteisön. Blogi-tekstejä
luki vuosikymmenen puolivälissä vain muutama kymmenen miljoonaa ihmistä, mutta nyt jo yli
puolet internet -yhteisöstä ja viidennes (20%) tuotti itse sisältöjä netin sisällä. Oli syntynyt mediayhteiskunta, jossa vanhalla ja uudella medialla oli sama yhteiskunnallinen tehtävä ja samalla sensuuri katosi lopullisesti.

Moninapainen globaali maailma
Kiinan nousu toiseksi talousmahdiksi ohi takavuosien Neuvostoliiton oli odotettu mutta sittenkin
vaikeasti hyväksyttävä. Kiinan nousua ihmetellään ja sen vaikutus koetaan vahvimpana Euraasian itäpäässä, joka on meille vierasta aluetta.
Meidän on helpompi ymmärtää Kiinan ja Yhdysvaltain muodostama kaksinapainen maailma,
mutta ei niinkään vaikkapa sellaisia sotia, joissa mukana on länsimaisen ja islamilaisen maailman
välinen uskontoihin vahvasti nojaava terrorismin torjunta. Edes Yhdysvaltain taloudellinen tila ei
sitä kestänyt. Kestääkö Yhdysvaltain talouden perinteisesti dynaaminen tapa toipua kriiseistä, on
oman taloutemme yksi avainkysymyksistä. Tuleva vuosikymmen vie Yhdysvallat senkin kohti
suurta reformia.
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Olen vieraillut ja asunutkin useita kertoja Kaukasiassa Kiinan ohella. Me tunnemme näitä alueita
ja niiden kulttuuria heikosti. Vielä 1970-luvulla venäläiset näkyivät katukuvassa siellä ikään kuin
YK-joukot ja erottuivat keskenään riitelevistä ryhmittymistä kenen tahansa turistinkin ymmärtävällä tavalla.
Tällaisen asian oivaltaminen Afganistanista oli ja on Yhdysvalloissa vaikeaa vielä tänäänkin. Vieraillessasi konferenssissa syvässä lännessä Yhdysvalloissa törmäät amerikkalaisiin, joille oman
maan historia ja kulttuuri, maantiede, voi olla täysin vieras. Tämä saattaa koskea myös konferenssiin saapuvia akateemisia kansalaisia eri puolilta Yhdysvaltoja sinne matkustaen. Saint Louisin Gaterway Archin museossa olen jopa luennoinut heille museoesineiden taustasta ja niiden
juurista myös osana eurooppalaista kulttuuria Eero Saarisen komeassa arkkitehtonisessa ympäristössä.

Kohtalokas virhe
Syyskuun 2001 terroristi-isku Yhdysvalloissa laukaisi prosessin, jossa Irakin sodan valheellinen
kytkentä Afganistanin kaltaiseen sotaan, terroristien korkeakouluun ja hautomoon vanhan silkkitien varrella, oli surullinen virhe ja johti Yhdysvaltain liittolaiset etenkin Euroopassa mahdottomaan tilanteeseen. Arabi-islamilainen maailma, sen kuohunta, on tulevan vuosikymmenen suurin
kysymys.
Itse Euroopan vuosikymmen olisikin ollut ilman tätä epäonnista sotaa laajenemisen osalta menestystarina etenkin Balkanin maiden vakauttamisena. Aiemmin kadonneet rajat tosin alkoivat
korvautua uusilla ja rikkaat maat alkoivat hakea hyötyä uusista jäsenmaista unohtaen yhteisvastuun moraalin unionin sisällä. Lisäksi lama katkaisi hyvin käynnistyneen talouskasvun Itä-Euroopassa. Ukraina on kytemässä ja riski uuteen liki kylmään sotaan.
Kiinan menestys Afrikassa ja Etelä-Amerikassa usein unohdetaan. Näille kasvavan talouden valtiolle Kiinan vakaus on jatkossa ensiarvoisen tärkeä ja samalla arka asia. Brasiliassa usein konsultoineena ymmärrän heidän varovaisuutensa Kiinan suuntaan. Vielä hetki takaperin Brasiliassa
talonpoikien kapinat olivat vaarallinen yhdistelmä osana muun talouden kriisiä ja kirkon oppeja,
slummiutuvia alueita maan ytimessä Rion ja Sao Paulon talousalueilla. Suomalainen “agropolis strategia” tuli sinne miljoonien ihmisten toimeentulon turvaksi ja osaksi verkostoituvaa klusteritaloutta levottomuuksien keskellä.

Kiinan poliittinen reformi
Kasvava keskiluokka ja hyvin koulutetut eivät voi olla maaseudun talonpoikien tapaan johdateltavissa kommunismin pakkovallan armottomilla toimenpiteillä ilman näkyvää poliittista reformia.
Nämä kovat päätökset koskevat toki myös omaa talouttamme ja käsite “hyvinvointivaltio” sellaisenaan korvataan uudella vuosikymmenellä kokonaan uusilla käsitteillä, joista tutuiksi lähivuosina
tulevat meille ilmaisut yhtäläisten mahdollisuuksien maailmasta, jossa “realistinen vihreä” vallankumous vaalii, viljelee ja rakentaa kolmatta tietä “mahdollisuuksien tasa-arvosta” samalla näin
juhlapuheensa rakentaen. Sen rinnalla etenee nationalismi ja populisimin globaali aalto sekä pakolaisvirtojen jatkuva kasvu.
Flegmaattinen ja harmaa virkamiesmäisyys korvautuu visionäärisellä osaamisella, luovuudella ja
reippaasti kantaa ottavalla nuoruudella, köyhiä ja suurten ikäluokkien vanhuksia unohtamatta.
Olemme osa globaalia yhteistä reformia, jossa veturin paikka on Skandinaviassa siellä, missä
Volvon omistajakin. Oma asemamme Itämerellä ja Jäämeren rannalla ei ole lainkaan merkitykseltään väähäinen, päinvastoin
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48. VAK – Veikko Antero Koskenniemi
Matti Luostarinen 2011. Hybridiyhteiskunnan kouristelu. Blogi 23. tammikuuta 2010. www.clusterart.org
Jos sinulle myönnettäisiin kunnianosoituksena V.A. Koskenniemi -palkinto tai -mitali, olisitko onnellinen ja otettu tästä huomionosoituksesta? Vai kieltäytyisitkö koko kunniasta ja palauttaisit mitalin?
Veikko Antero Koskenniemi (1885-1962) oli runoilija, kriitikko, yliopistomies ja akateemikko, suuri
suomalainen kulttuurivaikuttaja ja vallankäyttäjä. Toki myös monialainen hallintomies ja poliittinen
pelaaja, yliopiston opettaja ja rehtori, lehtimies ja toimittaja, ahkera kirjoittaja, “bolsevismivoittoisen radikalismin” ankara vastustaja, “juutalais-marxilaisen” kirjallisen maaperän kitkijä sekä suomalainen Goethen seppelöimä humanisti. Goethestä, Aleksis Kivestä, Maila Talviosta, Werner
Söderströmistä monografiat kirjoittanut yli kymmenen runokokoelman ja runsaan parinkymmenen
essee- ja aforismikokoelmien ohella.
Volter Kilpi kuvasi kollegaansa Turun yliopistossa “kansansa pimeimpien veritekojen lietsojaksi“.
WSOY:n hallintoneuvostossa häntä luonnehdittiin Kai Häggmanin tunnelmoimana “häikäilemättömäksi opportunistiksi ja juonittelijaksi“, poliittinen vastustaja Raoul Palmgren “suomettarelaisen
jesuiittaperinteen jatkajaksi“. Jokainen merkittävä vallankäyttäjä ja vaikuttaja olisi näistä nimensä
eteen liitettävistä epiteeteistä tyytyväinen. Hän on onnistunut ja sanoma on mennyt varmasti perille.
Lainaukset ovat tuoreesta professori, historioitsija Martti Häikiön valtaisasta, liki tuhatsivuisesta
teoksesta, jossa Leinon rinnalla tasavallassa toimineesta runoruhtinaasta tehdään aikaansa sidottu kudelma, ymmärtävän arvostava ja jopa ihaileva historiateos. Jos kritiikkiä löytyy, se on
pantu aikalaisten suuhun tai, kuten Helsingin Sanomissa Pekka Tarkka (HS 22.1), omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin ja tarinointiin Koskenniemen “huseeratessa” lehtimiehenä. Nuorelle toimittajalle sellainen kokemus on ollut esimiehestä traumaattinen eikä sellaisesta ikinä toivu.

Tarkka kuvaus
Tarkan mukaan Koskenniemi oli oman asiansa ajajana aktiivinen ja savusti tuon ajan medioista
vaikkapa “ruokottoman” J.V. Lehtosen, “katupoika” Aaro Hellaakosken, “pikkupoika” Tuomas Anhavan ja “mitättömyyksiä kirjoittavan” Eino S. Revon. Pekka Tarkan mukaan kulttuurivallankäyttäjä pyrki vaikuttamaan oman lehtensä kulttuuritoimituksen ohella kilpaileviin medioihin, eikä
kuunnellut edes akateemikkokollegojensa huomautuksia Eino Kailaasta alkaen. Kun lopulta ensimmäiset modernistit, Pentti Saarikoskesta alkaen, rantautuivat tasavaltaan, V.A.K:si kutsuttu
Koskenniemi pyrki sulkemaan tien näiltä “ruokottomilta mitättömyyksiltä“, jollaiseksi Tarkka joutui
myös itse ja vaihtoi työnantajaansa.
Häikiön kirjoittama elämänkerta on historiankirjoittajan työtä, kuten historioitsijalle kuuluukin, ja
Pekka Tarkan läheinen suhde kiisteltyyn Koskenniemeen, vallankäyttäjään ja konservatiiviseen
kirjoittajaan, leimaa toki kritiikkiä. Tarkan otsikko Helsingin Sanomissa “V.A. Koskenniemi siirtyy
lopullisesti historiaan” on ehkä enemmän Pekka Tarkan kuin lehden nykyisistä arvoista kertova
purkaus olkoonkin, että otsikon voi tulkita kahdella tavalla lukematta Tarkan tekstiä. Luetun jälkeen toinen tulkinta kyllä karsiutuu eikä valtaisa historiateos saa oikeutta Tarkan kuvaamana,
toisin kuin STT:n kautta tapahtuva ja medioille välitetty teksti tuosta valtaisan työmäärän vaatineesta julkaisusta. Lehdessä toimittajat tahtovat olla omavaltaisia ja etenkin eläkkeelle jäätyään.
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Sota-ajan lapsi
Oulussa syntynyt, Helsingissä opiskellut ja Turussa eniten vaikuttanut Koskenniemi oli tyypillinen
tuon ajan Pohjanmaalla kasvanut, isänmaallisuudestaan tunnettu oikeistolainen “valkoisen Suomen hovirunoilija”. Runous oli perinteiseen mittaan ja loppusointuihin nojaavaa eikä Koskenniemi
koskaan oikein hyväksynyt vapaamittaista, loppusoinnutonta lyriikkaa. Vaikutteet Koskenniemi
sai tuolle ajalle tyypillisesti joko Saksasta ja Goethea kääntäen tai antiikin Kreikasta ja Koskenniemi myös Ranskasta. Tunnemme Koskenniemen kansallismielisten sävelten sanoittajana Lippulaulusta Finlandiaan.
Paljon puhuttiin aikanaan Koskenniemen Natsi-Saksan suhteista, joista ehkä näkyvin meriitti oli
sodan ajan Saksan kirjailijaliiton varapuheenjohtajuus Weimarin kirjailijapäivillä. Hän selvisi kuitenkin sodan jälkeisestä saksalaismielisten vainosta toisin kuin vaikkapa Viljo Kajava, joka joutui
pakenemaan Ruotsiin. Tuossa vaiheessa Koskenniemi kuitenkin ajautui ulos suomalaisten kulttuurivaikuttajien joukosta.

Innovaattorista portinvartijaksi
Omat kokemukseni Koskenniemestä liittyvät kouluaikaan ja hänen ahkeraan tapaan tuottaa runoja myös lasten lausuttavaksi. “Olen unessa useasti, sinun kaduillas koulutie ja enköhän hautahan asti myös koululainen lie”, edusti tuon ajan pelkotiloja ja niiden toteutumista myöhempänä,
koko elinkaaren mittaisena oppimistapahtumana, jossa koskaan ei ole valmis.
Myöhemmin Koskenniemen työt tulivat tutuiksi Oulun ja Turun yliopiston tutkijalle ja opettajalle
sekä niin Kalevan kuin Turun Sanomien ahkeralle avustajalle. Tätä kautta Koskenniemessä oli
jotain yhteistä, sielunveljeyttä, olkoonkin ettei Koskenniemi koskaan tullut niin läheiseksi kuin monet hänen teilaamansa aikalaisensa tai lähteet, joita hän ahkerasti viljeli tuotannossaan. Koskenniemen ja Leinon asema oli niin itsestään selvä, ettei heidän tuotantoonsa ollut syytä kajota sen
enempää syventyen kuin Mika Waltarin romaaneihin tai Kalevalaan sen jo lapsena ulkoa lukien.

Esi-eksistentialisti
Koskenniemi oli liki epikurolainen eksistentialisti, jonka “laulut oli suruista tehty”. Vaikka tuotteliaan miehen elämä vastasi liki kymmenen oman aikamme uurastajan työuraa, pessimistinen ja
puhdasoppinen lyriikka näytti kumpuavan kaikesta mihin hän ikinä ryhtyikin. Olemassaolon arvoitus ja ihmisenä olemisen ahdistus täyttää Koskenniemen runouden ydinsanomat, samalla kun
hän toi maahan vahvan antiikin ja Ranskan kirjallisuuden tuntemuksensa sekä goethelaisen maailmankuvan.
Koskenniemi eli murroskulttuurin taitekohdassa ja pyrki toimimaan tietämättäänkin runoudessaan
sellaisen portinvartijan tehtävässä, joita kansakunnalla oli sotien aikaan, ja vielä kauan niiden
jälkeen, kuvataiteissa ja koko innovaatiorakenteemme vaikeasti uudistettavassa värien ja lyriikan,
säveltaiteen ja tätä kautta koko sosiaalisen ja kulttuurisen taloudellisen rakenteemme uudistamisessa. Tuotteliaan ja lahjakkaan kulttuurivaikuttajan varjo oli pitkä ja monen nuoremman kollegan
kohdalla myös synkkä.

Lallin lailla taistellen
Koskenniemeä ei pidä käsitellä yksittäisenä ilmiönä ja ajastaan irrallisena eurooppalaisen perinteen suomalaisena edustajana siinä Suomessa, jonka jäljet ulottuvat syvälle nyt eläkkeelle jäävän
suuren ikäluokan kulttuurisissa kokemuksissa. Tuosta ajasta irtautuminen on kansallisen, liki pyhän topeliaanisen tradition ja myyttien siirtoa historiaan, ja siirtymistä seuraavaan suuren kulttuurimurroksen vaiheeseen, jossa omat uudet VAK:n kaltaiset voimat ovat osa kansallisen identiteetin muokkaamista ja muuttamista tuon ajan lehtimies professorista oman aikamme sosiaalisten
medioitten tapaan käsitellä ja ohittaa eksistentialistisen filosofian sotien ajan “uuden kulttuurin
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luojat” ja heidän suomalaiskansallisen tavan ottaa vastaan uutta ja hyväksyä ideat, Lallin lailla
vieraita vihaten ja torjuen. Ei populismi käsittenä niin viras ole olkoonkin, että sen tapa levitä on
nyt toinen kuin Koskenniemen aikalaisten elämässä.
Mediaprofessori Anu Kantolaa (SK 31.12.2009) lainaten rasismin idea on väittää, että suomalaisuus on jotakin aina täällä ollutta ja ainutlaatuista. Tämä on Kantolan mukaan ikävä tapa soittaa
kuolinkelloja kulttuurille sen muuttuessa suljetuksi, jossa kaikkien pitää elää ja ajatella samalla
tavoin eikä mikään saa muuttua. Tässä muutoksen saumakohdassa Koskenniemi joutui ristiaallokkoon, kuten muutkin aikalaisensa, ja se ei voinut olla näkymättä tuotannossa.
Kasallinen tarina, identiteettimme, on voitava kertoa monella tavalla ja hyvin joustavasti. Agraarin
yhteiskunnan teollistuessa ja palveluyhteiskunnan muuttuessa sekin seuraavaan vaiheeseen
osana jälkiteollista informaatioyhteiskuntaa, jossa laaja koulutuksemme demokratisoi kansakunnan kriittiseksi ja samalla osaksi laajenevaa globaalia sosiaalisten medioittemme uusyhteisöjä.
Oman aikamme koskenniemeläisyys olisi ikään kuin “kadotetun pyhän” etsintää Gerges Bartaillen
filosofiassa.

Kulttuurivaikuttajan valta
Kykenemme tänään ottamaan avoimesti ja joustavasti vastaan ideat, myös suuret niin uskonnolliset kuin poliittiset liikkeet ja niiden parhaat oivallukset sekä talouden toimivat rakenteet laman
lopulta jossakin vaiheessa taittuessa. Oleellista on, ettei näitä uusia mittavia ideoita, saati niiden
pieniä osasia, kyetä hyödyntämään, ellei meillä ole samaan aikaan omaa innovaatiokoneistoa,
omaa ideatuotantoa ja sen prosessin oivaltavaa sisästä kansallista avarakatseista uteliaisuutta ja
suurpiirteistä suvaitsevaisuutta, joustavaa kulttuuria. Juuri tähän saumakulttuurien törmäykseen
lukeutuu Koskenniemen kaltaisten kulttuurivallankäyttäjien sekä mahdollisuus että vaara monikulttuuristen ainesten yhdenmukaistuessa nyt myös Euroopassa ja rasismin lisääntyessä kasvavan muuttoliikkeen myötä.

49. Runoilijan kuolema
Matti Luostarinen 2011. Hybridiyhteiskunnan kouristelu. Blogi 4. heinäkuuta 2010. www. clusterart.org.

Aistien alamainen 1995
“On mentävä hirvittävän lähelle toista ihmistä hämärään huoneeseen ilman yhtäkään asetta ennen kuin voi kuulla kuinka kauniisti vapaus laulaa”, kirjoittaa Tommy Tabermann. Harvan pois
nukkuneen nekrologia on niin helppo lähestyä kuin runoilijan, jolla oli uskomattoman määrä tuotantoa, yli 80 koottua teosta.
Kun hänestä kertoo, kaiken kuvaa lopulta parhaiten hänen runonsa tai aforismien pelkistetyt lauseet. Vai mitä arvelette tästä “Ja minun sydämeni tuska on vuoren korkuinen. Mutta peipponen
lensi minun ikkunani taa. Ja se lauloi hurmaantuneena, ja sen riemua helisi maa. Oi Jumala!
Sydämessäni on aivan pimeää. Ja kuitenkin peipponen lauloi. En voi sitä ymmärtää.”

Passionata 2001
Harvan vainajan nekrologia on niin helppo rakentaa kuin sellaisen, jolla on uskomattoman paljon
ystäviä, rakkaita, ja heidän joukossaan loistavia runoilijoita, kirjailijoita. Kun tällaisesta ihmisestä
kertoo, riittää kun lainaa hänen runoilijaystäviensä tekstejä kuoleman saavuttaessa heidän tajuntansa matkalla Pariisissa.
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“Kun muistelen ystävääni, muistan ensimmäiseksi hänen arkailemattoman lämpönsä. Hän oli humaani ja suvaitsevainen, suurisydäminen mies. Kaikki miehet tuntevat, mutta Tommy uskalsi
myös näyttää tunteensa. Lyöminen on niin paljon helpompaa kuin hyväileminen.
Muistan Tommyn kuuman naurun. Se starttasi nopeasti, saavutti heti silmät, kulki räjähdysvaiheeseensa hyvän aikaa jatkuvaan tyrskintään. Joskus kiihdytin itseni vimmaan vain kuullakseni
hänen naurunsa.
Tieto hänen kuolemastaan upposi sydämeen kahvaa myöten, ja nyt tiedän omakohtaisesti rakkauden hinnan. Se on suru”, kirjoittaa Jari Tervo ystävänsä kuolemasta (HS 4.7), josta hän sai
tiedon Pariisissa, runoilijan ja pettämättömän lojaalin ystävän poismenosta.
Kun Jari Tervo kirjoitti tekstinsä, muistokirjoituksen, hän tiesi toki kirjoittavansa kansallisesta ikonista, tulevasta kipsikuvasta kansallisessa muistissamme.

Maalliset mantrat 2000
Harvan kuolleen nekrologia on niin helppo koota kuin sellaisen, jolla on riittävän pitkä ura ja yhteiskunnallinen asema, liki jo eläissä saavutettu kansallisen ikonin paikka rakkauden ja kaipuun,
eroottisen ihmisen kuvaajana.
“Tabermann oli idearikas, suurisydäminen, kaavoihin kangistumaton ja älykäs mies”, kertoo työnantajan edustaja televisiosta ja median maailmasta, jossa Tabermann eli käytännössä koko aikuiselämänsä.
“Hän kykeni yhdistämään suuren kulttuuripersoonan ajatukset ja yhteiskunnallisen vastuun toisiinsa. Hänelle olisi toivonut lisää päiviä viedä ajatuksiaan eteenpäin”, kertoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja muistuttaa kuinka runoilija vaikuttaa myös muualla kuin runoudessaan.

Anna minä kumoan vielä tämän maljan 1977
Suomalaisten kyky surra suuren runoilijansa kuolemaa on samankaltainen kuin jos joukko viattomia lapsia ammutaan kouluissamme. Emme oikein tiedä mitä kuuluisi tehdä. Kummallekaan ei
ole laadittu virallista tapaa toimia, ohjesääntöä ja liputustapaa, itkuvirsien laulajia, ja idässä eletään aivan toisin kuin lännessä, metropolissa toisin kuin maalla.
Kun runoilija ei ole alkoholisoitunut, kykenee olemaan avoin ja helposti lähestyttävä myös sairaudessaan, analyyttinen ja pohtiva, läheisiään tukeva, olemme uudella tavalla avuttomia toisin
kuin kohdatessamme tutut alkoholisoituneet runoilijamme. Heitä voi taivastella, sääliä ja jopa tukea, käyttää osana lastenkasvatuksen curling-vanhemmuutta, osallistuvaa kasvatusta, helikopterivanhemmuutta, etävanhemmuutta, montessoripedagogiikkaa, huolehtivaa hypervanhemmuutta. Sillä voi jopa hoitaa omaa huonoa omaatuntoaan.

Vedenpaisumus 1981
Kun maahamme rakennetaan useita ydinvoimaloita, tulevaisuudessa näille säätövoimaa kahlitsemalla viimeiset jokemme, padoten Kemihaaran Vuotoksen Pelkosenniemellä ja Iijoen Siuruanjoen Kollajan kylään Pudasjärvellä, olemme saavuttaneet suuren ympäristönhoidollisen voiton,
josta meidän on syytä olla ylpeitä. Tässä runoilijan paikka on muuttua mustan huumorin suuntaan,
sarkastiseen ja ironiseen ilon pitoon, jossa me synnymme parkuen ja kuolemme rujoina sairauteen. Se on omituinen kohtalo, saada syntymässä kuolemantuomionsa.
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Onneksi on Kotkan kaltaisia kaupunkeja, jotka kykenevät hoitamaan asiansa myymällä koko vanhan teollisen alueensa ja historiansa ulkomaisille sijoittajille. Joka kuudes yrittäjä siellä on jo venäläinen, joskin viimeisin sijoittaja on Yhdysvalloissa ja Rankassa toimiva pääomasijoittaja Open
Gate Capital. Runoilijan kirja saisi nimekseen “Kiitti vitusti -single” (2002).
Jostakin syystä mieleeni tulevat ujot lapset, joille nykyinen koulumme on kaoottinen sirkus tai
ohjaaja Ken Loach, joka köyhien kuvaajana on havahtunut sosiaalidemokratian kuolemaan; syrjäytyneet, huijatut ja petety köyhät ja työttömät sen uhreina
Uudet sijoittajat lupaavat Kaakkois-Suomen vanhoille suurteollisuuden kehdoille runoilijan rakkautta. Siinä vieras kulttuuri kohtaa pysyvästi vanhan ja muukalaisvastaisuus ei kohoa merimieskaupungissa Kotkan Ruusua kummemmaksi.
Suomen alkoholisoituneimmat seutukunnat ovat jatkossakin idässä Lappeenrannan ja Imatran,
Kotkan suunnilla, Ylä-Savossa kohti pohjoista ja Kainuuta tai itää ja Pohjois-Karjalaa, Kemissä,
Lounais- ja Etelä-Hämeessä, Forssan ympäristössä ja kaupunkiemme ydinosissa, slummiutuvissa sisääntuloalueiden kapakkaelämässä, runoilijan kuvaamassa vieraantuneessa yhdyskunnassa, Timo Soinin äänestäjissä. Näiden alueiden runoilijat eivät yleensä elä yli 50 vuotiaiksi.
Työvoima on kuin vesihanasta ulos laskettava viemärivesi, ahneen uusliberalismin käyttövoima

Pienten kerjäläisten rukouskirja 1984
Toki runoilija olisi havainnut myös mustapukeiset miehet hyökkäämässä homojen kulkueeseen
aseenaan kyynelkaasu. Uutisvuodossa mustat kaavut ja puvut yhdistyisivät saksalaiseen asuun
pelata jalkapalloa. Kun Diego Maradona poistuu kohti tulevia kisoja, ne olisivat runoilijan kuvaamina lähellä kääpiönheiton ikivanhaa sosiaalista kulttuuria argentiinalaisen tangon pyörteissä Rio
de Platalla ja pampaksen härkien parissa.
Siinä Töölönlahden homot, hevarit ja teknotamppaajat jäävät Hakasalmen puistossa piknikille, ja
tämä ajanviete on kuin napsisi karkkeja kaupan hyllyltä Maradonaa odottavan kohtelun rinnalla
pienten prostituoitujen maailmassa Etelä-Amerikassa. Pienten kerjäläisten rukouskirja vaihtuisi
“Mulle kaikki heti nyt -albumiksi” (2004).
Hävitä toki voi kuten ghanalaiset epäreilun ylimääräisen maalivahdin asettuessa pallon tielle ja
pallon pompittua biljardikuulan tapaan maalikehikoissa espanjalaisten matadorien pelissä, mutta
että neljällä maalilla ja saksalaisille on anteeksiantamaton nöyryytys koko maailman silmissä.

Tosimies vie eikä vikise 1984
Napanöyhtä muuttui mustaksi ja rumaksi huumoriksi, eikä neljä vuosikymmentä toimittajana jätä
runoilijaa pelkästään kädessään aaltojen silittämä kivi, kun kohteena olivat vallan prameat kulissit,
pönäkät suurmiehet television keinoin kohdeltaviksi.
Tabermann oli runoilijan sielultaan sittenkin lehtimies, toimittaja ja kyvykäs havainnoimaan takeltelematta ja toistelematta yhteiskunnan laajoja virtauksia ja niiden pohjamutia, visioimaan tulevaa,
myös oman tulevaisuutensa “Tosimiehen testamentin” (2006). Runoilija, joka ei ole rehellinen
itselleen, valehtelee koko ajan ja muistuttaa leipäpappia.
Uutisvuoto ja televisio vain antaa runoilijasta kovin kapean ja väärän kuvan, ei vain ihmisenä,
vaan ennen kaikkea yhteiskunnallisena vaikuttajana. Sen sijaan televisiosta se antaa vaikuttajana
oikean kuvan.
Ilman uutisvuotoa Tabermann olisi jäänyt pienen marginaalisen runoutta harrastavan joukon hieman omalaatuiseksi eroottisen rakkauden runoilijaksi. Nyt tie avautui myös politiikkaan ja tätä
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kautta ehkä joskus tulevaisuudessa kulttuuriministeriksi saakka. Politiikka ja julkisuus oli “Pelastaja” (2006) ja paljon enemmän kuin puoleksi vuodeksi kerrallaan hankittu leipä, Jari Tervon kuvaamana (HS 4.7). Harva runoilija vain on poliitikko, homo politicus, ellei hänellä ole toimittajana
riittävää yhteiskunnallista motiivia ja taustaa työlleen.

Tulevaisuus on rakkauden vihollinen 1988
Eurooppalaiseen kulttuuriin ei ole tullut merkittävää uutta sisältöä sitten 1900-luvun alun. Siis
ajan, jolloin tiede vei meiltä uskonnon, Darwin Jumalan ja maailmansodat vauhdittivat aiemmin
köyhän enemmistön, alemman keskiluokan vaurastumisen kautta heidät kannattamaan eliitin
ihanteita, elämään heidän elämäänsä.
Timo Vihavainen kirjoittaa Philipp Blomin kirjasta (HS 4.7), Virginia Woolfia lainaten kuinka tuolloin, vuonna 1910, ihmisen luonne muuttui lopullisesti.
Vanhan porvarillisen maailmankatsomuksen tilalle syntyi alkuasukkaiden, hullujen ja perverssien
näkemyksiä, joita alettiin pitää arvossa. Epäsovinnainen ja skandaali oli hyväksytty ja odotettu,
nihilismi voitti alaa ja islam ei voinut tilannetta horjuttaa. Syntyi käsite “Vernazzan valot” (2004).
Euroopan aurinko alkoi painua runoilijan kuvaamana mailleen ja sitä alettiin vain pönkittää huomaamatta, kuinka kulttuurin avantgarde oli sen jo hylännyt kelvottomana ja uudistumiselle mahdottomana roskana. Alkoi aika jossa odotettiin Messiaan saapumista, uuden uljaan kulttuurin nousua (“Pelastaja” 2006).
Lauluja suuresta halusta 1991
Kun odotimme ja koimme, kuinka Etelä-Afrikassa, jalkapallon runottaren maailmassa, Ranska,
Italia ja Englanti kaatuvat, Etelä-Amerikan ja Aasian valtiot tulevat ja vievät Euroopan lopulliseen
perikatoon, niiden tilalle nousivat Hollanti, Espanja ja Saksa. Se oli runoilijalle masentava kokemus.
Mutta olisihan sen voinut kerrankin tehdä pehmeämmin, ei neljän maalin voitolla nöyryyttäen.
Runoilijan lämmöllä ja halaten ne hengiltä, vanhat alusmaamme.
Raiskauksen sijaan hoitaa kaikki uudella tavalla, uudella viekkaudella ja kertoen kuinka: “Jokainen joka on pidellyt aaltojen silittämää kiveä kädessään tietää, että jatkuvalla hyväilyllä on ihmeitä
tekevä voima” tai että
“Tulla lähelle vaatii sinulta voimaa, paljon väkevää voimaa. Olla lähellä vaatii sinulta rohkeutta,
paljon paljasta rohkeutta. Päästä lähelle, sisälle, vaatii sinulta vain uskoa toiseen ihmiseen.”
Ja palaten tämän rakkauden tunnustuksen alkuun, Jari Tervon tunnustukseen: “Tieto upposi sydämeen kahvaa myöten, ja nyt tiedän omakohtaisesti rakkauden hinnan. Se on suru.”
Sen saat mitä pakenet, sen saat mistä luovut.

50. Globalisaation tuulet
Matti Luostarinen 2010. Hybridiyhteiskunnan kouristelu.
Kun globalisaatio käsitteenä alkoi tulla ymmärretyksi se oli jo myöhäistä. Joku kirjoitti maailman
lopusta vaikka se oli jo mennyt ja nyt vain sopeuduttiin uuteen maailmaan. Venäjä oli tehnyt jo
omat analyysit. Sillä olivat maailman johtavat maantieteilijät ja tiedekuntapohjainen alan tutkimus
tukenaan. Tuhansia alan tiedemiehiä. Sateliitit kuvasivat jo 1960-luvulla ja käytössä oli valtaisa
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megadata analysoitavaksi oma aikamme välinein. Slaavilainen pragmatisimi ei oikein sietänyt
länsimaista ideologiaa sen kaikkein hörhöimmällä tavalla heille esitellen.
Kun Yhdysvallat käy omaa analyysiään shiia- ja sunnimuslimien kanssa Iranissa, Irakissa, arabivaltiossa, sen tapa käyttää aseita rinnan globaalin datan ja osaamisen kanssa on tieteenä kehnompaa kuin takavuosien Neuvostoliiton tiedeakatemian perintö. Neuvottelut pitkittyvät ja mutkistuvat siinä missä globaalit kauppa-alueet virkaansa, sen ensimmäistä kautta, lopettelevalla presidentti Obamalla. Ukraina ja Kreikka, Euroopan valuutan jatkuvat lastentaudit, eivät nyt tahdo
saada Obaman hallinnolta aikaa. Jossakin vaiheessa seinä tulee demokraateille vanhalle establismentille, vastaan ja haastaja on taatusti polulistinen liike.
Kun kreikkalaiset taiteilevat sunnuntaina vaaleihin, kukaan ei tiedä miten tulokseen suhtaudutaan
siellä missä pohditaan globaaleja megadatoja. Kreikkaa on vertailtu jopa Argentiinaan ja vuoden
2002 ongelmiin IMF:n kanssa mutta taatusti turhaan. Argentiina selvisi huolistaan devalvoimalla
ja viiden vuoden kuluttua maa oli jo jaloillaan. Pahin oli takana jo ensimmäisen vuoden shokin
jälkeen.
Argentiina ei ole Kreikka. Jättivaltion talouden perusta on kokonaan toista luokkaa kuin Kreikassa,
jossa on pelattu rikasta ja rutiköyhää sekä luotettu eurooppalaisen populistiaallon tuovan ratkaisun vasemmalta duunarin elämään. Kreikan etsikkoaika oli 1980-luvun puolella, jolloin talous olisi
tullut panna kuntoon, rakennemuutokset hoidettava ja globalisaatio otettava haltuun sekin.
Poliittinen valuutta ei vastaa normaalia finanssipolitiikan ja talousoppineiden tiedettä. Kreikka
käynnisti prosessin, jossa tätä yritettiin hyödyntää ymmärtämättä, ettei se voi toimia loputtomiin.
Troijan puuhevonen seikkailemassa mukana globaalissa taloudessa oli uhkapeliä, josta puuttui
megaluokan datan tuntemus. Sen tuntee nyt nahoissaan eurooppalainen poliittinen, sotien jälkeinen instituutio, jossa demarit ovat menettämässä duunarinsa sekä oikealle että vasemmalle.
Suomalaiset ovat ottaneet paikkansa globalisaatiossa ja äänestäneet Perussuomalasia. Keskustaa lähellä olevat liikkeet kiinnostavat siinä missä muuallakin konservatiivinen oikeisto keskiluokan työväen puolueena. Demareiden vasemmalla siivellä on tarjontaa sielläkin ja paikoin se on
radikaalia ja muistuttaa shiia- ja sunnikansojen painiskelua vanhan Babylonian herruudesta.
Siellä mukana on aimo annos mytologiaa ja paluuta historiaan, ay-pomojen esittelyyn, kun olisi
tullut uudistua puolueena.
Meillä tämä herruus on vain Arktisen Babylonin ympärillä tapahtuvaa liikehdintää ja kohdistuu
konkreettisesti luonnonvarojen rinnalla dramaattiseen ilmastomuutokseen sekä puheisiin luonnonvarojemme käytöstä ja kierrosta. Jäämeri on meristä meille jatkossa luonnollisesti tärkein, niin
hyvässä kuin pahassakin.
Afrikan tulo mukaan aasialaiseen elämään hämmentää meitä eurooppalaisia. Eurooppalaisten
talouksien yli kuljetaan nyt mennen tullen, jolloin etenkin Venäjä on hankkimassa itselleen luonnollisen geopoliittisen aseman globaalin maapallon mittavimpana valtiona jo pelkästään pintaalaltaan ja luonnonvaroiltaan. Venäjän toimintaa on arvioitava koko ajan globaalina toimintana
eikä eurokeskeisenä saati suomalaisesta näkökulmasta. Eurooppalaiset urheilukisat oli turhaa
puuhastelua odoteltaessa maailmanluokan tapahtumia.
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51. Dualismin renessanssi
Matti Luostarinen 2011. Hybridiyhteiskunnan kouristelu. Blogi 17. toukokuuta 2010. www.clusterart.org.

Mikä ihmeen dualismi?
Dualismi viittaa käsitteeseen kaksi (lat. duo) ja se on ajankohtainen etenkin kun puhumme digiajasta, on ja off -maailmastamme. Lapsemme ovat jo jonkin aikaa eläneet hyvin dualistisessa maailmassa digiaivoineen. Tällä on erittäin suuri merkitys, ei vain maailmankuvan muodostumiseen,
vaan myös käyttäytymiseen ja neurofysiologisiin ilmiöihin.

Dualismin renessanssi
Filosofiassa dualismilla tarkoitetaan pääsääntöisesti oppia kahtalaisuudesta, kahtiajaosta, kaksijakoista käsitystä todellisuudesta. Digiajassa aivomme tuottavat yhtenään meille ärsykkeitä,
joissa mukana on oletus kahden itsenäisen substanssin (alkuperusteen) olemassaolosta. Näin
uusi mediayhteiskunta on käytännössä pääsääntöisesti dualistinen ja tuottaa kuvitelman, jolle ei
ole todellisuudessa vastinetta. Digiajassa vastine luodaan sosiaalisen muistin tai perinteisen käyttäytymisemme antamana ohjeena, vaikka se olisikin uudessa tilanteessa virheellinen. Syntyy
käyttäytymistä, jota on vaikea ymmärtää, tai sitä selitetään väärin alkaen pirstoa se dualistisiin
osasiinsa.
Vanhassa ontologisessa filosofiassa viitataan kaksijakoisuuteen perinteisen hengen ja materian
välillä. Taustalla on deduktion isäksi kutsutun Rene Descartesin opit kaksijakoisesta käsityksestä
todellisuudesta. Kvanttimekaniikassa tunnetaan vaikkapa käsite aalto-hiukkasdualismi ja hallintotieteissä EU pyrkii jakamaan valtaansa hallinto- ja valvontaelinten välillä. EU:n kriisin yhteydessä tämä on tullut korostetusti esille haettaessa yhtäällä valvontaa kansallisvaltioiden velkaantuneille talouksille, ja toisaalla yhä tiiviimpää ja keskitetympää tapaa hoitaa kansallisvaltioiden
tapaan koetun uuden kuvitteellisen liittovaltion paisuvaa byrokratiaa. Kaikki medioissa esitetyt
mallit ovat tyypillisen dualistisia ja korostavat kaksinapaista yhteiskunnallista maailmaa.

Uskonnonfilosofia taustalla
Omassa lutherilaisessa teologiassamme dualismilla tarkoitetaan yleensä kahden hallintovallan eli
kahden regimentin oppia. Kirkon ja valtion regimentin erosta on joskus puhuttu paljonkin, mutta
nykyisin se on vähentynyt. Median esille nostamat ja kirkkoa ravistelevat kriisit ovat merkki dualismin kasvusta myös tällä suunnalla. Populismiksi nimitetyt mallit ja käyttäytyminen ovat nekin
dualistisia.
Valtaa nykyisin käyttävän median on vaikea löytää paikkaansa dualistisen maailmankuvan ulkopuolisena regimentin oppina, ja tämä näkyy myös muualla kuin Suomessa protestanttisen kirkon
aseman muutoksena, josta virastaan eläkkeelle siirtynyt piispamme käytti kovaa kieltä ja puhui
vainoista. Samaa käsitettä käytti myös Paavin kirkko ja hänen kardinaalinsa. Dualistiseen maailmankuvaan ei mahdu kolmea vallankäyttäjää. Media vallan vahtikoirana, moraalin vartijana ja
normiston rakentajana, hakee itselleen maallistuvassa dualismissa kirkon aiemmin käyttämää
valtaa.
Kyse ei ole toki suvaitsemattomuuden kasvusta vaan vallan dualistisesta jaosta ja sen ongelmasta medioitten kriisissä, jossa sosiaaliset ja kulttuureja koko ajan ravistelevat kansalaismediat,
yhteisömediat, muuttavat reaaliaikaisesti dualistista maailmankuvaamme. Sellainen muutos luo
turvattomuutta ja korostaa mustavalkeaa maailmankuvaamme, jossa elämä valintoneen on joko
tai ratkaisuja.
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Suurkulttuurien dualismi
Oma lutherilainen dualismimme on paljon vaatimattomampaa kuin vaikkapa katolisten kansallisvaltioiden saati gnostilaisten tai taolaisten oppien maailmankuvat. Näissä mukana on vanhastaan
kaksi voimakasta jumalaa tai jumalallista voimaa, esimerkkinä vaikkapa taolaisuuden yin-yang kahtiajako ja gnostilaisuuden tyypillinen kaksijakoinen todellisuus. Näin kaksinapainen dualismi
sisältää aina myös omassa kulttuurissamme ajatuksen hengestä ja materiasta tai pohdintaa antimateriasta osana jumaluutta.
Kulttuureilla on taipumusta integroida toisiinsa dualismin henkeen ja materiaan liittyvät pohdinnat
sekä tieteen abstraktit ilmiöt ja ajattelu, eikä niitä voi mitenkään erottaa toisistaan uudessa mediayhteiskunnassamme. Syntyy kaksi voimaa, joista toinen edustaa henkeä ja toinen ainetta, toinen sielua ja toinen ruumista, toinen äärellistä ja toinen ääretöntä, toinen valoa ja toinen pimeyttä,
toinen hyvää ja toinen pahaa. Politiikassa syntyy kaksinapainen “herruus”, hallitus ja oppositio,
kahden poliittisen järjestelmän samanaikainen vaikutus tai musiikissa duurin ja mollin kolmisoinnut koettuna toistensa polaarisiksi vastakohdikseen. Kylmä sota vaatii sekin, kuuman sodan rinnalla, dualistisen maailmankuvan.

Tunteet ja fysiologia
Dualistinen maailmankuva on mukana silloin, kun puhumme tunteista ja vaikkapa psykofyysisestä
ihmisestä ja erottelemme hänet fysiologisesta ja biologisesta evoluution tuotteesta kaksikotiseksi
kasviksi. Kun tunteet erotellaan fyysisestä toiminnasta, ihmisen biologisesta perustasta, syntyy
myyttinen maailmankuva, jossa dualismi hallitsee. Näin tunne voidaan jopa kokea järjen vastakohtana ja teemme taloudellisia, sosiaalisia, kulttuurisia tekoja joko kuvitteellisen tunteen tai järjen
ohjaamina.
Oikeasti näin ei ole, vaan käytämme ainoastaan dualistista tapaamme hahmottaa maailmaa ja
sen paljon mutkikkaampaa tapaa toimia etenkin sellaisessa abstraktissa käsitteistössä, jossa mukana ovat äärettömät ja valon nopeudella tapahtuvat reaaliaikaiset uudet prosessimme. Niiden
kuvaaminen ja ymmärtäminen ilman dualismia on jo pedagogisesti usein ongelmallista, eikä
meillä ole sellaista evoluutionaarista taustaa, jolla kykenisimme ymmärtämään vaikkapa suhteellisuusteorian tai kvanttimekaniikan mukanaan tuomaa teknologiaa ja sen sosiaalisia ja kulttuurisia
sovelluksia, joihin lukeutuvat usein vaikkapa evolutionaarisen talousopin sosiaaliset ja taloudelliset uudet innovaatiot organisaatioineen. Finanssi-innovaatiot ovat yksi esimerkki taloudesta, joka
muuttuu ja synnyttää uutta sosiaalista ja taloudellista rakennetta dualistisesti asia kuvaten. Se
kuva on väärä ja johtaa taloudelliseen taantumaan ja usein lopulta kaaokseen

Dualismi on helppo ratkaisu
Dualismin vastakohtana esitellään usein monismia tai pluralismia, joissa todellisuuskäsitys on
monijakoinen. Tällöin alkuperäinen maailmankuva ja sen psykologia sisältävät jo useita alkuperusteita ja kaaosteorian tapaan määrättömän määrän muuttujia, joista totuutta haetaan. Totuus
joko löytyy, tai sitä lähestytään, käytettyjen menetelmien avulla, mutta sitä ei aleta vakuuttaa totuudeksi poliitikon tapaan dualismia hyödyntäen ja muuttaen totuus retoriikan kautta populistiseksi pulinaksi.
Digiaika ja sosiaalinen media lisäsi tätä dualismin tyypillistä hybridiyhteiskuntamme käyttäytymistä Euroopassa, Etelä-Amerikassa, Kanadassa ja myös Yhdysvalloissa. Käsite Cluster art ja
sen manifesti sekä sosiaalisen median talous ja strategi ovat selittäneet sitä kahdelta ei suunnalta
ja symbolikielinämme (Matti Luostarinen: Social media – Economy and strategy ja Klusteritaiteen
manifesti)
Tällainen yhtenäisyyden oppi, klusteritalouden kaltainen maailmankuva, muistuttaa holistista persoonallisuutta. Tässä maailmankuvassa maailmankaikkeus ei ole koskaan perustunut vaikkapa
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fysikaalisesta ja aineettomasta henkisestä ulottuvuudesta, eikä dualismi ole lainkaan ainut ratkaisu vaikkapa psykofyysisenä esiteltyyn ongelmaan. Samoin ajatus EU:n liittovaltiosta dualistisena mallina on sekin pois suljettu ja vain yksi mahdollisuus monien muiden joukossa.
Holismi (“holos” kokonaisuus) taas viitaa ontologiaan, jossa arkikielellä kuvaten kokonaisuuden
oletetaan olevan suuremman kuin sen osien summan. Kokonaisuuteen kun liittyy aina, klustereiden tapaan, ominaisuuksia (emergenttejä piirteitä) joita ei toki esiinny sen yksittäisissä osissa
erikseen ja niitä tarkkaillen. Näin kokonaisuutta on tutkittava kokonaisuutena, ei sen osina. Esimerkkinä molekyyli ei sisällä elämää, mutta yhdessä molekyylit muodostavat solun ja solu on
elävä organismi. Holisti tutkii mistä osista kokonaisuus muodostuu, millaisen verkoston osat muodostavat ja mitä emergenttejä ominaisuuksia kokonaisuuteen syntyy osien vuorovaikutuksen seurauksena ymmärtäen myös systeemin ympäristöä.
Psykofyysisenä (engl. mind-body problem) dualismi kuvataan usein mielen ja kehon yhteisenä
liittona. Aristotelee esitti aikanaan sydämen mielen ja tunteiden sijaintipaikkana ja Hippokrates
oletti aivojen olevan yhteydessä myös mielen tiloihimme. Näin psykofyysinen alkoi vähin erin kehittyä kohti aivojen ja mielen välistä ongelmallista suhdetta osana dualistista ihmiskuvaa. Rene
Descartes ratkaisi ongelman puhuen interaktionismistaan ja henkiaineesta, joka oli aivoista erillistä, mutta kausaalisesti toisiinsa vaikuttavia dualistisia ilmiöitä. Tajunnanilmiöt selitettiin aineettoman avulla, siinä missä käsitys vaikkapa sielusta ja sen luonteesta tai alueiden luonteesta (Matti
Luostainen 1982. Spastial identity in the face of environmental changes)

Dualismi elää ja voi hyvin
Dualismi elää myös tieteen piirissä. Tällöin oletamme kuinka materiaaliset ja ekonomiset tekijät
määrittävät sosiaalista elämää ja sen usein ei-materiaalisia poliittisia ja kulttuurisia ilmiöitämme
ja niiden kausaalisuhteita. Näin euro ja sen kriisi oli dualistisessa maailmassa liki taikauskoa ja
muuttui populismin kautta gigantiksi jättiläiseksi happiteltassa maaten tai lopulta moderniksi Sammoksi.
Euron huolimattomat käyttäjät oli saatava valvonnalla kuriin, ja kun kriisin kärki taittui lisäämällä
euron uskottavuutta satojen miljardien sitoumuksin, seuraava vaihe oli perustaa globaalia maailmaa ja markkinataloutta valvova eurooppalainen valvontaelin ja sille hallinto, liittovaltion tapainen
byrokratia. Ilmiö on puhtaan dualistinen ja vailla minkäänlaista visiota uudesta EU:n holistisesta
tulevaisuudesta monikulttuurisena ja pluralistisena prosessina globaalissa ympäristössään. Se
mitä Yhdysvallat on nyt, ei sovi lainkaan EU:n käyttöön.
Kun vastaavasti kuntia viedään hallinnollisesti yhteiseen talousalueeseen palvelujen järjestämiseksi, osa kokee tämän mentaalisen alueen menetyksenä ja on tunneihmisiä ja toiset kylmän
rationaalisia järki-ihmisiä. Jälleen taustalla on dualistinen tapa manipuloida, tai ehkä asian kuvaamiseksi ei muuta keinoa löydy dualistisessa mediassamme. Lähipalvelut ja yhteisöllisyys eivät
ole dualistisia harhoja vaan tapa pitää huolta joko lapsista tai aikuisista omalla kylällä. Kaikki kun
eivät luota dualistiseen hallintoon ja sen toimivuuteen uuden yhteiskuntamallin toivossa tai vanhan kaipuussa.
Erityisen voimakkaina digiajan uudet dualismin opit elävät ihmisen mielen ja terveyden hoidossa,
jossa mukana ovat monet meille vieraat kulttuurit ja tapamme kokea ihminen vanhastaan joko
sielullisena ja psykiatrisena, psykologisena olentona rinnan fysiologisen ja biologisen olennon
kanssa.
Käsite psykosomaattinen tuo mieleen ihmisen, jolla on erikseen psyykkinen ja fysiologisesta ja
biologisesta olennosta poikkeava hoidettava sisällään, jossa mukana ovat edelleen monet kansanomaiset hoitomenetelmät tai taikausko ja mytologia, jolloin globaalissa maailmassa taolainen
yin ja yang kohtaa suomalaisen luonnonhoitajan menetelmät sulassa sovussa ja yhteisen dualistisen maailmakuvan toimiessa yhdistäjänä. Oma lääketieteemme ei poikkea siitä millään tavalla
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ja myös sen hallinnolle haetaan joko yksityistä tai julkista rahoittajaa ja ikivanhoja maakuntiemme
maalaisliittolaisia joko regionaalisia tai spatiaalisia rajoja.

52. Sankaruus ja petturuus samassa persoonassa
Matti Luostarinen 2011. Hybridiyhteiskunnan kouristelu. Blogi 25. helmikuuta 2010. www.clusterart.org.

Ihmisenä olemisen ongelma
Eilen sivustoillani oli vieraillut huomattavasti enemmän lukijoita kuin normaalisti keskiviikkopäivänä ja etenkin juuri suomalaisia. Sosiaalisten medioitten, diffuusion ja innovaatioiden tutkijana
tiedän jo, että tällaiseen poikkeamaan täytyy olla selvä syy, ja uskon tietäväni sen tällä kertaa
ilman tiedon varmistavia analyysejäkin.

Matit ovat merellä miehiä
Eilen oli Matin päivä ja se merkitsee hakusanoja Googlessa, jossa mukana on Suomen aikanaan
selvästi suosituin miehen nimi. Näin Google ja internet, weblog sen suurena mediana, ohjaa nettivirtoja ja sosiaalisen median käyttäytymistä, josta myös minä sain osuuteni, kiitos siitä.
Matti nimenä ja identiteetin perustana on hyvin yleinen Suomen ohella myös monessa muussa
kulttuurissa ja kielialueilla. Nimi on lähtöisin, ei niinkään Raamatusta ja Matteuksen evankeliumista, kuin hepreankielisestä käsitteestä Mattitjahu, joka wikipediassa on käännetty “Jumalan
lahjaksi“. Juuri tuossa asussa nimi kulkeekin monessa pyhien tai vanhojen kielten meidän tunnistamassamme kulttuurissa tai sitten tutumpana Matthew, Matts, Mathieu, Matteus ja Mattias muodoissaan.

Kaksi Mattia
Suomessa Matti -nimeen liitetään kansanomaiseen ja luonnonläheiseen tapaamme joko kevään
tai myös syksyn tulo tai vuodenaikojen kiertoa kuvaavia tapahtumia. Omassa almanakassamme
oli aikanaan kaksi eri Matti-apostolia, josta toinen liittyi evankelista Matteukseen ja syksyyn ja on
myöhemmin poistettu nimipäivänä 21. syyskuuta. Evankelistan mestauspäivä taas oli 24. helmikuuta ja on toinen, nykyisinkin käytössä oleva nimipäivä.
Oli siis kaksi Mattia, joko Syys-Matti tai Talvi-Matti. Syysmattina nostettiin perunat ja nauriit, tiet
alkoivat olla kehnossa kunnossa syyssateitten alkaessa. Tästä syntyivät käsitteet Mukula-Matti,
Nauris-Matti, Hauta-Matti sekä Rapa-Matti. Jos näitä ikivanhoja agraari-Suomen Matteja liitetään
tämän oman aikamme nimekkäisiin Matteihin, se on hyvin tyypillinen ilmiö, jossa aiemmin käsitteellä ja sen sosiaalisella muistilla on tarkoitettu kokonaan muuta, kuin vaikkapa oman aikamme
julkimon elämäntapaa. Tarkoitus oli saada ihmiset joko pellolle nauriiden ja perunoiden nostoon
sekä muistuttaa kuolevaisuudestamme. Egoismi, narsismi ja kovin individualistinen tapa käsitellä
nimeä oli kaukana tuon ajan hengestä ja elämäntavasta. Matti oli liki miehen yleisnimi, ei identiteetin perusta ja tapa erottua muista miehistä.

Kevät-Matti
Kakara-Matti, Varis-Matti ja Kevät-Matti viittaisivat taas tuon ajan yleisimpään kuluvälineeseen,
kavioista lenteleviin lanta- ja jääkokkareisiin, lintujen ja etenkin varisten ilmestymiseen tunkioille
ja kevään alkuun “Matti kevään tuopi” -tyyliin. Tuolta ajalta on paljon eri maakunnissa hieman
erilaisia juuri Matin-päivään liittyviä ennustuksia tulevasta suvesta. Samalla juuri tuohon päivään
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liittyi sekä kieltoja tai käskyjä ja rikkomuksista syntyviä ikäviä seuraamuksia. Matin päivänä ja
yöllä ei saanut maata, mutta ei myöskään ommella tai kammata hiuksiaan, ellei halunnut varta
vasten joutua käärmeen puremaksi tai kaljuuntua. Puhdetyöt käynnistyivät Mattina ja moni varmaan muistaa kuinka “Matti puhteet tuo, Matti puhteet vie” riippuen siitä tarkoitettiinko syys- tai
talvi-Mattia. Matit olivat merellä miehiä ja vastasivat seitsemää muuta miestä.

Matti Klinge
Mateilla on oma nimiseuransa ja vuosittain valitaan aina merkkipäivän nimihenkilö. Tänä vuonna
kunnian sai professori, historiantutkija ja näkyvä yhteiskunnallinen keskustelija Matti Klinge.
En käy kuvaamaan Matti Klingeä tai muitakaan aiempina vuosina tuon kunnian saaneita kaimojani. Matti Klingestä on Wikipediassa viisi liuskaa tekstiä ja mukana myös ansiomerkit ja tunnustukset sekä näkyvimmät julkaisut. Niitä on mittava määrä. Kun kyseessä on poikkeuksellisen tuottelias ja näkyvä Matti, saa myös kiisteltynä henkilönä internet -sivustoon oman “hikipediansa” ja
niin myös professori Matti Klinge. Siitä onnittelut tai pahoittelut hänelle. Oletan, että hän on kuitenkin tuosta “kunniasta” vain otettu huumorintajuisena Mattina, siinä missä Matti Vanhanen
omastaan.
Arvostan Matti Klingeä suuresti siinä missä kaikkia muitakin nimikaimojani. Heistä parisataa on
koottu googlen “tunnettujen Mattien” listaan, jossa omalla kohdallani mainitaan ansioiksi tieteen
popularisointi ja kirjailijan työt, professorin työhön kuuluvat luonnolliset tehtävät etenkin silloin,
kun työnä on ollut toimia myös sellaisissa tutkimuslaitoksissa, jossa tieteen popularisointi ja käytännön sovellukset ovat välttämätön osa omaa tiedettä ja tutkimusta.
Nykyisin sellaisia ovat etenkin intrenet ja sen sosiaaliset mediat, kansalaismedia, mediayhteiskunnan uudet kasvot ja niiden merkitys poikkitieteisenä prosessina ja tiedon leviämisessä, innovaation diffuusiossa. Siinä oma työni liittyy lähelle Matti Klingeä ja hänen tapaansa nähdä historiatutkimus uudella tavalla innovoiden ja hakien mm. ranskalaista kulttuuria lähempänä olevaa
näkökulmaa perinteisemmän saksalaisen näkökulman rinnalle.

Huomiotalouden Matit
Talvimattiin kuului siis valvoa yön yli ja mennyt yö oli siinä merkityksessä antoisa. Jos avaamme
googlen ja haemme tunnettuja Matteja, Matti Klinge ei löydy lähimainkaan kärjestä, vaan paljon
ennen tiedemiehiä ja tutkijoita tulevat urheilijat ja viihdetaiteilijat, poliitikot ja talousmiehet, kulttuurin edustajat. Näistä Mateista ylivoimaisin on luonnollisesti Matti Nykänen ja heti Matti Vanhasen
rinnalla talviolympialaisten sankarit Hautamäki, Heikkinen, Hagman mutta toki myös Saari, Hälli,
Pellonpää ja Ahde, Remes, Rossi, Tapio, Tuloisela, Virkkunen, Wuori, Äyräpää tai Matti ja Teppo
Turusta. Toisena nimenä Matti on niin ikään käytetty kuten Vesa-Matti Loiri, Ristomatti Ratia jne.
Matti nimisiä teitä, kujia, katuja tai paikkojen nimiä on Suomessa useita satoja. Siis Matinlampia,
-vuoria, -järviä, -puroja, -soita, -nevoja, -lettoja ja -kyliä.

Tarujen ja mytologian Matit
Kiinnostavampia kuin lihaa ja verta olevat Matit, ainakin tutkijan näkökulmasta, ovat kuitenkin
kuvitteelliset Matit ja Matti -sanonnat. Pääosa niistä liittyy joko kirjallisuuteen tai vanhoihin kansantarustoihin ja ovat mytologisia ilmiöitä, kuten Väkevä-Matti, Viisas-Matti, Pikku-Matti, Nukkumatti, Taula-Matti, Matti Mainio, Matti Melkonen, Hunttalan Matti, Matti-renki tai Matti Näsä, Matti
Myöhäinen ja Matti Meikäläinen. Matti on lisäksi usein miehen synonyymi tai monella matti on
kukkarossa tai muuten vain ollaan ihan matti, Turussa tietysti mattina ja teppona.
Taustalla ovat kansansadut, Hölmöläis -tarinat, Wuolijoen, Topeliuksen ja Ahon romaanit tai uudempi kerronnallinen kirjallisuus, kuten Kummelien, Kari Hotakaisen tai Simo Hämäläisen, Edvin
Laineen luomat hahmot. Näin Matti on joko mytologinen käsite tai jopa yleisnimi ja siten monelle
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lapsena saatu sellainen identiteetin perusta, jonka sisältö on kokonaan muussa kuin henkilön
omassa persoonassa. Se voi jopa muokata häntä ja muuttaa näköisekseen tai olla pilkkanimi,
kollektiivinen osa yhteisöä. Kaukana tämän päivän erikoisuuksien tavoittelusta ja individualismista, jossa etunimet ovat usein tavoite hakea jotain poikkeavaa ja massasta erottuvaa.

Ajaton ja paikaton tarina
Viime yö oli siis poikkeava, väkistenkin valvottava ja liittyi Matin päivään ja sen tarustoon, sosiaaliseen pääomaan ja muistiin, jota jokainen riittävän iäkäs Matti kantaa omassa nimessään ja identiteetissään sekä pitää tietämättäänkin arvossa piilotajuntansa pimeimmissä nurkissa, on sen uhri
tai saavutus ilman omaa ansiotaan.
Kun se liitetään sosiaalisissa medioissa, intenetissä ja Wikipediassa, Googlen kerronnassa tiettyihin tehtäviin, nimen epiteettinä oman nimen lisänä, on parempi hyväksyä se ja tukea sitä, kuin
pyrkiä osoittamaan jotain muuta. Niin suuri valta ja vaikuttaja on tuhansia miljoonia ihmisiä samaan aikaan yhdistävällä ja reaaliaikaisella uusmedialla ja sen merkitys hetkessä, jolloin meitä
on 7000 miljoonaa, ei muutama hassu sata miljoonaa, kuten silloin, kun tuo nimi tuli käyttöön ja
levisi maahamme, Matti Klinge opiskeli historian kirjoittamista tuon ajan vähäisistä tapahtumista.
Sadan miljoonan historia ja siitä kyhätty kertomus on luonnollisesti jotain vallan muuta kuin 10
000 miljoonan kohdalla joudumme havaitsemaan. Sen Matti Klinge ja talouden sekä kulttuurin
tutkijat varmasti myöntävät yhdessä luonnonvaratutkijoiden ja biologien kanssa.
Tuon ajan kirjoitus, tapa analysoida ja ymmärtää ajan ja paikan olemus, ei toimi enää tässä ajattomassa paikassa, ei sen vertikaalisessa historiassa eikä horisontaalisessa perinteisessä paikassa, regionaalisessa maailmassa, jota maantieteilijät tai geotieteilijät aikanaan tutkivat ja karttansa piirsivät. Aika- ja paikkatieteet ovat nyt lähempänä toisiaan kuin koskaan aikaisemmin, ne
ovat samaa tiedettä usein sitä tietämättään.

Punakone yskii
Kanada voitti yön hurlumhei pelissä odotetusti Venäjän “punakoneen”, joka ei toki enää ole sama
kuin takavuosien Tretjak, Harlamov, Mihailov, Petrov. Kylmän sodan aikaiset pelit olivat suurta
television ja uuden ajan sarastusta, aikaa jolloin meitä oli runsas 3 miljardia ja kesäkisat järjestettiin Tokiossa, talvikisat Innsbruckissa. Elettiin siis 1960-luvun alkua ja Kekkosen Suomessa. Tänään Teemu Selänne ohitti tehopisteissä juuri Harlamovin ja sitä on vaikea todeksi uskoa.
Helsingin kisojen sankari, ihmisveturi Emil Zatopek, vieraili tuolloin Suomessa, eikä hän ollut vielä
asettunut tukemaan Dubcekin vallankumouksellisia aatteita, suljettu vuosiksi uraanikaivoksille
Venäjän panssareiden vyöryessä vasallivaltioon eikä Vaclav Havel ollut palauttanut vielä hänen
kunniaansa.
Noista ajoista Suomessa tietysti vaiettiin, eikä Matti Klinge niistä kirjoittanut sen enempää kuin
kukaan muukaan häntä nyt moittiva toimittaja, sporttijournalismi oli muuta kuin Jean Echenozin
kirjoittama kirja urheilusta yhteiskunnallisena ilmiönä, urheilijan ja hänen Dana vaimonsa elämän
kautta sitä peilaten joko kommunismin uhrina tai saavutuksena Hesaria ja Matti Mäkelää lainaten
(HS 22.2). Emil Zatopek, ihmisveturi, kärsivän oloinen suurjuoksija, kasvojaan vääntelevä, oli kuin
Matti vailla ajattoman ajan antamaa virtuaalimaailman todellisuutta, kolmen ideologian läpi rientämäänsä kujanjuoksua. Matti Nykäsen antamaa suojaa muille uuden media-ajan Mateille, jotka
olivat tätä, jos ei nyt parempia, niin ainakin turvassa medioitten lööpeiltä, jotka kirkuivat joka viikonloppu Matin edesottamuksista.

Draaman tragediasta kohti komediaa
Tsekki ja Slovakia kulkevat nyt omina valtionaan ja Suomi valitsi tien, jossa kohtasi viime yönä
tsekit ja jatkaa kohti loppuottelua voittamalla ensin Yhdysvaltain joukkueen. Sen sijaan Ruotsi ei
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jatka loppuotteluun kaatamalla Kanadan. Siihen ei uskonut kukaan, eikä suomalaiset leijonatkaan
halunneet mennä aivan mahdottomaan miinaan voittamalla ensin Ruotsin. Ruotsalaisten ahneus
voittaa Suomi kävi lankeemuksen edellä ja oli pelkkää typeryyttä, emämaan kohtalo ja oikku, sen
turhamaisuutta ja jonka “Satupekan” Slovakia lopetti.
Koko talvikisojen draama huipentuu yhteen asiaan. Jääkiekkoon ja sen ammattilaisten, gladiaattoreiden, taistoon sunnuntaina. Ilmiö olisi sama kesäkisojen kohdalla, jos jalkapallon ammattilaiset esiintyisivät siellä. He veisivät koko kisoilta kaiken huomion ja Usain Bolt olisi vain pieni viihteellinen välipala ennen jalkapallon suurten kohtaamista finaalissa. Tätä suuret urheilun mahtimaat eivät toki salli ja pian se kielletään myös jääkiekolta talvikisoissa.
Tyhmyydestä rangistaan ja huonon pään takia koko ruumis kärsii, oli kyse urheilijasta tai kansakunnasta, jota hän olympialaisissa edustaa. Sitä voi kysyä niin Emil Zatopekin ja hänen kansakuntansa tarinaa lukien joko itseltään tai Matti Nykäseltä, Martti Vainiolta, Mika Myllylältä, mutta
ei oikein Juha Iisakki Miedolta tai Matti Klingeltä luottaen sokeasti heidän teksteihinsä, puheisiin,
jonka murteen tai kielen aitoutta joutuu epäilemään siinä missä hiihtoliiton kertomuksia puhtaasta
urheilusta. Sankaruuden aitous paljastuu yleensä vasta ajan saatossa ja vuosisatojen kulutuksessa, ei omana aikanamme. Tämä sama koskee tiedettä ja sen merkitystä, taiteen kestävyyttä
ja Klingen tapaa kertoa olevansa vain “tinasotilas”.
Ensin on koettava totuus omalla kohdalla, katsottava itseään ja kansakunnan tarinaa oman identiteetin kautta, kohdattava totuus niin julmana kuin se omalla kohdalla ikinä toteutuukin, ja vasta
tämän jälkeen annettava lausuntoja siitä draamasta, jota urheileva nuoriso esittää olympialaisten
estradilla, on aina esittänyt. Tämän suuren spektaakkelin seuraamiseen kannattaa uhrata joka
neljäs vuosi pari viikkoa elämästään. Suotta ei sanaota kuinka Suomi juostiin maailman kartalle.
Lämmin kiitos nurmet ja kolehmaiset, virenit ja vasalat, Susi-Kallet ja Lätsä-Pekat mutta ennen
kaikkea sinivalkoiset äänet vanhassa höyryradiossamme.

53. Bulevardi
Matti Luostarinen 2010. Hybridiyhteiskunnan kouristelu. Blogi 7. kesäkuuta 2010.

Mikä ihmeen Bulevardi?
Bulevardilla tarkoitetaan puistokatua, jossa keskimmäisenä sijaitsevat ajoradat ja reunoilla puuistutukset, laitimmaisena kevyen liikenteen väylät. Bulevardille käänteinen puistokatu on esplanadi, jossa taas puisto on keskimmäinen ja ajoratojen välissä. Käsite Bolwerk on peräisin hollannista ja tarkoitti alkujaan paalutettua vallin tukkirakennelmaa ja sieltä käsite siirtyi Ranskaan muodossa boulevard.
Bulevardin merkitys muuttui, kun metropolit alkoivat kasvaa ja kaupunkiasutus laajeni vanhojen
vallien ja muurien ulkopuolelle, vanhat vallit ja muurit purettiin ja syntyi kaupungin vanhaa keskustaa kiertävät puistokatujen ketjut. Puistojen tehtävä ei ollut niinkään esteettinen, saati ekologinen, kuin estää vaikkapa toistuvia tulipaloja samalla kun kaupunkirakenteen väljyys kasvoi. Ne
eivät olleet enää niin alttiita myöskään kulkutaudeille kuin aiemmin.
Pariisissa puistokatujen nimessä säilyi käsite Boulevard ja myöhemmin vanhojen puolustusmuurien kohdalla sijainneista puistokaduista alettiin käyttää tuota nimitystä ja käsite sekä kaupunkirakenteen muoto levisi innovaation diffuusion tapaan myös meille Suomeen ja Helsinkiin, Turkuun
sen palon yhteydessä.
Tavallisimmin Avenue -nimiset kadut johtavat kaupungin keskustasta tai vanhimmasta osasta
kohti sen laitoja, kun taas Boulevardit kiertävät vanhaa keskikaupunkia edelleen kehämäisesti,
esimerkiksi Pariisissa juuri sisäkkäisinä samankeskisinä kehinä.
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Tapa kuvata diffuusiota
Se on tapa, jolla voi kuvata myös innovaatiota ja sen leviämistä (diffuusiota) ikään kuin tyvenen
järven pintaan heitetyn kiven syntyvää aallokkoa seuraten. Usein diffuusio levisi metropolista toiseen, suuremmasta pienempään, mutta myös metropolin sisällä bulevardeja seuraillen ja pitkin
poikittaisia “Avenue” -katuja.
Kun heitämme kiven pitkin järven pintaa, syntyy “leipiä”, joiden määrä voi olla suurikin ja suurin
syntyy ensimmäisenä kohdaten kasvavat muut etenevän, heitetyn kiven aiheuttamat pyöreät, veden tyvenen pinnan rikkovat aallokot.
Ne kohtaavat helminauhassa toisensa ja yhtyvät klusteriksi. Näin diffuusio eteni vielä ennen internetin tuloa ja kukin uusi aalto oli ikään kuin uusi faktori, ulottuvuus, joka yhdisti monia yksittäisiä
pienempiä samaa asiaa kuvaavia yksityiskohtia toisiinsa. Samalla syntyi tieteen käyttämä matemaattinen monimuuttujamenetelmä, faktorianalyysi, ja sen monet sovellusalueet.
Ensimmäisenä tieto tuli suurimpiin keskuksiin ja viimeisenä se leikkasi pienimmät ja vaatimattomimmat eikä etäinen maaseutu välttämättä kohdannut tätä aaltoa lainkaan. Muurien suojassa se
pysyi toisin kuin Avenuen kautta edeten ja leikaten Bulevardin toisensa jälkeen hevosrattailla tietoa aluksi levittäen. Se oli kaukana reaaliaikaisesta maailmasta ja kuitenkin vain noin sadan vuoden takana omasta ajastamme Suomessa. Tämä on hyvä muistaa Suomen täyttäessä nyt tasavuosia. Muualla tuhatvuotinen voi olla meillä kymmenen kertaa nuorempi ilmönä.

Bulevardi entisen kaupunkimuurin kohdalla
Bouledardin nimen sääntöä ei ole Pariisissa noudatettu täysin johdonmukaisesti. Niinpä Pariisin
vanhimmasta kaupungista johtaa lähes suoraan pohjoiseen monen kulkema Boulevard Sebastopol ja sen jatkeena Boulevard Strasborg ja edelleen samalta saarelta etelään Quartier latinin pääväylä Boulevard Saint-Michel.
Ne toimivat toisin kuin olemme odottaneet ja muistuttavat sellaisesta yhdyskuntarakenteesta,
jossa innovaatio ei ole diffuusinen vaan usein yllättävä ja vastakkainen, jolloin kuljemme helposti
eksyksissä jos sovellamme vanhaa oppimaamme tuohon uuteen ja yllättävään, epäloogiselta vaikuttavaan. Olisi hyvinkin loogista olettaa myös auringon kiertävän maapalloa tai maapallon olevan
litteän. Ranskalainen kulttuuri kuitenkin usein yllättää, on luovaa ja innovatiivista, mielestämme
epäloogista.

Sisäkkäiset kehät
Pääosa Pariisin bulevardeista kulkee kuitenkin tutulla tavallaan ja sijaiten entisen kaupunkimuurin
kohdalla. Ne muodostavat kolme sisäkkäistä kehää aivan kuten veteen heitetyn kiven kehät vanhimpina ja suurimpina bulevardeina. Ne ovat ikään kuin kolme ensimmäistä faktoria ja niiden
kuvattua nimeä, symbolirakennelmaa internetin sisällä nimeten ne flaneeraajiksi vaeltajiksi, pelureiksi, turisteiksi ja kulkureiksi.
Hindut kuvaavat oman veda uskonsa ja saksalaisten, arjalaisten, alunperin sinne viemän rigveda
-oppinsa, mukaillen tätä ikivanhaa sisäkkäistä järjestelmää ja sen portaita. Kristinopissa tämä
sisäkkäisyys tulee käsitteistä Isä, Poika ja Pyhä Henki, yhdestä ja samasta Jumalasta. Tieteessä
näitä kehiä ja niiden hilamaisia rakenteita on runsaasti fysiikassa, mutta myös maantieteessä ja
taloustieteessä, sijaintiteorioissa vaikkapa Christallerin, Löschin, Isardin ja Dunnin sekä von
Thynenin kuvaamina.
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Kristinopin kohdalla kiintoisaa on etenkin ranskalaisen Rene Girardin esittämä teoria jäljittelytaipumuksestamme ”mimesiksestä”. Juutalaisuus ja kristinoppi merkitsivät siinä käännekohtaa niiden kyseenalaistaessa arkaaisten uskontojen pakanallisen uhraamisen. Raamatun kertomukset
ja Jeesuksen ristiinnaulitseminen, marttyyrien kohtalot, kyseenalaistivat uhraajien näkökulman.
Uhraamisen motiivi ja suomalaisillenkin kovin tuttu kiusaamiskulttuurimme käsite ”syntipukki” kyseenalaisti motiivin uhrata vihollisia sijaisuhreina rauhan saavuttamiseksi yhteisön sisällä. Pakanauskontojen tapa uhrata yhteisörauhan pönkittäjänä oli asetettu kyseenalaiseksi. Sama pätee
kiusaamiskulttuuriin ja sen syntipukkien kautta haettua valtaa tai arkaaisen uskonnon tapaista
yhteisörauhan uhria. Toki tätä tavataan myös psykososiaalisena ilmiönä myös taloudessa ja sen
rakenteissakin ja vaikeimmillaan paniikkina, pelkona ja fataalina toimintana.
Syntyi uusi faktori ja sen ulommat kehät joutuivat vastaamaan sellaiseen viestiin, joka levisi
avenuen kautta ja muutti vanhan bulevardin rakenteen sekä tarkoituksen. Se vei aikaa ja kehiä
ei syntynyt useita saman vuosisadan aikana, kuten nyt Suomessa tai reaaliaikaisessa taloudessa
ja sosiaalisen median strategiassa. (Luostarinen 2011: Social media – Economy and strategy)

Ludvig XIV ja Bastiljin aukio
Vanhimmat Pariisin suuret bulevardit rakennettiin 1670-luvulla, Ludvig XIV:n aikana tuolloin purettujen kaupunkimuurien paikalle. Ne olivat käyneen turvallisuuden takeena tarpeettomiksi ja aiheuttivat ongelmia kaupunkirakenteen kasvavassa muutoksessa, liikenteen ja talouden rasitteina, innovaation diffuusiossa osana Ludvig XIV voimistuvaa dynaamista hallintoa. Tämä liike
enteili uuden ajan alkua Euroopassa.
Purettujen muurien paikalle rakennetut uusien bulevardien ketjut, joilla ei enää ollut vanhaa puolustuksellista tarkoitusta, johti suoraan kaupungin keskiosien pohjoispuolitse Place de la Concordelta Bastiljin aukiolle.

Bastilji
Bastilji rakennettiin 1300-luvun jälkipuoliskolla suojaksi englantilaisia vastaan ja sitä käytettiin
myöhemmin valtiollisena vankilana. Siellä virui yksinvaltiaalle vastenmielisiä ihmisiä, usein toisinajattelijoita ja uutta luovia innovaattoreita, joiden ainut rikos oli joutua yksivaltiaan ja tämän suosikkien, rakastajattarien epäsuosioon.
Legendoja Bastilijin kauhuista on paljon ja niitä ruokkivat Lettre de Cache-kirjeet, jotka olivat kuninkaan valmiiksi allekirjoittamia, ja joilla annettiin ilman tuomiota vangitsemismääräyksiä vankilan kommendantin mielivallan mukaan.
Myöhemmin Bastilji muuttui hyvien perheiden poikien arestihuoneeksi ja sinne joutuminen oli monelle pelkkä kunnia. Mitä korkeampi tuomittu, sitä ylellisemmin hän Bastilijssa eli. Jo aiemmin
purkutuomion ja tavalliseksi tutkintovankilaksi muuttunut Bastilji tuli uudelleen historian sivuille
14. heinäkuuta Ranskan suuren vallankumouksen aikana vuonna 1789. Tuosta päivästä tuli samalla Ranskan kansallispäivä.

Vallankumouksen alku Bastiljista
Bastilijia ei koskaan puolustettu. Linnan tornitykit pysyivät vaiti vallankumouksen alkaessa, linnasta ammuttiin vain pari kertaa kiväärillä ja tykin laukaus kauas ohi ja yli mellakoivan ihmisjoukon. Legenda tornitykkien tulesta tuntikausia kohti ihmisjoukkoa olisi johtanut valtaisaan verilöylyyn ja vallankumouksen loppumiseen. Sellaista ei tiedetä tapahtuneen. Bastiljin valtauksesta
tuli vallankumouksen alkamisen symboli. Se tapahti hieman samaan tapaan kuin Suomen itsenäistyminen ilman suurta huomiota. Syykin oli samankaltainen. Ei haluttu pitää meteliä ja herättää tarpeetonta hälyä.
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Muutamaa vuotta ennen Ranskan vallankumousta rakennettiin tullivalvontaa varten uusi kaupunkimuuri, Mur des Fermiers generaux, muutamaa kilometriä aiemmin purettua ulommaksi, jolloin
sen sisälle jäivät uudet laitakaupungitkin. Uusi aika oli kuitenkin koittava ja muuri jäi lyhytaikaiseksi. Sen kohdalla sijaitsee Pariisin nykyinen keskiosa, jonka sisäpuolelta kiertää toinen bulevardikehä.

Riemukaari
Pariisin suuri Riemukaari rakennettiin 1800-luvun alussa juuri tämän muurin portiksi, jossa keskustasta länteen johtanut, jo alun perin 1600-luvulla rakennettu Avenue des Champs-Elysess,
kulki muurin poikki. Riemukaarta kehystävä Place Charles de Gaulle ympäröivine rakennuksineen valmistui kuitenkin vasta Napolen III:n aikana. Tämän bulevardikehän varrella sijaitsevat
idässä Place de la Nation ja kaakossa Place de l’Italie.
Niinkin myöhään kuin 1840 Pariisin ympärille rakennettiin vielä uusi puolustusmuuri, Thiersin
muuri. Muurin sisäpuolelle valmistui Pariisia kiertävä tie, josta käytetään yhteisnimitystä Marsalkkojen bulevardi. Muurista tuli samalla Pariisin hallinnollinen raja. Helsingissä vastaava kehä III on
kuin metropolipolitiikan raja kohti perferiaa ja samalla ”susirajan” uusin paikka.
Tämän uloimman muurin porttien kohdalla on nykyisin joukko aukioita, joiden nimissä on käsite
Porte (portti) sekä sen paikkakunnan nimi, mihin tämä portti ja tie johtaa. Porte d’Orleans on siis
Orleansiin johtava maantie ja puretun muurin paikalla kiertää nyt 1960-luvulla rakennettu periferian bulevardi, Boulevard Peripherique. Moni on sitä varmaan ajanutkin ja kauniiksi sen havainnut.

Marsalkan sauvan omistajat
Tämä metropolin sisältä porttien kautta maailmalle johtava verkosto symboloi seuraavaa intrenet
-ympäristön bulevardiverkoston käyttäjien ehkä tärkeintä faktoria, kaikki edelliset (flaneeraaja, turisti, peluri, kulkuri) yhdistävää veteen syntyvää helminauhaa, ja nimeksi sille olen antanut telecity
-blogaajien, sosiaalisen median ja mediayhteiskunnan ytimen kautta syntyvän innovaatiorakenteen ydinosaajien “Porte” tai “Marsalkkojen bulevardi” -nimi, kuinka vaan.
Kyseessähän on yhteiskunnallinen ilmiö ja “ulottuvuus” ei toki henkilöiden persoonallisuutta kuvaava psykologinen prosessi saati luonnekuvaus jostakin “ryhmästä“. Aika usein näkee näinkin
faktoreita tulkittavan, ja silloin havainnot ja muuttujat ovat vaihtaneet paikkaa, tulkinnat ovat vääriä. Faktorianalyysit eivät ole ryhmittelyanalyysejä, vaikka moni niitä käyttääkin usein rinnakkain,
ja usein omituisella tavalla yhdistellen tai kuvaten faktorianalyysiä ikään kuin “selittävänä“ analyysinä. Sellainen se ei ole. Kun tällaisia virheitä tehdään tarkoituksella, valehdellaan. Usein taustalla
on poliittinen pyrkyryys ja tarkoitusperät.

Portti periferiaan ja maalle
Myös Bulevard Peripherique sopii “nimeksi” vallan hyvin. Oleellista on, että se johtaa ulos ja sisään, vuorovaikutteisesti, kolmen kehän metropolista, hindujen veda opista ylemmäs, kuinka
vaan, ja samalla kohti globaalia todellisuutta ja sellaisen faktorin tai ihmisryhmän toimesta, jollaista maaseudun tai metropolin yhdyskuntarakenne ei ennen omaa aikaamme edes voinut tunnistaa, mutta joka oli kaiken aikaa olemassa ja hyvin tyypillinen juuri Ranskalle, jossa maaseutu
on arvossaan.
Sen olemassaolo on oman poliittisen kriisimme syvin olemus ja näkyy myös medioittemme kriisissä. Innovaatioprosessin globaali ja luovin ydin ei ole oikein kiinnostunut puolueistamme ja puolueemme ovat vieraantuneet juuriltaan, kadottaneet ihmiset eikä päinvastoin. Puolueet ovat ikään
kuin luisuneet ihmisten alta, ihmiset ovat toki arvoiltaan pysyneet pääosin paikallaan. On syntynyt
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kolmen faktorin yhdistävä elitismi tai etenkin Yhdysvalloissa tunettu käsite poliittisen ja taloudellisen vallankäytön yhteisestä marinadista jossa mukana ovat myös suuret mediakonsernit tai yhteiset korporaatiot, Japanissa keiretsut.

Promillen osa ihmisistä
Tieto tästä ryhmästä, sen faktorista, syntyi vasta vaiheessa, jolloin kykenimme yhdistämään riittävän suuren määrän niin muuttujia kuin havaintoja (ihmisiä) analysoitaviksi, jolloin myös pienet
bulevardit ja niiden kadut, vähäiset vuoripurot, yhdistyivät yhteen ja oli mahdollista havaita sellainen ryhmä, jossa oli mukana miljoonia ihmisiä, mutta kuitenkin vain promillen osa koko populaatiosta ja jakautuen edelleen pienempiin, Marsalkan portin kautta kulkeviin, erikoisosaamisen tai
lahjakkuuden innovaatioryhmiin tai persoonallisuuksiin, joita edellä ei ole kuvattu.
Nämä eivät toimineet analyysin ja hypoteettisen rakenteen edellyttämän innovaation diffuusion
säännöin, vanhaa mallia tai teoriaa noudattaen, vaan tuottivat koko ajan itse innovaatioita, operoivat aiemmin yksin ilman periferian bulevardin apua ja yhdistävää voimaa.
Lisäksi heitä olin liian vähän määrällisesti faktorianalyysin tai muiden monimuuttujamenetelmien
eroteltavaksi. Tarvitaan kuitenkin useampi prosentti, jotta ryhmittelyanalyysit havaitsevat ryhmän
tai faktorin selitysaste nousee yli viiden prosentin. Omat aineistomme olivat aina liian pieniä ja
kansallisia otoksia näiden ryhmien havainnointiin ja tutkimiseen. Oikeammin emme olleet heistä
edes erityisen kiinnostuneita. Meitä kiinnostavat vain suuret ryhmät ja näiden tapa kuluttaa tai
tuottaa, olla karjana vaaleissamme.
Uudessa sosiaalisen median taloudessa sellaisen tarve, kriittisen massan antama välttämätön
tuki innovaatiopolitiikassa kuluttajaryhminämme, ei ollut enää näille uusille ”ryhmille” tarpeen ja
löytyi runsaasti portti- ja solmukohtia (nodaaleja), joissa nämä tapasivat toisiaan internetin sisällä
operoiden ja tavalla, josta turistit, kulkurit, pelurit ja flaneeraavat vaeltelijat, olivat täysin faktoritulkintoina ja pääkomponenttipisteiden ryhminä ulkona ja toimivat pääsääntöisesti väärään suuntaan näiden uusien avainryhmien kanssa.
Politiikan teossa tämä kriisi oli vielä syvempi kuin talouselämässä ja yrittäjyydessä, jossa nämä
uudet innovaatiorakenteen avainryhmät jo tunnistettiin, joskaan heitä ei osattu jäljittää globaalisti,
tuskin edes paikallisesti. Syntyi populistista liikehdintää ja teoriota salaliitoista.

Bulevards des Marechaux
Marsalkan bulevardia ja sen portteja käyttävän periferian teiden haltijan kuvaaminen on yhdessä
ja samassa ryhmässä mahdotonta. Vain joitakin piirteitä siitä voi hahmottaa, ja kohta nekin ovat
vanhentuneita ja pois pyyhittyjä.
Innovaatioita ja sen syntyä ei voi kuvata symboliteoilla ja kuvilla tai valmiilla organisaatioilla ja
tuotteilla, jotka ovat jo kulutuksessa. Ne kun vanhenevat välittömästi otettuamme ne käyttöön, ja
ryhmä on jo kehitellyt omat uudet symbolinsa, josta he myös toisensa tunnistavat toimien samalla
äärimmäisen yksin ja individualisteina sekä ulkona perinteisen yhteisön tai yhdyskunnan rakenteistamme.
Heillä on tänään uskomattoman suuri vastuu ja taakka harteillaan, vahva moraali ja eettinen näkemys, jonka jakavat ehdottoman yksin ja sen myös sellaisena sisäistävät ja hyväksyvät vapaina
kaikesta ja altruistisina ihmisinä, usein lapsina ja nuorina aikuisina vielä vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen aikana.
Poikkeuksellisen lahjakas tai älykäs ihminen ei voi paeta itseään sellaisiin valheisiin, joista keskiverto ihminen selviää turistin tapaan hakien uusia elämyksiä matkoillaan tai flaneeraajan maailmassa liikkuen ja etsien omat elämyksensä marketin kaltaisesta tarjoustalosta hiplaten tai kourien
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siellä jopa ihmisiä, miehiä ja naisia, itselleen sopiviksi kulutustavaroiksi, viihteeksi, ihmissuhdemarkkinoiden pelikentällä aikaansa kuluttaen.

Baudelair ja flaneeraaja
Käsite fleneeraaja (flaneur) on alun perin Charles Baudelairelta (1857), joka kutsui näin Constantin Guyn katunäkymää bulevardilla maalaten sen öljyvärein “kuljeskelijan” silmin sellaisena, jossa
postmodernin elämän näkökulmat paljastuvat juuri tyhjän kuljeskelun ja peruskuluttajan kautta
katutasossa.
Häneltä käsite siirtyi sosiologiaan ja kulttuuriantropologiaan, ja on lähellä massaturismin tuomasta
ihmistyypityksestä. Christopher Lasch (1985) otti käyttöön juuri supermarketin kuvaten näin tämän ihmisryhmän elämää, maailmankuvaa ja katkelmallisia kokemuksia vailla menneisyyttä,
jonka erinomaisuutta muilla ei ole mahdollisuus kritisoida, sen enempää kuin turistin tai pelurin
elämää omassa pelurin konfliktien maailmassa, tai kulkurin paetessa muistojaan bulevardiaan
kiertäen (Luostarinen 2005: Ekologinen klusteri ja innovaatiopolitiikka).
Yhteisiä hankkeita tulee ja menee, niistä ei synny kokonaisuutta, eikä osien summa ole koskaan
suurempi kuin sen osat erikseen. Flaneeraajan elämässä yhden asian ilmiöt eivät laajene, nivoudu yhteen tai kasva toinen toistaan tukien ja vahvistaen täsmälleen päinvastoin kuin telecity ihmisten tai innovaattoreiden elämässä.
Näin syntyy flaneeraajan pirstaleinen ja katkelmallinen, tarkastelukulmaltaan kapea-alainen ja
pintapuolinen maailmankuva, ensimmäinen faktori ja bulevardin ensimmäinen ja vanhin kehäkatu
edustaen muuria, joka on vielä olemassa, mutta piilossa ja ahdistaen ilman päihteitten antamaa
hetken lohtua.
Ongelmana on kykenemättömyys vapautua perinteisistä elin- ja ajattelutavoista, palata samaan
aikaan traditioon, jossa otettiin vastuu vapaasti ja avoimesti myös yhteisöllisyydestä, toisista ihmisistä. Tyhjä supermarket täytetään katkelmallisilla mielihyvän, kiinnostuksen ja jännityksen palasilla. Poliittinen kenttämme, sen johtavat puolueet, ovat juuri tässä kriisissä hakiessaan äänestäjänsä yhdeltä perusfaktorilta ja ilman niitä arvoja, joista puolueemme aiemmin tunnistettiin. Näin
syntyi käsite ”establisment” ja vanha arkeeinen syntipukkiteoria eteni krisinopin samalla maallistuessa. Palattiin jäljittelytaipumukseen ”mimsikseen”.Näin väkivallan annostelumekanismin pettäessä syntyi arabi-islamilainen vallankumous ja myöhempi terrori.

Bench ja kuvaruutu ihminen
Bench (1979) kuvasi ensimmäisenä kuvaruutuihmisen ja alkoi lähestyä bulevardin sitä katua tai
porttia, joka ohjasi ulos flaneeraajan, tyhjän vaeltajan ja market -ihmisen, turistin ja pelurin kolmelta kehältä kohti marsalkoiden bulevardia sekä samalla ulos tunkkaisesta metropolin kehien
maailmasta globaaliin periferiaan, reaaliaikaiseen ja vuorovaikutteiseen prosessiin sekä ulos jäljittelystä.
Syntyi viides faktori, viides loikka tyveneen veteen heitetylle kivelle, uusi uljas vesikehä, laajeten
ja pysyen hengissä, kun muut jo alkoivat kadota ja talous uupua luonnonvarojen rajallisuuteen,
ihmisen ahneuden mahdottomuuteen ja nihilistiseksi muuttuneeseen yltiöpragmaattiseen mielenlaatuun.
Benchin kuvaus prosessille oli pelkkä sattuma. Siinä haettiin ihmistä, joka oli pelkistänyt elämänsä
marketin tai turistin, pelurin, flaneeraajan sekä kulkurin rönsyistä ja rihkamasta sekä keskittyi vain
kuvaruudun pintaan. Syntyi ensimmäinen aavistus tietokoneajan lapsista, digiaivoisista olennoista, joille oli uskomaton kyky hahmottaa ja kertoa pienpiirteisiä ilmiöitä ja asioita yhdistäen ne
samalla holistiseksi kokonaisuudeksi, toisin kuin flaneeraaja, market -maailman onneton kulkuri
bulevardeja kiertäen ja kehältä ulos koskaan pääsemättä taantuen jäljittelyyn.
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Itselleni ilmiö oli tuttu traumaattisia elinympäristömenetyksiä kokeneiden allasevakkojen maailmasta, jotka Lapissa, Lokan ja Porttipahdan altailla, Madetkosken, Korvasen ja Rieston kylissä,
Afrikassa Voltan ja Kariban järvien rannoilla, olivat menettäneet koko maailmansa, myös sen pyhät vainajien henget, maailmankuvansa, altaan alle ja elivät nyt orpoina ja ilman juuriaan, identiteettiään, sadistisen maailman hylkiöinä.

Juurettomuuden julma kosketus
Tuhannet ihmiset Voltan ja Kariban yhteydessä menehtyivät kokemukseen, moni Lokan ja Porttipahdan allaskylissä asunut ei selvinnyt pakkomuutostaan koskaan toisin kuin Karjalan siirtolaiset, joille paluu juurilleen oli mahdollista
Ihmisen ympäristösuhde on hyvin yksityinen alue, jossa flaneeraaja kohtaa turistin tapaan elämyksensä ostosgalleriassa tai marketissa ikivanhana luontokokemuksena tai individualisti uskonnollisen elämyksensä. Kun se viedään kokonaan pois, kokemus on julma, sadistinen. Tällaista
tapahtuu tänään paljon ja tahallisesti niin työpaikoilla kuin kodeissamme, yhdyskuntarakenteen
muutoksissa.
Telecity -nuorten kohdalla jo lapsena omien merkkien tunnistaminen syventää syntyvää kuvaruutu kokemusta, vahvistaa ja monipuolistaa sitä, on turvasatama ja vapaan reflektoinnin ensimmäinen kohde. Tällä ryhmällä sosiaalinen ja fyysinen ympäristönäkemys, ikivanha geeniperimämme, on lähellä vahvaa ja monipuolista kokemusta kuvaruudun pinnasta vahvistettuna omalla
identiteetillä ja poikkeuksellisen runsaalla mielikuvituksella, jota kuvaruudun tapahtumat ovat rikastuttaneet.
Tätä äärimmäisen vapauden tunnetta, bulevardien kehistä irtautuvaa, ohjaa vain kuvaruutu, portti
pois viimeisestä marsalkkojen bulevardista ja ulos siitä vankilasta, joka turistilla on vielä kolmannen bulevardin kehällä paradoksaalina tavoiteltuna ja turvallisena “kotina” ja Bastiljina sen legendojen tapaan värittyen.
Tätä samaa ilmiötä on pyritty jäljittämään monissa vankilapakoja kuvaavissa yhteiskunnallisissa
elokuvissa, mutta myös elävässä elämässä ja uskonnoissa, liki kaikissa filosofisissa rakennelmissamme ja niiden kehissä, joskus heksagonaalisissa kiderakennelmissa, fysiikassa ja Christallerin,
Löschin, Isardin tai Dunnin malleissa.

Portit ja muurit vaihtuvat bulevardeiksi
Kuvaruutu -ihmisten kohdalla bulevardi alkaa faktoriulottuvuutena ikään kuin muurien murtumisen
kautta, bulevardin syntymisestä ensin sen paikalle, jolloin lopulta lapsen äärimmäistä vapauden
tunnetta ohjaa vain kuvaruutu, keskittyneen tarkkailun ilmapiiri, joissa tietokoneen näyttö tai television kuvaruutu ovat neutraaleja toisin kuin turistin, flaneeraajan ja pelurin ympäristössä, kulkurin
kaiken pois sulkevassa muistossa ja ahdistuksessa.
Kun koko bulevardi rakenteena muuttuu, kehät katoavat, tämä ryhmä alkaa hakea paljon enemmän kuin vain elämyksellisiä tuotteita tai kokemuksia, ihmissuhteita. Ihmisen kehittyneestä “digiajan” kyvystä käyttää aivojaan ja fantasiaa jo lapsena syntyy fiktiivinen ja luonnollisella tavalla
globaali ympäristö, sosiaalinen kenttä ja yhteisö, elämä vailla muureja. Vapaan ihmisen vapaa
maailma myös sen emotionaalisena kokemuksena ja ilman päihteitä sosiaalisen kentän reflektoinnissa ja hyvän olon, onnen tunteessa.
Innovaatioprosessissa telecity -pelkistykset johtavat pienryhmiin, joissa klusterit ovat bulevardien
porteilla, faktoriakseleiden ikään kuin leikkauspisteissä muutettaessa havainnot faktoripisteiksi ja
seurattaessa niiden sijoittumista rotatoiden samalla faktoriakseleita. Kuvaruudun pinnalta sen nä-
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kee tähtisikerminä solmukohtien kohdalla ja syntyen Kiinasta, Intiasta, Italiasta, Saksasta, Suomesta, Yhdysvalloista, Brasiliasta. Tänään aamulla kymmenen uutta tähteä paistoi Italiasta, tervetuloa joukkoon.
Näissä ryhmissä omien merkkien tunnistaminen on helppoa, innovattorit ja uuden rakentajat luovat koko ajan uutta ja muuttavat sitä maailmaa, jossa flaneeraajien, turistien, pelureiden ja kulkureiden elämä bulevardeilla muuten jäisi vaille muutosta, staattiseksi. Tämä koskee sekä teknistä,
taloudellista, sosiaalista että organisatorisia ja sosiaalisia innovaatioita, symboleja, joita muut
myöhemmin vain omaksuvat ja käyttävät, soveltavat omissa faktoreissaan, bulevardin sisäkkäisissä kehissä ja flaneeraajat viimeisenä.

Ikivanha alku ja aina sama kertomus
Näin alunperin fiktiivisinä syntynet virtuaaliset prosessit, miljoonat ideat ja innovaatiot, alkujaan
fantasian tuotteet ja unelmat, muuttuvat myöhemmin myös sellaiseksi konkreettiseksi kokemukseksi, jossa vanhin ja sisinkin bulevardi saa osakseen jotain, joka on aluksi ollut vapaan reflektoinnin tuotetta ja globaali, pääsääntöisesti altruistinen tuote ja kenen tahansa käytettävissä
netin ihmeellisessä maailmassa, ajattomassa ja paikattomassa ympäristössämme.
Sen kaupallistuminen ja muuttuminen tapahtuu nyt vain liki päinvastaisessa järjestyksessä kuin
siinä maailmassa, jossa Boulevard Sebastopol, Boulevard Strasbourg ja Bulevard Saint-Michel
syntyivät ja siirtyivät kohti Bastiljia, sen toista vaihetta ja ensimmäisiä Pariisin vanhoja portteja
vapauteen, ja jotka vieläkin ovat löydettävissä nimillä Porte Saint Denis ja Porte Saint Martin,
paikoilla, josta aikoinaan alkoivat Saint Denisiin ja Saint Martiniin johtavat vaatimattomat maantiet.

Riemukaari ja Avenue
Ennen vallankumousten alkua, ja sen koittoa odottaen, syntyivät uudet tullinvartijoiden kaupunginmuurit. Mur des Fermiers generaux, jotka sulkivat sisäänsä laitakaupungitkin ja myöhemmin
niistä syntyvät bulevardit. Pariisin suuri Riemukaari jäi muurin portiksi ja sen muistoksi.
Viimeisenä, edellisiäkin ulommaksi, syntyi vielä Tiesin muuri ja lopulta sen kiertävä Boulevards
des Marechaux, Marsalkkojen bulevardit, sekä lopulta ne lukuisat portit (Porte) jotka johtivat myös
Orleansiin vievälle maantielle ja vapauteen (Porte d’Orlaens).
Tämä viimeinen muuri purettiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja jäljelle jäivät vain kehämäiset bulevardit, joista viimeisenä Pariisin uloin moottoritie Boulevard Peripherique ja odottaen
tätä aikaa. Aikaa, jolloin sekin ohitetaan turistin, kulkurin ja flaneeraajan elää ja odottaa uutta siltä
ryhmältä, joka on siihen kykenevä, ja joka kulkee viidennellä kehällä ja lukuisilla ne läpäisevillä
avenue -nimisillä kaduilla. Ohjaten oman aikamme elämää keskustan vanhimmista osista kohti
sen laitoja ja tänään ilman kehäteiden ja sen solmukohtien teknisiä rakenteita, ellei sellaisena
pidetä satelliittien ja kaapeliyhteyksiemme teknologiaa.

54. Yhteiskuntamme kovenevat kasvot
Matti Luostarinen 2012. Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa. Osa I: Arabikeväästä Japanin tsunamiin ja jytkyvaaleihin. Blogi 16. maaliskuuta 2011
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun professori Vilho Harle otti riskin ja kirjoitti Helsingin
Sanomiin (16.3) kuinka suomalainen eliitti ja “sivistyneistö” ivanauraa ja pilkkaa perussuomalaisia
epäihmisinä ja vetää samalla itsensä viemäristä alas. Professori Harlen mukaan tämä kuvaa aikamme suvaitsemattomuutta ja “eliitin” omaa vihaa ja tapaa liittyä kansainväliseen liikkeeseen,
jossa Lähi-Idässä muutosta ei voi ohjata demokraattisia väyliä käyttäen, kuten meillä vielä on
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mahdollista. Elämme vaihetta jossa populismia määritellään maailmalla kovin eri tavalla kuin
meillä.

Eliitin sisäinen yhteinen ongelma
Suomessa julkinen valta paljastaa Harlen mukaan kovat kasvonsa ja hakee tunneperäiseen, jäsentymättömään tyytymättömyyteen ja syrjäytymiseen sekä pahoinvointiin, yhteiskunnan eriarvoistumiseen, helpomman mahdollisen keinon demonisoimalla perussuomalaiset ehdokkaat, näiden ohjelman ja lopulta myös heitä äänestävät ihmiset. Siinä käytetään Jörn Donnerin tapaisia
“sivistyneistön” edustajia kantamaan eliitin suvaitsemattomuuden puhdasta lippua “älymystön”
eturintamassa, pahaa vastaan. Demarit ovat vetäneet mukaan kaikki vanhat, koko kansan valitsemat presidenttinsäkin. Mauno Koivisto oli takavuosina myös SMP:n presidenttiehdokas. Toki
maalaisliittokin on määritelty alkujaaan populistiseksi kansanliikkeeksi.
Harle lainaa puheviestinnän professori Pekka Isotauluksen MTV kolmosen (8.3) lausuntoa, jossa
tämä rajulla tavalla leimasi perussuomalaisten vaaliohjelman kertomalla, kuinka se ei ole kirjoitettu sivistyneistölle. Tällaisessa kritiikissä on olemassa sellainen vaara, jossa ehdokkaiden ja
kannattajien leimaaminen tekee puhujastaan itsestään ongelman, josta hän muita syyttä, kirjoittaa Harle. On mahdollista että suomalainen eriarvioistuminen on juuri oman sivistyneistömme ja
eliitin oma yhteinen ongelma. Oma eliittimme on yhtä vahva kuin syksyinen, yhden pakkasyön
jälkeinen jää lammen pinnalla. Sen laumakäyttäytyminen muistuttaa populismia hysteriassaan.ja
herätellen takavuosien sekä taantuman herättelemiä ikivanhoja ja nukkuneita meemejään.

Puoluerakenne uudistuu aika ajoin
Kuitenkin vaalitulos sopeutuu aina uudistuvassa puoluerakenteessamme uuteen tilanteeseen, ja
jos Jumala antaa perussuomalaisille viran, hän antaa heille myös järjen siinä missä aiemmin demareille, kepulaisille ja kokoomuksen edustajille, vihreille ydinvoiman rakentajille.
Eliittimme (median) tapa mainita, kuinka perussuomalaisten joukossa on toki ehdokkaina myös
tohtoreita ja professoreja, kertoo jään rakoilevan. Minkään muun puolueen kohdalla tällainen sopivien ministereitten luettelointi ja kelvollisten ihmisten etsiminen medioittemme välitettäväksi, ei
ole toki tarpeellista ja olisi loukkaavaa.
Demokratiaan mahtuu monta ääntä ja siihen kuuluu myös pahan olon purkaminen. Se ei vie meitä
toki hunningolle vaan pikemminkin juuri se vahvistaa demokratiaamme, järkeilee Harle. Jokainen
vaali on samalla protesti ja protestin syitä on seurattava sen eliitin, johon se kohdistuu. On siis
peiliin katsomisen paikka ja siinä establismentti eliittinä heräilee Euroopassa hitaasti suurten tapahtumien alkaessa vyöryä juuri vuoden 2011 alusta. Kaksi mediaa ottavat siinä myös yhteen.
Kun malka on omassa silmässä, sen muuttaminen demonisoiden mahdollisesti liki miljoona suomalaista, on hätähuuto vallasta, jonka Faust myi paholaiselle ja menetti sinä kaupassa samalla
sielunsa. Jörn Donnerin kaltainen vaaliavustaja, sdp:n ja rkp:n yhteinen ehdokas, poliittisen kentän kaikki laidat tunteva kulttuurimme lähettiläs, yhdessä SAK:n eläkkeellä olevan puheenjohtajan
kanssa, kielii hädän syvyydestä.

Katastrofia ohjaava Jumalan tuuli
Japanilainen teknologiamyönteisyys, jopa sen jumalointi, on lähellä suomalaista teknologiauskoamme ja insinöörikulttuuria eliitin oppina. Suomi oli takavuosina joko Euroopan Japani tai Yhdysvaltain itäisin osavaltio. Jatkossa tämän itäisen osavaltion eliitti saa Yhdysvalloista korvapuustin
joka varmasti tuntuu.
Suomalainen arvomaailma muuttui omana valintanamme hyvin kapeaksi myös innovaatiopolitiikassamme. Sekin oli pelkästään tekninen ilmiö ja välineellinen hoidettava, tieteellistekninen oli
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sama asia eikä taatusti humanistinen. Ei tällaisia virheitä saisi tehdä tietoisesti viisasta ja valistunutta. eliittiä muka samalla edustaen.
Se mikä toteutuu katastrofina Japanissa, on osa heidän myös hallinnollista kulttuuriaan, jossa
riskin otto on kuin kamikaze -lentäjän “Jumalan tuuli”. Tuohon kulttuuriin kuuluu myös jäykän hierarkiset rakenteet ja imitoivat ratkaisut, jäljittelytaipumus ja mimesis, velkaantunut ja ikääntyvä
yhteiskunta, jota ei pidä yliarvioida. Mitä pidemmälle Japanin katastrofi etenee, sitä kriittisemmäksi käyvät maailman medioitten todelliset arviot. Ne poikkeavat rajusti niistä suomalaisista Japanin korkeaa kulttuuria ihannoivista ja katastrofin hoitavista vakuutteluista, joita eliittimme esitti
maanjäristyksen ja sitä seuranneen tsunamin alkuhetkinä.

Kaavamaisuus, hierarkiat, byrokratia
Pääjohtaja Jukka Laaksonen kritisoi ankarasti säteilyturvakeskuksesta (STUK) juuri japanilaista
kaavamaisuutta, monimutkaista hierarkiaa, jossa muodolliset säännöt ja byrokratia ovat korvanneet joustavan järjen käytön ja osaamisen. Toki näitä samoja piirteitä löytyy myös suomalaisesta
kulttuurista ja juuri tavassamme plagioida ja ihannoida niin japanilaista kuin Yhdysvalloista tai
Saksasta hankkimiamme toimintakulttuureja. Toki niiden juuret löytyvät Ruotsista ja osin tsaarinajan Venäjältä. Rakennemuuutos hoitaen se kaavamaisen mutkikkaana juridiikkana on hirvittävä virhe jossa ihminen unohtuu kokonaan.
Näissä etenkin luonnon alistaminen ja saaminen ihmisen rakentamalla teknologialla kuriin oli
1930-luvulta alkanut teollistuvan yhteiskuntamme sotien jälkeisiä psykologisia ja filosofisia perusoppejamme. Siinä luonto demonisoitiin ja syntyi käsitteet, jossa luonnon kanssa työskentelevät
maalaiset olivat osa tätä alistettavaa ja pois pyyhittävää kulttuuria (Gemeinschaft/ Gesellschaft).
Jopa yhteiskunnat ja niiden yhteisölliset rakenteet kuvasivat tätä kehityksen suuntaa ja sen modernisaatiota, sen pohjatonta ja ahnetta typeryyttä.

Hidas paluu fyysisille juurillemme
Globaalin ilmastomuutoksen oivaltaminen ja hyväksyminen tuli meille hyvin myöhään siinä missä
ympäristöhallinnon järjestely yleensäkin. Sen yhteydessä pienet ja hajautetut mallimme syrjäytyivät niin luonnonvarojen käytössä kuin kulutuksessa, energian hankinnassa ja materian kierrätyksessä. Puhuimme kyllä verkostotaloudesta mutta toimimme keskittäen kaiken.
Suomalainen eliitti keskittyi plagioivaan kulttuuriin ja pääkaupunkiseudulle, pois Impivaaraksi kokemastaan, pinta-alaltaan Japanista tai Euroopan metropolialueista oleellisesti poikkeavasta
maastaan ja sen luonnonvarojen käytöstä ja hoidosta. Sen kritisointi on oikeutettua, mutta vielä
tänäänkin demonisoitua. Ydinvoimalla tuotettu lämpö höyrystyttämään vesi ja pyörittämään generaattoreita on mielestämme fiksumpaa kuin vastaava käyttäen puuhalkoja.
Ydinvoima kieli kehityksestä, atomin ytimen halkaisemisesta, eliitin hyväksymästä tavasta tehdä
sähköä. Se että nämä ydinhalot tuottivat hengenvaarallista häkää miljoona kertaa enemmän kuin
vanhat puuhalkomme, ja vaativat sammuakseen tuhansien vuosien ajan, oli toisarvoinen asia. Se
että suuresti arvostamme japanilaiset pyrkivät sammuttamaan näitä ydinhalkojaan kantaen merestä vettä, on nöyryyttävää tuon teknologian ihailijoille, suomalaiselle eliitille.

Kasvun pakko ja vallan halu
Tänään Aasian ja etenkin Japanin kulttuurin kipeät asiat koskevat suomalaiseen yhteiskunnan
sieluun aivan toisin kuin luonnononnettomuudet muualla maailmassa. Sen sijaan oman yhteiskuntamme kipupisteet ja kasvava eliitin viha ja suvaitsemattomuus, sekä sen yhtymäkohdat globaaliin eurooppalaiseen kurimukseen osana Lähi-Idän tapahtumia, ovat vaikeammin oivallettavia.
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Onko kasvun pakko ja ydinvoiman riski se, mitä olemme valmiita maksamaan, ja maksammeko
Faustin tapaan vallasta ja sen pakonomaisesta tavoittelusta vaaleissamme liian kovaa hintaa paholaiselle niin vanhoina puolueina kuin niiden ikääntyneinä suomalaisen eliitin edustajina, jää
vaille uuden mediayhteiskunnan odottamaa vastausta. Sen kritisointi uutena puolueena, perussuomalaisena, on oikeutettua mutta sen on oltava perusteiltaan myös reilua ja seurattava globaaleja ilmiöitä oman kehityksemme rinnalla.

55. 1667 sanaa
Matti Luostarinen 2011. Hybridiyhteiskunnan kouristelu. Blogi 18. joulukuuta 2010.
Toimittaja Olli Siren on kuukauden kirjailija. Hän otti vastaan Jörn Donnerin avustamana maratonhaasteen, jossa romaani kirjoitetaan yhden kuukauden aikana. Täsmällisemmin 50 000 kirjoitettua sanaa marraskuun aikana on jo perinteinen NaNoWriMo -kirjoitushaaste. Se siis muistuttaa
tuttuja massamaraton kilpailuja. Tuollainen kirja on noin parisataasivuinen hengen tuote ja vaatii
siis 1667 sanaa päivässä 30 vuorokauden aikana. Lyhenne tulee sanoista National Novel
Wrigting Month.

Harrastelijan maraton
Sirenin ohella maratonhaasteen otti vastaan 167 150 kirjoittamisesta humaltuvaa ympäri maailmaa ja maaliin pääsi 19 % tulevaa kirjallisuuden nobelistia tai oikeammin Kalle Päätalon ja Mika
Waltarin työn jatkajaa. Molemmat kun tunnetaan ahkerina tekstin tuottajina, ja romaani syntyi
hyvinkin vajaan kuukauden aikana, vasemmalla kädellä kirjoituskonetta ohjaillen ja Minervan siunatessa matkaa.
Oikeammin todelliset kirjoitustyöläiset kirjoittavat hyvinkin tuon vaaditun vajaa viisi liuskaa päivässä ja usein vielä moneen kertaan. Ei vain marraskuun aikana vaan joka ikinen kuukausi ja
istumalla vain aamulla koneen ääreen sekä pysyen siinä muutaman tauon pitäen yömyöhään.
Parin tunnin aikana saa ihmeitä aikaan, mutta ammattilainen tekee kyllä täysiä työpäiviä. Kirjoittamiseen ei liity mitään salaperäistä.
Tällaisia kirjoitustyöläisiä ovat vaikkapa useimmat toimittajat, kirjailijat, käsikirjoittajat, tutkijat, kielen kääntäjät ja käsittelijät miljoonien ammattikuntana ympäri maailmaa. Nykyisin sosiaaliset mediat, tai oikeammin sähköinen media, ovat lisänneet tuotetun tekstin määrää tuplasti takavuosista.
Sama teksti on tuotettava moneen kertaan sekä reaaliaikaisena, blogaten, nettiin siirtäen ja vastaten uteliaille, väittelyhaluisille riidankylväjille tai ihan oikeasti tietoa hakeville, tutkimusta ja tiedettä hyväksi käyttäville aikamme valistuneille aikuisille.
Media ja tiedotus vaativat toisenlaisen tavan lähestyä lukijaa kuin tiede tai fiktio. Mediassa ja
kirjallisuudessa on hyvin erilaisia kohderyhmiä, joita varten teksti on tuotettava aina uudelleen ja
erot ovat suuria. Tyylin vaihdos muistuttaa liki kymmenottelua.

Kirjoittajaksi oppii kirjoittamalla
Takavuosina lehteen kirjoittava tutkija, kolumnisti, tieteen popularisoija tai yliöiden avustaja, freelancer maineen toimittajana saanut kirjoittaja, saattoi saman päivän aikana tehdä kymmenkunta
juttua sekä lähetellä niitä postissa ja faksissa päätoimittajien luettavaksi ja lehden täytteeksi.
Niistä maksettiin, jos muistettiin, sen jälkeen kun ne oli julkaistu.
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Samat kirjoittajat kirjoittivat nimimerkillä myös pääosan parhaista lehtien mielipidekirjoituksista ja
Mika Waltarin tapaan myös miesten- ja naistenlehtien rasvaiset tai pikkuilkeät sekä murrosikäisten tyttöjen romanttiset kertomukset. Niiden kirjoittaminen hävetti mutta opiskelurahat oli jostakin
hankittava.
Regina ja Jallu olivat hyvin erityyppisiä julkaisuja siinä missä Hymylehti tai Suomen Kuvalehti.
Maakuntalehdet päivälehtinä poikkesivat nekin toisistaan ja samat kirjoittajat tekivät kansan mielipiteestä lopulta hyvin samankaltaisen eikä pieneen maahan koskaan mahtunut näin kuin yksi
ajatus kerrallaan. Jos se oli kovin uusi ja poikkeava, sitä ei kannattanut esittää ensimmäisenä.
Ensimmäisenä asian esittänyt teilattiin joukolla. Innovaatio on eri asia kuin innovaation diffuusio
sekä jälkiomaksujien makua mukaileva teksti.

Nimetön vaikuttajien joukko
Kuulun itse tuohon kirjoittajien omituiseen sukuun. Oman aikamme salattuun ritarikuntaan, joka
käytti ja käyttää edelleen aseenaan sanaa ja viestintää, sen viimeisimpiä välineitä samalla tutkien.
Ilman innovaatiota ja sen diffuusiota ei kannata tehdä tiedettä ja pyrkiä helpottamaan ihmisten
elämää.
Kun kaikki siirtyi lopulta sosiaaliseen mediaan, virtuaaliseen todellisuuteen, paradigma muuttui ja
se tuli tuntea myös maataloudessa ja maaseudulla, ei vain luonnonvaroja käyttävässä taloudessa
ja sen sosiaalisissa rakenteissa. Uusi asia oli geenien kaltainen meemi, sosiaalinen, kulttuurinen,
organisatorinen, aatteellinen ja joskus symbolinen levitettävä.
Tässä työssä 1500 sanaa päivässä on alkulämmittelyä ja vielä eläkeikää lähestyvänä kuusikymppisenä noin viisisivuisia blogi -kirjoituksia tulee vuosittain noin 200-300 kappaletta alkusoittona
kirjoille, joita tänä vuonna tuli kaksi noin 500 sivuista. Analysoiden samalla sosiaalisen median
menoa ja kehitystä sekä yhteiskunnan muutosta niin yrittäjän, tutkijan, hallinnon, politiikan tekijän
kuin ihka tavallisen kansalaisen näkökulmasta.
Kirjana ne voi ostaa nyt myös kuvitettuna. Verkkokirjakaupat esittelevät niiden kansilehden. Kustantaja ei avaa kirjoja Googlen kautta. Google ei omista kaikkea. Se mainostaakin vain omia tuotteitaan ja asiakkaitaan. Sellainen on turmiollista ja sitä on medioissamme kavahdettava. Google
käyttää väärin omaa asemaansa markkinoilla ja levittää myös muiden kirjoitusalustojen tapaan
pelkkiä valheita. Poliitikko valheiden levittäjänä on tuttu ilmiö eikä sitä osaa edes moralisoida.
Tietämättömyys kun on valheena viattomampi tapa esitellä itseään äänestäjille.

Alussa ei ole sanaakaan
Sosiaalinen media on synnyttänyt lukuisia uusia ammattinimikkeitä ja kouluttajia, konsultteja, yrittäjiä ja täydentänyt sellaista osaa kirjoittajan työssä, jossa printtimedia alkoi kangerrella, kustantajat kohdella arvokkainta työntekijäänsä kuin halpaa orjakansaa, jättää laskunsa maksamatta.
Kun kapitalisti alkoi käyttää kirjoittajia pelkkänä ilmaisena aputyövoimana hankkiessaan sijoittajalle tuottoa, verkkolehdelle ilmoituksia, mainoksia, se lopulta poltti sillat takanaan ja se vei komeaan konkurssin.
Alussa ei ole sanaakaan. Jonkun on kerrottava miten juttu syntyy ja miksi se on syytä lukea.
Jokainen juttu ja uutinen on jonkun tehtävä. Tieteen, uskonnon, vihan ja rakkauden, kaiken ymmärryksemme taustalla on aina sanat. Ranskassa näitä sanoja on alettu pelätä.
The Guardian mukaan koululaiset ovat Galliassa jääneet pelon valtaan, eivät uskalla viitata tunnilla. Sama tauti on levinnyt myös yliopistoihin. Kukaan ei uskalla puhua, aloittaa väittelyä professorin kanssa, esittää mielipiteitään. Kokeet ovat traumaattisia, surkeiden ranskalaisten nuorten ja
lasten kulttuuria kuvaa kokonaan pois revitty itsetunto. Kirjoitukset The Guardian lehdessä ovat
kuin takavuosien suomalaisten kolumnistien tekemiä omasta maastaan.
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Samaan aikaan suomalaiset hakevat oman maansa brändiä ja kaatavat koulu-uudistuksen opetusministeri Virkkusen uuden oppiaineen järkyttäminä. Draama oppiaineena on omituinen suomalaiseen symbolijärjestelmään ja se olisi tullut muuttaa. Draama vaatiikin poliitikoilta ja OAJ:n
luutuneilta aivoilta draaman tajua.
Keskustan motiiviksi kaataa uudistus kerrotaan vaalien läheisyyttä ja kustannuspaineita koulujen
suunnalta. Tuohon eivät pitkän linjan kirjoittajat kuitenkaan usko tuntien suomalaista politiikkaa ja
sen logiikkaa. Kun uusi asia, meemi, esitetään byrokratiassa, sen esittäjä ei ole koskaan sellainen
taho, joka ei koostu ritarikunnan kasvottomista jäsenistä.

Paluu 1970-luvulle
Keskustan tapa vieroksua taito- ja taideaineita on kuin paluuta siihen 1960- ja 1970-luvun Suomeen, josta takavuosien oululainen vaikuttaja Tytti Isohookana-Asunmaa varoittaa puoluettaan.
Hän luettelee kuinka puolue on kenttätyössä rapautunut, ei ole kiinnostunut aidosti arjen elämästä
osallistumalla kenttätyöhön, on menettänyt otteensa aatteestaan ja arvoistaan ja antaa tilaa puoluehajaannukselle kuten Veikko Vennamolle tuolloin. Vennamon esiintymistä seurattiin televisiosta kuin parasta viihdettä ikään. Nyt vain paikan otti Vennamon oppipoika Timo Soini.
Tytti Isohookana-Asunmaa valmistui maisteriksi Oulusta humanistisesta tiedekunnasta samana
vuonna 1971 kun itse aloitin opiskeluni luonnontieteisessä, silloin filosofisessa, tiedekunnassa ja
hän jatkoi Turussa samaan aikaan vuonna 1976 kun itsekin aloitin siellä sekä tutkijana että yhteiskunta- ja valtiotieteissä kulkien kahden yliopiston väliä. Tytti asui lisäksi kotitilallaan ja samassa Haukiputaan kunnassa, olimme naapureita. Noina vuosina oululaiset valitsivat useita väitelleitä eduskuntaan ja Tytin ura eteni Ahon hallituksen opetusministeriksi. Nykyinen opetusministeri on hänkin liki naapurini Forssassa.
Kokoomuksen värikäs karjalainen takavuosien puhenaisemme ja presidenttiehdokas Riitta Uosukainen kuvasi kollegaansa kirjassaan kalkkarokäärmeeksi. Käärmeet ovat notkeita, nopeita, aistit
ovat pitkälle kehittyneitä, valppaita ja iskut ikäviä. Käärmeeseen liitetään eri kulttuureissa niin pyhää kuin pahaakin, enkä käy arvailemaan mitä kirjoittaja on hakenut symbolivertauksellaan. Karjalassa, Savossa, Pohjanmaalla ja Hämeessä symboleja käytetään eri merkityksissä ja naiset eri
tavalla painottaen kuin miehet.
Miehille sanat ja puhe on tapa käyttää valtaa, ei niinkään kertoa luennoimatta olevansa osa sosiaalista verkostoa ja tiedottavansa. Matala ja möreä ääni on lisäksi korkeaa ja piipittävää ääntä
pelottavampi siinä missä suuret leuat ja luisu otsa. Opiskelu on viisaampi aloittaa biologialla ja
luonnontieteillä sekä jatkaa vasta tästä kohti ihmistieteitä ja humanismia. Matka on pitkä, mutta
niin ovat sanatkin vaikeita ja avautuvat eri tavalla eri kulttuureissa.

Vaikeat taideaineet
Kun taideaineisiin hakeutuu myös korkeakouluissa suuri joukko nuoria, sijoittuminen myöhemmin
arkielämän työhön on vaikeaa. Pelkkä lahjat ja luovuus eivät riitä, ei yliopistojen tapa myydä itseään uusien brändien ja mielikuvien kautta nuoria harhauttaen. Muutama menestyvä hahmo ja
huomiotalous antavat vaikutelman gloriasta, jossa tuhannet koulutettavat kirjallisuuteen ja kuvataiteisiin vuosittain ovat lahjakkaille nuorille riski uravalinta.
Lääkäriksi ja hoitajaksi meillä sen sijaan tarvitaan väkeä enemmän kuin vaikkapa maatalouteen
ja metsätalouteen. Myöhemmin voi opiskella myös sellaista, jossa tarvitaan taideaineita. Yhteiskunnassamme pelaa sääntö, jossa ensin hankitaan oppi ja vasta sitten oikut.
Vain suuret ikäluokat saattoivat oikutella sodan aikana syntyneinä ja ilman isää eläneinä, tehdä
vallankumoustaan ja tuoda se nyt eläkkeelle jäätyään Isohookana-Asumaan tapaan 2010-luvun
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Suomeen. Sillä tavalla myydään lehteä, jota lukevat 1940-luvulla syntyneet hanakasti ja nyökyttelevät sitä lukiessaan.
Me emme todellakaan elä nyt uudelleen vuosikymmentä 1970. Se on vain historiaa opiskelleen
ja siitä väitelleen humanistin kokemaa harhaa, jossa historia mukamas toistaa itseään. Elämme
kokonaan uuden paradigman aikaa, jossa ei ole muuta yhteistä 50 vuotta sitten tapahtuneeseen
kuin ruotsalaisten käyttämä kruunu ja venäläisten rupla. Se on heidän valintansa siinä missä kuningas, joka ei haluaisi olla monarkki.

Huomiotalouden mielikuvamarkkinat
Kun itse väittelin ensimmäisen kerran, samana vuonna väitteli myös Isohookana-Asunmaa, ja
silloin meitä oli runsas sata koko maassa, joista puolet lääkäreitä. Tänään tuo määrä on liki parituhatta ja väitöskirjatkin alkavat olla googlaten ja Wikipediasta koottuja, muualta lainattuja fantasiatuotteita, jossa kentälle ei ole ehditty mennä ihmisten pariin ihmistutkijana tai luontoon ympäristö- ja biotieteitä opiskelevana.
Kun maantieteilijä ei käy allasalueella, ei tutustu alueelta tehtyihin tutkimuksiin, jäljitä evakkoja
tutkiessaan, syntyy vain kohuotsikkoja. Huomiotaloudessa syntyy hurjia otsikkoja helposti aikamme median tuntien. Maantieteilijän tulisi toimia kuten Antoine de Saint-Equperyn hellyttävässä aikuisten sadussa Pikku Prinssistä, jossa maantieteilijä varmisti, omalla asteroidillaan
eläen, ettei tutkimusmatkailija, maantieteilijän apulainen, ollut alkoholismiin taipuvainen ja hän
kirjasi tutkimusmatkailijan näytteen vain, jos mukana oli luotettava dokumentti, jo jonkun tekemä
väitöskirja kiertäen talo talolta evakot ja mieluummin vielä moneen kertaan. Silloin saattoi käyttää
parempaa paperia ja mustekynää, muuten vain heikompaa paperilaatua ja lyijykynää.
Onneksi tätä puutetta korjaillaan ja kandidaatit joutuvat ennen maisteritutkintoaan tekemään tiedeyliopistoissakin työrupeaman oikeassa elämässä, eikä vain virtuaalimaailmaan tutustuen yliopiston kampusalueen kapeassa sosiaalisessa kentässä. Pääosa yliopistojenkin viestijöistä on
nykyisin markkinoinnista koulutuksensa yrityselämässä hankkineita ihmisiä. Kirjoittaessa ei riitä
pelkkä fantasia, luovuus ja fiktiot vaan myös dokumentit, lähteet ja kriittisyys. Tutkimusta ja tiedettä eivät tee viestinnän ammattilaiset, mainostoimistot, viikkolehtien toimittajat.

JSN:n uudet ohjeet
Kun kirjoittajia alkaa olla joka lähtöön, 1667 sanaa yhdistyvät lauseiksi liian helposti, ja kaikki eivät
ole monessa tiedekunnassa väitöskirjaansa ja osaamistaan varmistaneita ja miekkojaan kantavia
ritareja, syntyy huoli journalismin ja tutkimuksen, tieteen teon ja sen julkaisemisen laadusta.
Niinpä JSN (Julkisen sanan neuvosto) laati kokonaan uudet ohjeet, jossa journalistinen prosessi
tehdään myös suurelle yleisölle avoimemmaksi. Tätä epäilemättä Suomessa kiirehti tuppilautasekoilu vuosi sitten ja globaalisti nolot vuodot Wikileaksin tuotteena. Jatkossa tällainen avoin tiedon tuotanto ohi perinteisten lähteitten lisääntyy ja tuppivallankumoukset tulevat tutuksi mediayhteiskunnan virhetoimintoina. Kiire, huomiotalous, kritiikittömyys ja moraalivaje ovat aikamme ilmiöitä.
Lukijan on tiedettävä, miten jutut on tehty, mistä aineistot 1667 sanaan ovat peräisin ja voidaanko
niihin luottaa enää lainkaan. Miten kielteiseen julkisuuteen johtavat nimettömät lähteet ja niiden
luotettavuus on varmistettu ja kuinka pystymme jatkossa välttämään lautaskohujen synnyttämät
kriisit tulevaisuudessa. Toimittajan on korjattava virheensä heti ja verkostojulkaisun kautta, neuvoo JSN toimittajaa. Totuudenmukaisuuteen ei vain pyritä vaan se on myös ehdoton velvollisuus,
julistaa oululainen Kalevan entinen päätoimittaja Risto Uimonen, Pekka Hyvärisen työn jatkaja.
Uutisoinnin hienotunteisuus ja journalismin uskottavuus edellyttävät myös toimittajilta hienotunteisuutta juttuja hankittaessa. Tämä korostui Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien yhteydessä ja
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liittyy toimittajakunnan etiikkaan. Se on korkea silloin, kun tuotetaan 1667 sanaa päivässä väkeä
irtisanottaessa, sitä varttuneinta ja hiljaiseen ritarikuntaan kuuluvaa.

Kriisi yhdistää unioninkin
Kun syntyy kriisi, se sitoo yleensä kriisiin osallisia yhteen. Näin kävi sotien aikana kansakunnallemme ja näin näyttää käyvän myös euron kanssa kamppaileville euromaille. Menoja jäädytetään
ja Suomi seurailee Saksan valitsemaa linjaa.
Vielä hetki sitten Ruotsin kruunuja sai eurolla liki kaksitoista, nyt enää alle yhdeksän. Sijoittajat
ovat Ruotsin taloudesta mielissään, mutta varmaan myös suomalainen Ruotsin kanssa kilpaileva
vientiteollisuutemme. Kolmen euron verran devalvoitunut valuutta on melkoinen etu kilpailussa.
Sen sijaan luottoluokituksen heikkeneminen kriisivaltioissa johtaa varmaan mielenosoituksiin ja
näemme Euroopan, joka jakautuu yhä selvemmin sekin kolmen kerroksen väkeen, kuten oma
maamme on jo tehnyt useamman vuoden ajan. Olemme saavuttaneet köyhyydessä 1970-luvun
tason, väittävät mediat ja jälleen tutkimukseen nojautuen. Toki tällöin puhutaan suhteellisesta
köyhyydestä. 1970-luvun varallisuutta ei toki pidä verrata oman aikamme varallisuuteen. Vuonna
1970 ei heitetty roskiin ruokaa liki koko maataloustulomme verran joka vuosi.

Sen saat mitä pakenet
Kun maassamme tarvitaan hallintoon liittyviä uudistuksia, kuntia on yhdistettävä ja rakenteita
muutettava, sisäministeriksi valitaan keskustalainen kunnanjohtaja. Kun työläisiä odottavat ikävät
markkinatalouden ehdot ja maata uhkaa velkasaneeraus, duunarin on aika kiristää vyötään, silloin valtaan on saatava vasemmisto. Kun talonpojan ja maaseudun asema heikkenee, tulopohja
laskee yli 10 % vuodessa ja koko maataloustulo on enää vain roskiin heitetyn ruuan arvo, vallassa
on oltava keskustalainen hallitus ministereineen.
Kun vihreistä arvoista on tingittävä, tehtävä ikäviä ympäristöpäätöksiä ja investoitava tulevaisuudessa useampaan ydinvoimalaan, silloin hallituksessa päättävät vihreät. Tämä omituinen laki,
sen saat mitä pakenet, on toki tiedetty aina, mutta mitä tapahtuu silloin, kun hallitukseen tulevat
perussuomalaiset, sitä kysymystä kukaan ei ole vielä esittänyt maassa, jossa suuri osa vanhuksista ja lapsiperheistä, nuorista työikäistä on ajautunut köyhyyteen ja työttömyys johtanut syrjäytymiseen.
Olisiko mahdollista että elämme kohta 1970-luvun sijasta 1960-luvun aikoja, jossa lupauksilla ei
ollut niin suurta merkitystä ja vain nopealiikkeinen raha osoittaa, miten suuret ikäluokat selviytyvät
järjestämässään viimeisessä vallankumouksessa. Voisiko ikääntymiseen liittyvää ja viimeistä jäljellä olevaa kuolemasyntiä, ahneutta, hieman hellittää ja luopua lastemme hyväksi.
Kaiken päivää turvapaikka askelteni alla
Vaimennut juhlat lihan irtoillessa
Päästäessä luvatta ja pelotta ilmaa
Juostu on järjen ja hölynpölyn kujanjuoksu
Eivätkä madot sitä muuksi luule
- Samuel Beckett
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56. Suomalainen arvokeskustelu
Matti Luostarinen 2011. Hybridiyhteiskunnan kouristelu. Blogi 22. lokakuuta 2011 www.clusterart.org.
Suomalaiset mediat avautuivat poikkeukselliseen arvokeskusteluun Ajankohtaisen Kakkosen järjestämän harmittoman homoillan seurauksena. Yksi puoluejohtaja ja piispa esittivät siellä mielipiteitä, jotka olivat konservatiivisia. Toki mukana oli myös liberaaleja ja suvaitsevia kannanottoja.
Niitä ei kukaan vain muista.

Median avaussanat
Tämä on se avaus, jolla mediamme nyt näkevät suuren keskustelun käynnistyneen. Oikeammin
keskustelua käytiin jo vuosia ja vuosikymmeniä. Sosiaaliset yhteisömediat käyvät sitä niin ikään
kaiken aikaa ja välillä myös kiivaana sanavaihtona. Jotkut ovat äityneet jopa uhkailemaan edustajiamme. Kun miljoonien netin käyttäjien joukossa on pelkästään vaikeasti psykoottisia tietty prosentti, tällaisia viestejä syntyy, ja on toki tehtailtu iät ajat ilman nettiäkin. Netti tuo ne vain kenen
tahansa näkyville.
Perinteisen median tapaan kuuluu nähdä alku ja loppu, looginen järjestys ja sille lineaarinen aikaan ja paikkaan sidottu oma maailmansa. Niinpä vaalirahasta käyty keskustelu alkoi sekin, tietysti median käynnistämänä, haastatellen keskustalaista eduskuntaryhmänsä vetäjää, ja saatuaan kielteisen vastauksen kysymykselleen koskien vaalirahoitusta, tästä syntyi kaksi vuotta kestänyt ja edelleen jatkuva mediamyllytys megafoneineen.
Se täytyy päättää myös johonkin, ei toki nolosti Ylen Ajankohtaisen Kakkosen tekemään mokaan
tuppilaudoista vaan valtakunnanoikeuteen, jossa entinen pääministeri on syytettynä. Tämä kuuluu suomalaiseen arvokeskusteluun.

Mediayhteiskunnan arvot
Elämme uudessa mediayhteiskunnassa, jossa valta ja sen käyttö on myös rituaalinen ja näkyy
medioitten ja valtiomahtien tavassa käyttäytyä. Näin pääministerin ero puolueen johdosta ja tehtävästään oli osa tätä muuttuvaa paradigmaa ja sen vaatimuksia, jossa takavuosina sodan hävinnyt osapuoli uhrasi presidenttinsä Risto Rydin, mutta ei silloin sodan johtoa. Tuolloin valintaa
ei tehnyt vielä media.
Median on vallankäyttäjänä oltava oikeassa ja uhrista tulee lopulta marttyyri riittävän kauan jatkuneen kiusaamisen seurauksena. Tässä kristillinen traditio on aina ollut uskollinen alkukristilliselle seurakunnalle ja Messiaalleen. Näin päädytään arkaaiseen pakanauskontoon ja sen mimesikseen, jäljittelytaipumukseen, jossa joku vieras on uhrattava jotta yhteisön rauha säilyisi.
Geneettisesti ja sosiaalisen pääoman kautta tämän arvon tausta on kirkon opeissa kaukana paimentolaiskulttuurissa mutta Suomessa hyvinkin lähellä ennen agraarin ja teollisen kulttuurimme
syntyä. Tämän arvokeskustelun syntyminen on siten Suomessa liki liturginen ja vain muutaman
sukupolven takana.

Median jakamat symbolit
Uusi arkkipiispamme Kari Mäkinen joutui heti työnsä aluksi tulikokeeseen ja media sai samalla
otsikoita, jossa mentiin arvokeskustelumme ytimeen. Oman kirkkomme ohella tätä pohdintaa on
käyty ympäri Eurooppaa islamilaisen uskon ja vierastyövoiman tai vaikkapa romanien (romanin
kielen sanasta “rom”= ihminen) yhteydessä.
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Ruotsissa muukalaisviha on johtanut rasistisiin purkauksiin, Ranska häätää maastaan romaneja.
Suomalaiset puhuvat kerjäämisen kiellosta. Suomessa saa kerjätä, mutta ei toki aggressiivisesti
ja harvassa asuva kansa ei ymmärrä kokoontumista ja leiriytymistä, parveilua. Kun kaksi suomalaista kohtaa toisensa tahtoo jo syntyä ruuhka, jonka voi purkaa lähestymiskiellolla.

Eurooppalaisen ahdistuksen purkamista
Tämä on toinen keskeinen teema, jonka ympärillä yleiseurooppalaista ahdistusta puretaan silloin,
kun Suomessa Nokia jälleen kerran vapauttaa insinöörejään satamäärin uusiin haasteisiin ja britit
saavat aikaan budjetin, jonka leikkaukset ovat suurimmat sitten sotavuosien. Samaan aikaan
Ranskassa lakkoillaan ja osoitetaan mieltä. Kun eläkeikä alkaa kohota yli odotetun eliniän, paradigmainen muutos on kovin konkreettinen ajan suhteellisuudessa sen myös einsteinilaisessa
merkityksessä. Siinä ahdistus alkaa saada eksistentiaalisia muotoja ja on valmis mihin tähän populismin nimeä kantavaan tekoon.
Lama ei ole takana ja sen laskuja maksetaan vielä vuosikymmenten kuluttua. Suomessa valtion
velka kohosi juuri yli aiempien ennätystemme ja olemme kaikki velkaa huomaamatta 20 000 euroa imeväisikäiset mukaan lukien. Tällainen vaikutta suomalaiseen arvokeskusteluumme yhdessä velkaisten kuntiemme kanssa ilman seurakunnasta eroamistakin. Pankinjohtaja pelästyy
nähdessään joko kuntansa johtajan tai kirkkoherran. Pankinjohtaja käy kuntansa syvimmät arvokeskustelut.

Poliitikolle jäi vain urheilu ja uskonto
Suomalaiseen kulttuuriin ei kuulu puhua syvistä arvoista ja niinpä tyypillistä on tokaista kuinka
uskontoon ja urheiluun ei pidä sotkea politiikkaa. Kuitenkin samaan aikaan näin älähtävät poliitikot
ovat liittymässä takaisin kirkkoon tai urheilujohtajiksi, päästäkseen vaikuttamaan sen juuri moraalisiin ja eettisiin kannanottoihin, joiden taustalla ovat juuri normimme ja lainsäädäntö. Talouden
hoitaa pankki ja siihen poliitikon rahkeet eivät nyt riitä.
Jollei näin olisi, meillä olisi suuria vaikeuksia ymmärtää, miksi näitä lakeja meille laaditaan ja niitä
olisi myös noudatettava, elettävä maassa maan tavalla. Vielä hetki takaperin jopa kansanedustajilla oli ongelmia noudattaa vaalirahoituksessaan itse laatimiaan lakeja, koska niihin ei liittynyt
sanktioita, rangaistuksia. Arvot olivat löperöitä, ei toki laki. Nyt osa puolueista on konkurssissa ja
puoluetoimistoja odottavat kevään vaalit. Kuka käy arvokeskustelua kun mainosrahat ovat jo nyt
lopussa?

Korporatiivinen media
Tämä on kolmas suuri teema, johon media on tarttunut arvokeskustelussaan ja uudessa vallantäyteisyydessään. Oletetaan että institutionaaliset ja korporatiiviset rakenteet ja niiden toiminta
on oikaisemassa myös kansakunnan arvot, asenteet, jopa uskon ja homojen tavan tulla onnellisiksi. Jotkut tahot alkavat olla kiinnostuneita toimittajien puoluesidonnaisuudestakin. Epäillään
että se voisi vaikuttaa median mielipiteeseen ja uutisointiin, sen mistä uutinen tehdään ja kuinka,
millaista arvokeskustelua käydään. Jos näin on, tuskin on ahdistavampaa ammattia kuin punavihreän toimittajan istumassa porvarin taskussa.
Vahvasti valtiojohtoinen ja omien pienyhteisöjensä tapakasvatukseen kiinnisidottu media ja sen
seuraajat olettavat myös globaalin maailman ja sen muuttuvan paradigman seuraavan tätä suomalaiskansallista traditiota. Kun näin ei tapahdu, uusi sosiaalisen median paradigma, nettinuoriso, vaikuttavat kaoottiselta ja niitä tulisi kyetä valvomaan ja seuraamaan. Joka kolmas suomalainen lapsi on nähnyt netissä alastoman ihmisen, kertoo Helsingin Sanomat (HS 22.10).
Se että alastomuus oli takavuosien saunoissamme luonnollista, ja että sellaista tapaa monissa
pääkulttuureissamme hyvinkin yleisenä, on ahdistava asia kaamoksen lähestyessä. Virtuaalisena
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sellaisen kohtaaminen on kokemuksena omalta kotisohvalta luonnotonta ja se tulisi jotenkin estää
tai kahlita, saada valvontaamme, vakuuttavat korporatiiviset mediat. Vain hetki takaperin halusimme pukea myös Aku Ankan.

Ahdistus vihaksi ja vieras kohteeksi
Kun netti on suurelle osalle vanhenevaa kansakuntaa vieras, myös siihen liittyvät pelot ovat ja
suoranainen vihaa synnyttävä ahdistus. Usein vihaksi äityvän ahdistuksen takana on pelkkä vanheneminen ja sen oireet. Kirkko, seurakunta ja yhteisöllisyys voisivat hieman helpottaa näitä ahdistuksen tunteita ja niiden kohdistumista vieraisiin ilmiöihin, kulttuureihin, muukalaisiin, internetin
monikansallisiin ilmiöihin, seksuaalisesti eri tavalla toimiviin vähemmistöihin jne. Lähiyhteisö vaikuttaa eniten lapsiin ja nuoriin, heidän maailmankuvaansa, ei netti.
Normit, arvot ja asenteemme, lainsäädäntö osana näistä syntyviä poliittisia valintojamme, eivät
oikene ilman käyttämättä siihen kansan ääntä ja mielipidettä, demokratiaa. Tämä koskee samalla
tavalla kansankirkkoamme, seurakuntaa, kuin paikallishallintoa ja parlamenttia. Toki me voimme
äänestää myös jaloillamme, erota kirkosta ja kunnasta, jättää kunta ja valtio taaksemme, mutta
veronmaksajaksi kunnasta ja valtiosta ei ole. Jonkun olisi suoritettava myös kuntien alueella yhdyskuntapalvelu hoitaen niille annetut liki tuhat lakia ja asetusta sekä tulla siitä haukutuksi liki
päivittäin ja ilman korvausta tai valitusoikeutta kohtelusta.

Elämä onnen onkimista
Tämä on neljäs suomalaisen arvokeskustelun paikka, jossa media seuraa kovin kapeasti yhteiskunnan toimintoja ja ne jäävät valaisematta kasvavalle nuorisollemme. Kun aikaa käytetään tuhottomasti viihteeseen, se on poissa jostakin muusta. Meille syntyy aukkoja sellaisessa yleissivistävässä ja yhteiskunnan toimintoihin liittyvissä mekanismeissa, jotka ovat takavuosilta tuttuja.
Silloinkin ne opittiin pääosin kantapään kautta, yrityksen ja erehdyksen hitaan ja kalliin tien opettamana. Nyt tätä prosessia voisi vahvistaa ja käyttää siihen sosiaalisen median tarjoamia paradigmaisia oikopolkuja. Jos se on poissa viihteestä tai perinteisestä tiedottamisesta, tiedon jaosta,
se on hyväksyttävä eikä vaikeutettava etuajassa elävien nyt sosiaalisten innovaattoreiden työskentelyä.
Aiemmin nämä innovaattorit olivat tekniseen innovaatioon kiinnittyneitä Pelle Pelottomia, sosiaalisesti usein rajoittuneita, Facebookin perustajan Mark Zuckerbergin tavoin. Hänen kohtalonsa,
draamat ja tragediat, eivät ole ironisia vaan odotettuja ja oikeastaan sellaisina liki hauskoja. Muistuttavat leffaksi tehtyinä Aaron Sorkin tapaan antiikin kreikkalaista tragediaa, ystävyyttä, lojaaliutta, valtaa, rakkautta, pettämistä ja tietysti kavallusta. Kaikissa suurissa kertomuksissa on aina
luomiskertomukseen kuuluva pirunsa.
Suomalaisessa arvokeskustelussa myös pienryhmille on taattava demokratiassa samat oikeudet
kuin suurryhmille. Demokratia ei ole enemmistön niskalenkki vähemmistöjen oikeuksiin vuonna
2010 internetin yhdistämässä maailmassa. Se ei ole vain Herran armosta tulevaa suvaitsevaisuutta tai kerjäläiselle heitetty almu. Takavuosina toki voitiin tokaista tyyliin, maassa maan tavalla
tai maasta pois, ei enää.

Opportunismin kirot
Opportunismi on viides arvokeskustelumme suuri aihe. Kun kansakuntana olemme idän ja lännen
välissä, monet sodat kokien, opportunismi on tarttunut meihin käytännön pragmatismin oppina.
Sitä voisi vähän karsia ja kieltää kiusaaminen silloin, kun siihen liittyy selvää älyllistä epärehellisyyttä ja kiusaaja itsekin huomaa olevansa alimittainen ihmisenä.
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Pelkkä juopottelu kulttuurina ei ole oikea tie ulos ikävästä ilmiöstä ja Helsinki on ottanutkin ohjat
käsiinsä ja alkaa siistiä kaupunkikuvaansa. Se on varmasti moraalinen ja arvoihin liittyvä ratkaisu
samalla.
Arkkipiispa Kari Mäkinen edustaa puheissaan liberaalia suvaitsevaisuutta ja häntä myötäilevät
ainakin Helsingin, Porvoon, Kuopin ja Espoon piispat. Television vähäisestä ohjelmasta on syntymässä kirkkohistoriaa, jossa Kari Mäkisen peräänkuuluttama suomalainen “hiljainen kristillisyys” ei voi suvaita jo demokratian pelisääntöjen vuoksi sellaista, jossa ihmisryhmiä jätetään vaille
ihmisarvoa. Koska kyseessä on uudistus, kaikkien etu on uudistusmielisten piispojen kyky onnistua mahdollisimman nopeasti työssään, jonka varaan Mäkinen joutuu johtajuutensa rakentamaan.

Suomalaisittain ontuen
Tässä on arvokeskustelumme kuudes kulmakivi. Suomalainen mentaliteetti ei oikein edellytä sellaista muutosta, jossa uuden paradigman sisäänmarssi muistuttaa karnevaalimenoa tai kun erotaan, kasvetaan sivistyneesti erilleen silloin, kun olisi kuulunut kasvaa yhteen. Elämä ei ole moraalitonta peliä ja pelurin säännöin.
Hiljainen suomalainen kristillisyys on ikään kuin ontumista, jossa onnuttava paikka on arka ja
piiloteltava, mutta kuitenkin olemassa ja samalla se on jokaisen syvintä itseään. Ei sellaiseen pidä
muiden puuttua. Ei kehnosta itsetunnostakaan ole syytä joka käänteessä mainita saati jalkapallojoukkueemme paikasta sijalla 86 maailman kärkimaiden listalla. Kyllä se siitä vielä heikkenee.
Ollaan sentään sadan joukossa ja takana on San Marino, seuraava voitettavamme pyrkiessämme
kouluttamaan Stuart Baxterista vakavasti otettavaa ja aidosti arkiajatteluun kykenevää, loppupeleissä menestyvää valmentajaa. Korostaen suomalaisen arkiajattelun kolmea suurta arvoa; loppupelejä, aitoa ja arkisen tylsää elämää.

Terve arvoperusta pohjalla – ahneus
Jos kirkkoon jäävät vain joko vanhakantaiset tapauskovat, institutionaaliset mukana olijat, sekä
kourallinen tosiuskovien intuitiiviseen jumalrakkauteen kykeneviä ja sen rationaalisesti itselleen
perustelevia, jotka eivät uskossaan emmi, tällaisia ääripään asenteita ja arvoja myötäilevät ratkaisut ovat monikulttuurisessa yhteiskunnassamme vahingoksi sekä pienryhmille että vanhakantaisille tapauskovillekin, koko kirkollemme ja lopulta suomalaiselle yhteiskunnalle.
Tämän me myönnämme, se on arvoissamme päällimmäisenä, emmekä ala ammuskella ventovieraita ihmisiä ruotsalaisten tapaan. Suomalaista arvokeskustelua on vaikea käydä sellaisista
todellisista suurista linjoista, jotka ovat meillä oikeasti kunnossa. Meidän ei tarvitse puuttua seitsemään kuolemansyntiin laisinkaan.
Jos ne olisivat retuperällä, me kyllä sen huomaisimme ja puhuisimme niistä. Nyt ne ovat jopa
symbolirakenteissamme vähän vieraita ja kansakunnan moraalinen selkäranka on terve. Niin
terve kuin se näin iäkkääksi hitaasti muuttuvalla kansakunnalla voi olla jo pian makuuasennossa
viimeiset kuolemansyntinsä tehden. Näistä viimeinen on aina ahneus.
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Päivän mietelauseet
Ottakaa minulta kaikki muu, mutta älkää raskasta mieltäni
(Sören Kirkegaard)
Olennaista on löytää totuus, joka pätee minulle, löytää idea jonka puolesta voin elää ja kuolla
(Sören Kirkegaard)
Raha syöksee valtaistuimelta kaikki ihmisen jumalat ja tekee niistä kauppatavaraa
(Karl Marx)
Filosofit ovat vain eri tavalla selittäneet maailmaa, mutta tehtävänä on sen muuttaminen
(Karl Marx)
Ihmiset tungeksivat valoon, eivät paremmin nähdäkseen vaan paremmin loistaakseen
(Friedrich Nietzsche)
Monikaan mies ei löydä sydäntään ennen kuin on kadottanut päänsä
(Friedrich Nietzsche)
Usko että elämäsi on elämisen arvoinen ja uskosi tekee sen todeksi
(William James)
Uskonto on mahtava luku ihmiskunnan itsekkyyden historiassa
(William James)
Maailman kiusana on se, että typerät ovat ehdottoman varmoja ja viisaat täynnä epäilystä
(Bertrand Russel)

57. Runon ja suven päivä
Matti Luostarinen 2011. Hybridiyhteiskunnan kouristelu. Blogi 7. heinäkuuta 2010.

Eino Leinon päivä
“On monta uskoa päällä maan
ja toinen toista kiittää,
mut laulajilla yks usko on vaan,
eliniäks hälle se riittää:
Min verran meissä on lempeä,
sen verran meissä on iäistä,
sen verran meistä myös jäljelle jää,
kun päättyvi päivä tää.
Me olemme kaikki nyt laivalla
ja kynnämme suurta merta.
Me synnymme tänne vaivalla
ja vaivalla kuolemme kerta.
mut se mikä niiden on välillä,
se olkoon lämpöä, lempeä.
kas, yössä kun yhtehen sattuu kaks,
käy kulkukin helpommaks“.
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Eino Leino syntyi Paltamossa lähellä Oulua Oulujärven rannalla 6. heinäkuuta vuonna 1878 Eino
ja Anna Lönnbomin (Mustonen) maanmittariperheeseen suurperheen kuopuksena. Kuopuksen
tapaan hän myös eli ja runoili, oli Snellman-henkisen perheen fennomaani runoilija, kapinallinen
toimittaja ja Kasimir veljensä tukema individualisti ja kyseenalaistaja, tehokas mihin hän ikinä
ryhtyi.

Lapsinero
Köyhästä perheestä lähtenyt Leino oli lahjakas jo lapsena, kirjoitteli kymmenvuotiaana pöytälaatikkoon ja ensimmäinen “Kajaani Linna” -niminen runo julkaistiin Hämeen Sanomissa vuonna
1890. Vielä tuolloin 12-vuotiasta poikaa avusti niin ikään runoutta harrastanut äiti ja isoveli Kasimir, lapsen henkiset tukijat myös jatkossa.
Juuri Kasimir antoi veljelleen tuolloin kirjailijanimen Eino Leino. Vasama -koululehti oli Leinon julkaisufoorumi tuolloin Hämeenlinnan lukiossa, jolloin internet ei ollut vielä käytettävissä. Tänään
Leino esiintyisi toki blogistina ja toimittajana, facebook-petona ja kolumnistina, osallistuvana keskustelijana sosiaalisissa yhteisömedioissamme kyseenalaistaen, tiedettä popularisoiden ja argumentoiden aiheina globaali kriisi ja taantuma sekä sen uudet askelmerkit, käytännönläheinen innovaatiotoiminta uudessa sosiaalisten medioitten “Innovaatio-Suomessa”, ilmastomuutos ja siirtymätalouden ahdistus kapitalismin kriisissä, uudet työmarkkinat ja eläköityvien ihmisten määrä
ja laatu, voimavarat, uhkakuvat, työvoimaresurssien riittävyys Paltamon suunnalla Kainuussa,
työttömien armeijat, populismin pulina ja globalisaation monet kasvot, sodan ja rauhan aatteet,
Välimeri pakolaisten hautausmaana.

Leinosta Tabermanniin
Matka runoilijan kuolemasta Eino Leinon päivään, runon ja suven päivään, ei ole pitkä. Moni kutsuu Leinoa, oikealta nimeltään Armas Einari (Eino) Leopold Lönnbohmia J.L. Runenergin rinnalla
kansallisrunoilijaksemme. Kuka tai ketkä tuota nimeä kantavat sadan vuoden kuluttua, on vaikea
sanoa. Ehkä sellainen on juuri syntynyt, internetissä ja sen verkoissa myöhemmin vaikuttava globaali suomalaisuuden ymmärtäjä, muuhun globaaliin kulttuuriin yhdistäjä, ei ehkä niinkään Kalevala-mittaa ja Helkavirsiä 1900-luvun alussa eurooppalaiseen runomittaan riimittänyt Leino tai
sodan jälkeisen yhteiskunnan Tabermann, kansallisromantikkojen ruotsalainen Runeberg.

Lahjakas kyseenalaistaja
Kyseenalaistajalle tyypillinen ristiriitaisuus, individualistin monialainen lahjakkuus ja äly, itselle
asetetut sisäiset paineet, ääretön sitoutuminen toisiin ihmisiin, rosoisen oivaltava huumorintaju ja
melankolinen yliherkkyys, dramaattisuus, leimasivat Leinon persoonaa ja elämää alkaen kolmesta avioliitosta ja lyhyistä ihmissuhteista sekä jatkuen alkoholisoituvaan ja nuorena kuolevaan
mieheen hyvin perisuomalaiseen tapaan rappeutuen.
Leino kirjoittautui hyvin paperein Helsingin yliopistoon ja tutustui tuon ajan kapeaan ja tärkeimpään kulttuurieliittiimme hänelle tyypilliseen tapaan, kosteilla illallisilla. Tuttuja olivat niin Eero
Erkko, Juhan Aho, Jean Sibelius, Robert Kajanus, Akseli Gallen ja Pekka Halonen.
Innovaattorille tyypilliseen tapaan Leino halusi uudistaa, muuttaa, käydä taisteluja vanhaa vastaan ja piikitteli Päivälehdessä tavalla, joka ei miellyttänyt ja näkyi myöhemmin ongelmana julkaista proosaa tai löytää sille lukijoita.
Ilmiö on yhteinen omalle ajallemme, oman aikamme sofioksasille, eikä siinä ole uutta ylipäätään
pohdittaessa kriittisen kyseenalaistajan ja uutta luovan innovaattorin ja individualistin tapaan tulla
vastaanotetuksi jo rakennetun konservatiivisen konvention sisällä ja talouden lamakausina. Kyseenalaistajan kritiikki osuu silloin kipeästi ja ajattelematta vääriin henkilöihin saneerattavien suuressa joukossa.
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Leinon opinnot jäivät kesken ja hän menetti muutaman kurssin jälkeen stipendinsä, valtion opiskelijatuen. Yhdessä Kasimir-veljensä kanssa toimittamansa Nykyaika-lehti kaatui sekin taloudellisiin vaikeuksiin ja Leinon ura päätoimisena kirjailijana ja runoilijana alkoi.

Leopardi ei pääse pilkuistaan
Ensin heleänä ja kepeänä kirjoittajana ikään kuin kansanlauluja sanoittaen ja laulunäytelmiä riimittäen. Samaan aikaan hän solmi ensimmäisen avioliittonsa vuokraemäntänsä tyttären Freyan
kanssa, jonka puolisona nuori Leino sai ainoan tyttärensä Eya Helkan ennen kolme vuotta kestäneen liiton kariutumista. Leinolla oli muusansa jo muualla.
Tämän jälkeen Leino ehti olla muutaman kuukauden naimisissa Robert Kajanuksen tyttären Ainon kanssa sekä vuodesta 1922 Hanna Laitisen kanssa tuolloin jo vaikeasti alkoholisoituneena
kuollen vuonna 1926.
Parhaiten muistamme kuitenkin hänen rakkaussuhteensa ensimmäisen avioliiton aikana L. Onervaan ja myöhemmin Aino Kallakseen. Noilta ajoilta ovat suomalaisen runouden eräät tunnetuimmat käyttörunot “Elegiasta” “Hallaan” ja helkavirsikesään 1903, “Väinämöisen laulu“, “Tuulikannel“, “Vaalin valta” ja “Löysäläisen laulu” sekä monet tutut kuorolaulujen sanoitukset.

Televisiosta tuttu
Eino Leino ei olisi meille tuttu tänään, ellemme olisi tutustuneet häneen television kautta. Jaakko
Pakkasvirran ohjaamassa “Runoilija ja Muusa” (1978) Leinoa esitti hänen syntymänsä satavuotisjuhlavuonna Esko Salminen, tuon ajan hurmuri. Ensimmäisen kerran kuitenkin jo vuonna 1948
Leo Riuttu elokuvassa “Ruusu ja Kulkuri” ja Kari Hietalahti Timo Koivusalon elokuvassa “Sibelius”
(2003). Lisäksi Vesa-Matti Loiri esitti Matti Saikkosen TV-elokuvassa “Tähtikeinu” (2003) Leinoa
kolmiodraamassa Onervan, Madetojan ja Leinon välillä.
Luovaa individualistia ja kyseenalaistajaa yhdisti tälle persoonallisuudelle tyypillinen tapa tulla
tunnetuksi kaikkivoipaisuudestaan ja äärettömästä nopeudestaan, helppoudesta luoda uutta ja
usein kyseenalaistavaa tekstiä. Leinossa oli ripaus tehokasta suorittajaa, hän työskenteli uutterasti saavuttaakseen päämääränsä ja nautti saamastaan huomiosta, humaltui siitä. Itsevarmuus
kätki kaiken aikaa alleen alemmuudentunnetta ja hän koki menestymisen ja onnistumisen itsetuntonsa ylläpitäjänä kohtuuttoman tärkeäksi. Voimakastahtoisena ihmisenä hän oli samaan aikaan suorasanainen eikä ymmärtänyt jahkailua ja epäröintiä. Runoilijan tapaan hän oli rohkea,
vahva ja suurisydäminen ihminen.

Työn sankari
Leinon onnistumisen tavoite ilmeni itsetuhoisena elämänä ja kilpailuhenkisyytenä, josta näkyvimmät piirteet löytyvät, ei niinkään runoudesta tai proosasta, kuin pakinoita lukien. Toki myös omaelämänkerralliset “Alla kasvon kaikkivallan” (1917) ja etenkin “Elämäni kuvakirja” (1925) ovat paljastavia.
Leino on parhaimmillaan lyhyessä proosassa pakinoitsijana. Kiihkeä nuorsuomalainen Leino
muuttuu niissä jatkuvasti vauhti päällä olevaksi hauskaksi seuraihmiseksi, jolla oli motiivia ruokkia
lukijoitaan omalla positiivisella esimerkillään. Korkeat tavoitteet saavutetaan työllä ja kaikki näkyy
lopulta työn tulosten kautta.
“Työ raatajan riemulla palkitsee
ja tekijän terveydellä
työ himoja huonoja hillitsee
myös syyttömän sydämellä.

Oi rauhaa päätetyn päivätyön!
Hyvät enkelit suojaavat työmiehen yön,
ja nuorena, vankkana nousevi hän
taas uutehen päivähän”.

332

333

Tuomas Veitikka (1906), Jaana Rönty (1907), Olli Suurpää (1908)
Nimimerkki Mikko Vilkastus kirjoitti kulttuuripolitiikkaan keskittyneitä pakinoitaan Päivälehteen
vuosina 1900-1904 pilkaten iskevään tyyliin vanhasuomalaisia, erityisesti tuolloin maineeseen
noussutta V.A. Koskenniemeä, tulevaa akateemikkoa. Päivälehden seuraajan Helsingin Sanomien pakinoitsijana Leino esiintyi tuon ajan politiikan kiusallisena seuralaisena nimimerkillä
“Teemu” ja omassa viikkolehdessään “Sunnuntai” Kanttori Sepeteus -aforistikkona. Näin syntyi
vankka perinne, jossa yhdistyi niin ruotsalaista kuin venäläistä lyhytproosan pakinakieltä.
“Ja yhden ma varman tiedän sen,
kun löydy ei tietä mistään:
on työtä tehtävä jokaisen,
puu tutaan hedelmistään.
Se usko, mi sitä ei opeta,
sitä uskoa täällä ei tarvita,
se on uskoa usmien, haamujen,
ei uskoa ihmisten”.

Rahan orja (1912), Naisten orja (1913), Onnen orja (1913)
Leinon luonteen ankaruus, muiden kritiikki, työn palvonta, monilahjakkaan ihmisen kyky tehdä
kolmea vuoroa samaan aikaan ja yksin, johti ristiriitoihin, sosiaalisiin ongelmiin. Leinon omaa tuotantoa kritisoitiin kovin sanoin, metsä vastasi. Kriittisen ja kyseenalaistavan innovaattorin tapaan
Leino kritisoi samaan aikaan niin sortokauden vanhasuomalaisia myöntyväisyyshenkisiä kuin
myöhemmin sisällissodan punaisia ja ujutti kirjoituksiinsa kaiken aikaan Venäjän kritiikkiä.
Hän oli muuntautumiskykyinen, itsevarma ja tehokas, energinen, ystävällinen ja viehättävä hurmuri, työskenteli sellaisten asioiden puolesta, joihin uskoi koko suuresta sydämestään. Ja joku
kertoi hänen, runoilijan, kuolleen kolme päivää ennen runon ja suven päivää, Eino Leinon päivää.
Vain todellinen runoilija tekee niin, ei kuole koskaan.
“Oi antaos,Herra sa auringon,
mulle auringon kulataiset kielet,
niin soittaisin laulua sovinnon,
ett’ yhtehen sais eri mielet.
Ei tuomita voi, ken ymmärtää.
Sävel selvittää, mikä salahan jää,
näin ihmiset toistansa lähemmän vie;
sen kautta vie Jumalan tie.
Oi, onnellinen, joka herättää
noin voimia hyviä voisi!
Oi, ihmiset, toistanne ymmärtäkää,
niin ette niin kovat oisi!
Miks emme me yhdessä käydä vois?
Jos murtuisi yks, muut tukena ois.
Oi, ihmiset, toistanne suvaitkaa!
Niin suuri, suuri on maa”.
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58. Ylimielisyyden hybridi
Matti Luostarinen 2011: Hybridiyhteiskunnan kouristelu. Blogi 28. kesäkuuta 2010 www.clusterart.org
Juhannus tuo mukanaan karnevaaliajan suomalaisen pimeän puolen. Johannes Kastajan päivä,
pakanallinen juhla muutettuna kristilliseksi ja keskikesän mittumaari on muuttunut monessa kodissa syvän surun juhlaksi. Tämä juhannus jää tilastoihin toistaiseksi pimeimpänä sitten vuosituhannen vaihteen alun juhlintamme. Edes ukkoskuurot ja rankkasateet eivät hillinneet suomalaiskansallista itsetuhoista menoa.

Jalkapallolle hengenpelastusmitali
Ehkä eniten suomalaisia henkiä pelasti Etelä-Afrikassa pelattava jalkapallon MM-kisojen jatkuminen yli mittumaarin. Kun kisat ovat ylittäneet nyt puolivälinsä kesämme tapaan nekin, joitakin
havaintoja on mahdollista tehdä nyt jo vuosikymmenten kokemuksella ja joutumatta Suomessa
jalkapallojumalten viemäksi nationalismin hengessä. Suomessa jalkapallo ei ole “elämä itse” tai
“elämää suurempi tapahtuma” toimittajien tapaan medioissa runoillen. Paitsi niinä harvoina hetkinä, jolloin se pelastaa juopuneen hengen juhannuksena sammuneena television ääreen, ei
muutaman metrin päässä mökin laiturista naarattavana ruumiina.

Vanhojen miesten vallan väline
Ensinnäkin peli on edelleen vanhakantaista, konservatiivista ja FIFA ei salli teknisten laitteiden
käyttöä tuomareittensa palvelussa pohdittaessa menikö peliväline maaliin ja oliko maali laillisesti
tehty vaiko paitsiosta potkaistu vilppi. Kun sellaista on seurannut vuosikymmenestä toiseen englantilaisen Geoff Hurstin tekemä vilppimaali vuonna 1966 Saksaa vastaan loppuottelussa tuli näin
kuitatuksi hylkäämällä briteiltä vastaavan kaltainen maali samaista Saksaa vastaan muutama
vuosikymmen myöhässä juhannuspyhänä 2010 Etelä-Afrikassa.
Nyt ilmiö on kuitenkin sikäli omituinen, että vuonna 2010 tämän näennäisen vääryyden voi samaan aikaan todistaa tuhannet miljoonat pelin seuraajat kotonaan ja vain tuomari ja häntä avustavat linjamiehet eivät näe mitä pelissä tapahtuu.
Kun maailma on muuttunut teknisesti reaaliaikaiseksi ja ihmiset turuilla ja toreilla näkevät mitä
pelissä tapahtuu, olisi suotavaa, että myös tuomari paikan päällä olisi informoitu pelin todellisesta
kulusta ja tapahtumista.
Tai katsojille kerrottaisiin kuinka kyseessä on lajin traditioon kuuluva hyvitys takavuosilta, jolloin
silloinkin vuonna 1966 Lontoossa mukana olivat latinotuomarit ja britit olivat pudottaneet ennen
loppuottelua niin Brasilian kuin Portugalinkin. Jalkapallo kun on siellä elämää suurempi asia ja
tuomarit pitkämuistisia miehiä, kosto tarjoillaan ruokalajina oikein ja kylmänä.

Ylimielinen muuli
Ilmiötä kutsutaan hybridiksi, ylimielisyydeksi, jolla lajin tulevaisuus viedään vaakalaudalle. Kun
FIFA haluaa pitää näin pelin ja sen lopputulokseen vaikuttamisen viimeiseen saakka itsellään, ei
pelaajilla ja tuomareilla, syntyy kuva ylimielisestä organisaatiosta, joka aliarvioi peliä harrastavien
ja seuraavien massojen kyvyn huomata tämä epämiellyttävä ilmiö juuri ylimielisyytenä, hybridinä,
hevosen ja aasin risteymänä, muulina.
Pienen ihmisen kohdalla ylimielisyys kostautuu aina tavalla tai toisella ylpeyden tapaan, sillä on
ikävä loppu, ja se vie elämää väärään suuntaan myös jalkapallossa, joka on elämää suurempi
asia tai elämä itse kaikessa korruptoidussa rumuudessaankin ja ehkä juuri siksi.
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Horjuvat egot
Ylimielisyyden rinnalle on kehittynyt suurten egojen tapa kaatuilla tavalla, joka pilaa urheilullisen
osan seuraamista ja tuo mukaan lajille kokonaan uuden osaamisen alueen muistuttaen amerikkalaista ammattipainijaa.
Omituiset kaatuilut, tuskaiset vääntelehtimiset nurmella, hakien nurmella nukkuen pisteitä, ovat
suositun pelin kaiken aikaa kasvavin taitolaji, jossa niissäkin videotuomari voisi jakaa punaista
korttia ahkerammin kehnoimmille näyttelijöille.
Sen sijaan yli sata kilometriä tunnissa aivojen etulohkoon törmäävä nahkakuula ei näyttäisi aiheuttavan näille taiteilijoille minkäänlaista silmin havaittavaa pään vaivaa pysyä normaalille ihmiselle hengenvaarallisen törmäyksen jälkeen tasapainossa ja taiteilla hengissä vuodesta toiseen
tässä nerojen lajina pidetyssä urheilussa.

Mustia ja värillisiä sankareita
Kolmas piirre ovat läntisen Euroopan mahtimaiden kompuroinnit ja niinpä kuudentoista joukkoon
ei mahtunut näistä kuin nyt jo karsiutunut Englanti, Saksa sekä Hollanti. Vastaavasti latinomaita
kuudentoista joukossa on joka toinen ja tuloaan odottavat myös Aasia ja Afrikan osaajat.
Heimojen miehet ympäri valtaisaa mannerta ovat juoksukunnoltaan ylivoimaisia ja kestävät parituntisen pelin rasituksia ikääntyvää ja raihnaista eurooppalaista paremmin. Nälkiintyneitä, lommoposkisia miehiä tulvii niin ikään myös Aasiasta sekä Etelä- ja Väli-Amerikan slummeista pompotellen vaivattomasti palloa kulkiessaan. Geeneissä on ikivanha intiaanien nahkapallon pelaajan
taito, jossa voittajan parhaat pelurit uhrattiin jumalille.
Näin kisat alkavat muistuttaa olympialaisia mittelöitä, joissa kahdeksan finalistin joukossa on yksi
eurooppalainen valkoinen osallistuja, kiitos FIFA:n tavan varmistaa suurimman rahoittajansa läsnäolo, ja muut ovat sitten tummaihoisia tai värillisiä.
Videokameroiden ja uuden teknologian välttely, erikoistilanteiden järjestely sokean tuomarin
avulla, on vähämaalisessa pelissä FIFA:n ainut keino pysyä tilanteen herrana. Tällaisia takavuosien ja vuosikymmenten tuotteita organisaationa ja menneen ajan muistoina myös Suomi on tulvillaan osana yhteiskunnan ylimielistä hybridiä, muulilla ratsastaen. Se mikä on mahdollista jumalille, ei ole mahdollista jumalia jäljitteleville ihmisille, häiriintyneelle narsismille, muulin kaltaiselle.
Olemme oman hybridimme kanssa vielä syvissä ja sameissa vesissä ennen kuin tämä alkanut
vuosikymmen on loppunut.

G-20 maat ja Napoleon
Kun lajista on tullut globaali ilmiö, sen edustajat ovat tilastojenkin mukaan valikoituvia ja Eurooppa
alkaa kadota marginaaliin. Onneksi meillä ovat omat mestaruuskilpailumme, kuten kohta yleisurheilussa alkavat.
Sen sijaan maailmankaupassa ja -taloudessa emme voi sulkeutua omiin kisoihimme, ja se näkyi
myös suurten talousmahtien taannoisessa kokoontumisessa. Siellä ylimielisyys ja sen hybridi olisi
kohtalokasta, ja johtaisi lopullisesti maanosan katoamiseen maailmanpolitiikan huipulta sekä talouden pysyvään taantumaan.
Suomessa taas taloustieteilijät vetäytyivät joukolla pois VM:n vetämästä asiantuntijatehtävästään.
Kun virkamies ei kuuntele lainkaan asiantuntijoita, on parempi että ylimielisyys kohdistuu muuhun
kuin tieteeseen, nämä tieteilijät valittavat ja poistuvat VM:n näyttämöltä.
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Kun koripallon pelaajien joukossa on vain Diego Maradonan tai Napoleonin mittaisia miehiä tai
naisia, sen kertomus on varmasti ohi siinä pitäjässä, oli näillä pelaajilla vaikka kuinka vahva muulin usko omiin kykyihinsä sekä halu käyttää valtaansa ohi asiantuntijoiden.
Moni poliitikko, puolue, yritys, organisaatio, hetken menestyksestä osalliseksi päässyt idols-ihminen tai johtaja sairastuu ylimielisyyden hybridiin. Siitä alkaa aina alamäki oli kyseessä Napoleon,
Hitler, Stalin, Galileo, suomalainen urheilija, taiteilija, kirjailija, kuka tahansa liian pitkän uintimatkan päihteen antaman hybridin tuloksena valinnut juhannusjuhlija.

59. Posttraumaattinen kokemus
Matti Luostarinen 2012: Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa. Osa I: Arabikeväästä Japanin tsunamiin ja jytkyvaaleihin. Blogi 2. tammikuuta 2011. www. clusterart.org.
Vuodenalun TV-annissa Jörn Donner tavoittelee turhaan tv-esseen avulla hakea syliotetta Mannerheimin persoonasta. Suomen posttraumaattisten vaiheitten näkyvimmästä sankarihahmostamme, liki herooisesta kalevalaisesta taruolennosta, ei voi tehdä dokumenttia, joka menisi
ohi jo kerrotun ja opitun taruston.
Donner oli kiinnostunut siitä, kuinka kansakunnan kaapin päälle kohotetut ihmiset kokevat itse
asemansa historiassa. Kuten usein, Donner päätyy lopulta oman kuvansa, sukunsa tarinan esittelyyn. Muuta vaihtoehtoa kun ei ole kuvattaessa henkilöä, joka on 1800-luvulta ja muuttunut itsenäisen Suomen nationalismin keulakuvaksi.
Donneria vaivaavat omat juuret, isä ja isoisä Mannerheimin aikalaisina peikkoina, suvun oidipaalisena ongelmana ja pakkomielteenä. Ikääntyvä Donner on jäänyt juurtensa vangiksi, eikä siitä
ole mitään pahaa sanottavaa. Isän ja isoisän jälkiä ensin seuraten hän alkaa nyt seurata heidän
jumaloimansa Mannerheimin jäljillä. Näin isän tekemä kirja saa jatkoa, selitysosan. Topeliuksen
Maamme kirja uudemman maamme kirjan.

Mies vailla menneisyyttä
Donnerin mielestä näiden kipsikuvien ihailu on välillä sokeaa. Donner halusi kuvata Marskin nykysilmin ja pienellä budjetilla. Donneria lainaten slow-food -liikkeestä tulee slow-movie -liike. Syntyy vaikutelma, jossa Suomi on nyt, ja oli myös Marskin aikaan statisti maailmanpolitiikassa ja
että Mannerheimin itsetuntokin oli lopulta perisuomalaisen heikko. Odessassa tsaarin ajan kenraali oli mies vailla menneisyyttä mutta myös tulevaisuuttaan. Suomi antoi jälkimmäisen, mahdollisuuden.
Vain myöhempi ihailu, oman kansallisen itsetuntomme kannalta välttämätön paha, johti kulttiin,
jonka Mannerheim itsekin ymmärsi ja eli sen kultin mukaan, sitä tukien yhdessä jopa 1950-luvun
Paasikiven rinnalla ja tämän oivalluksesta. Vasta Kekkosen jälkeen kansakunta alkoi olla vapaa
tästä ahdistavasta kultista ja alkoi kehittyä demokraattiseksi valtioksi hakien Kekkosesta uutta
kulttiaan.
Donnerin tavoite on ymmärrettävä ja hyvä tehdessään ihmiskasvoista Mannerheimia, jossa ei ole
hänen näkökulmastaan mitään sympaattista ja lämmintä, rakastettavaa. Kenessä kulttihahmossa
ja aikansa historian liikkeitä kuvaavassa paaluttajassa tällaista voisi ollakaan? Sellaisen pronssivaloksen myöhempi raaputtaminen on vain vanhan kuonan poistamista ja tuloksena on entistäkin
kirkkaampi veistos. Tämän tekemiseen media uhraa paljon aikaa ja vaivaa, lähettää Donnerin
asialle jo kolmannessa sukupolvessa. Maalla on oltava varaa myös muihin kuin suomalaisiin ohjaajiin ja kosketus ruotsalaiseen kulttuuriin.
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Kirjoja poltteleva juoppo
Hieman samaa yritti Timo Koivusalo tehdä Sibeliuksesta juopottelemassa nuorena miehenä ja
polttamassa hämäläisäijänä Juhani Ahon, savolaisukon, kirjaa. Juuri tämä kohtaus oli sympaattisin lyhyt katkelma nuoren Sibeliuksen elämästä. Lopuksi tuli jo pateettinen tuttu kohtaus vielä
oman kahdeksannen sinfoniansa polttajana, jonka Seela Sella kiitteli Koivusalon ohjauksessa
taivaallisen kauniiksi ja liian suureksi kenen tahansa kuultavaksi. Savolainen Pertti Pasanen ei
polttanut vaan käytti kirvestä hävittäessään hengentöitään. Silti Suomen kansa ei tule koskaan
pääsemään täysin irti Uuno Turhapurosta.
Heikki Nousiainen, näytellen Sibeliusta vanhuksena, saa aikaan toki nostalgiaa ja Seela Sellan
kosinta hetkellä, jolloin mies on ikänsä puolesta seniili ja kykenemätön vaimoaan enää pettämään, tekee oikeutta Heikki Nousiaisen näyttelijänlahjoille. Sen sijaan kaikki muu on valjua kansakunnan historian paatosta, jossa sen tuntematon nuori on mukana omituisessa menossa kehyskertomuksen pettäessä.
Käsikirjoituksesta puuttuivat suomalainen posttraumaattinen paatos ja sen maaseutukuvaukset,
Timo K. Mukan elämä maalimassa, jossa vastassa oli pilkka, viha, halveksunta ja lyhyt elämä
kuvataiteilijana, runoilijana ja kirjailijana. Sibelius eli aivan liian vanhaksi, joi konjakkia, poltti sikaria ja edusti aikansa eliittiä Mannerheimin tapaan kaukana kansansa syvistä riveistä.

Suomalainen pakkomielle
Suomalainen tapa jäljittää maan historiaa merkkimiesten kautta on niin Donnerin kuin Koivusalon
kohdalla sataa vuotta lähestyvän itsenäisen kansakunnan pakkomielteistä muistamista ja vanhojen muistikuvien paaluttamista myös nuorempien sukupolvien piilotajuntaan, sosiaaliseen muistiin
ja pääomaan. Näistä koomisin on Hollywood roskarainoja ohjaavan palkkaaminen niin ikään Mannerheimista kertovan “toimintaleffan” tuottajaohjaajaksi.
Miten hyödyllistä tämä kaikki on sivistyskansan muistissa, jossa sankareita ei enää tarvita, ei
ainakaan sotien kautta syntyneitä, jää pohdittavaksi. Samaisen lehden (HS 2.1) pilapiirtäjä kertoo
suojelupoliisin suojelevan tänään terrorismista, omasta työpaikkaterrorismistaan. Se on pikemminkin vuoden 2011 alun teema, ei niinkään tapa ruotia printtimedian keinoin Venäjän motiiveja
Hodorkovskin ja oligarkian tuomitsemisessa tai Kiinan tapaan ajaa omaa demokratiaansa, jossa
1200 miljoonainen kansakunta on noussut kansainvälisen politiikan ehdottomaksi huipuksi.
Moraalinen neuvonta on aina epäilyttävää silloin, kun oma maa on lähestymässä vaalejaan, joiden tulos saattaa olla rauhan ajan historiamme omalaatuisin, ja paljastaen sellaisia syviä kansankunnan traumoja, joista media on tyystin vaiennut. Kun media alkaa tietoisesti valehdella siihen
on puututtava.

Malka omassa silmässä
Traumojen hakeminen Intiasta, ikiaikaisesta Khalistanista ja sikhien uskonsotureista odottamassa
omaa Mihail Gorbatsovia maailman kohta väkirikkaimman kansakunnan hajottajaksi, on aivan
liian näkyvä tapa siirtää omat ongelmamme maailman laidalle, Punjabin maakuntaan Pakistanin
ja Intian rajalle (HS 2.1). Sen ymmärtäminen vaatisi tässä sikhien 30 miljoonaisessa riidan pesässä paljon enemmän aikaa ja osaamista kuin Mannerheimin esseistinen kuvaus viisiosaisena
televisiodokumenttina. Paikallisten parrakkaiden kadun ukkojen haastattelu kun ei tee oikeutta
koko totuudelle, kuten kävellen Helsingin katuja ja kysellen kuulumisia lumisen talven harmeista.
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Edvin Laine ei ole Steven Spielberg
Suomalaisessa vuoden vaihteen televisiotarjonnassa kansa taisteli ja miehet kertoivat. Paikka
vain vaihtui nyt vikkelään Karjalan Kannakselta loikaten The Pasific-Tyynenmeren taistelutovereihin.
Steven Spielbergin ja Tom Hanksin kuvaamana vanhat Vietnam-elokuvat saavat uutta syvyyttä.
Sama on havaittavissa verrattaessa Edvin Laineen sotakuvausta uusimpiin sotiemme estetisoijiin. Yhteistä on enää se, kuinka nuoret viattomat pojat joutuvat uuteen eksoottiseen maailmaan, vihamielisiin oloihin, joista he eivät aluksi ymmärrä mitään, mutta jo yhden tulikasteen jälkeen ovat vanhoja jermuja. Uutta on kerronnan tiivistyminen posttraumaattiseen stressiin, sen
jatkumiseen, vaikka sodasta on jo vuosikymmeniä, pian sata vuotta. Alamme ymmärtää kuinka
sodan traumat periytyvät epigeneettisesti sukupolvelta seuraavalle sekä posttraumaattisena
stressinä, jopa niiden pelkkänä näyttelynä ja ohjaustyönä.

Sotapropagandaa
Sotaan lähtö on edelleen sankariteko oli kyseessä Afganistan tai Irak. Joku on aina uhrautumassa
siellä puolestamme. Ja tähän sotapropagandaan pyritään esittämällä kaikki fiktiossa mahdollisimman toden oloisena, autenttisena kokemuksena. Näin syntyy elämää suurempi tarina ja sitä kannatteleva legenda, shokin tunnistamiseen liitettävät pienet yksityiskohdat, marskin sauvat ja ryypyt, sodan mielettömyyteen liitetty kuvien kerronnallinen esteettinen kauneus. Hollywood käyttää
siihen eri välineitä kuin suomalaista suota ja rämettä, räjähteitä, punaväriä hangella.
Sen kuvaajatkin ja näyttelijät kärsivät myöhemmin posttraumaattisesta stressistä, kipsikuvien jäljittäjät väsyvät kirjoja kirjoittaessaan hengiltä Donnerin sukujuuria seuraten.
Kansakuntien historia ja sen traumat ovat kehno lähtökohta kuvata henkilöhistoriaa, säveltäjää
tai sodan sankaria, kenraalia. Sama koskee Venäjän demokratiaa tai Kiinan ihmisoikeustajua ja
talouden, politiikan sekä vallankäytön yhdistämistä yksiin kasvoihin, Intian olojen ymmärrystä
osana pienen Khalistan kohtaloita henkilöiden se kadun parrakkaisiin miehiin.
Kolme parrakasta miestä ei lisää autenttisuutta eikä tuo reaaliaikaista tapahtumaa yhtään sen
lähemmäs printtimedian keinona menestyä medioitten kilpajuoksussa. Khalistanin 80-vuotiaan
uhittelu sodalla ei paljoa paina tässä miljardien sosiaalisten medioitten maailmassa.

Posttraumaattinen syö ihmistä
Jos ihminen estraditaiteilijana antaa itsestään kaiken syntyy posttraumaattinen stressi. Kun Paula
Koivuniemi kertoo laulujen lunnaista ja Kari Tapio kaatuu poikansa kuvaamana saappaat jalassa,
kyseessä on posttraumaattinen stressi.
Kun se sama stressi toistuu vuodesta, vuosikymmenestä toiseen, se alkaa syödä ihmistä. Toimittaja kokee sen kirjoittamalla vuosikymmeniä ikäviä sensaatiojuorujaan roskamediaan lahjakkaana ihmisenä tuntien suurta syyllisyyttä lahjojensa ryöstöviljelystä. Kun tutkijalta aletaan vaatia
enemmän tekstiä kuin toimittajalta ja itse hankittua rahoitusta, odotuksia rahojen tuotolle, siitä on
tiede kaukana.
Gonzo-journalismin piilojalostettu puolitotuus ei sovi älykkään ihmisen tajuntaan. On reilumpaa
valehdella, tehdä journalistista viihdettä, kuin hakien puolitotuuksia. Valehteleva ihminen voi
muuttaa kurssiaan, olla ihan hyvä ihminen, tehdä poliittisen takinkäännöksen, mutta puolitotuuksien esittelijä ei totuutta tunne. Sitä ei voi piilottaa tekstin sisälle ja jättää lukijan vastuulle luottaen
medialukutaitoon.
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Shokin jälkitila
Moni näkyvä poliitikko, ihmiselle liian suuria saappaita liikutteleva sotapäällikkö ja megalomaaniseen menoon joutunut urheilija, korkeakulttuurin edustaja tai populaarikulttuurin tähti, elää koko
ajan posttraumaattisessa jälkitilassa ja liki shokissa, jossa pienetkin asiat saattavat painua tajuntaan kuin tietokoneen tallentamana. Sosiaalinen media voi tuottaa näitä kokemuksia koko ajan.
Netti on väline, jossa aika ja paikka ovat kadonneet, kulttuuriset rajat sosiaalisine ja taloudellisine
suojamuureineen poistettu.
Jotkut toipuvat näistä traumoista hetkessä, toiset eivät koskaan. Shokki ja sitä seuraava trauma
ovat jokapäiväiseen arkeen kuuluvia ilmiöitä ja niiden käsittely vie aikansa. Elämme posttraumaattista aikaa, jossa kukaan ei ehdi toipua edellisestä, kun jo uutta stressiä ja shokkia ollaan
tarjoamassa; työpaikalla, kodissa, kaikkialla netissä.
Käsite kulttuurishokista on arkipäiväistynyt eikä siihen kiinnitetä enää huomiota. Medioitten moninaisuus muuttaa Marsalkan kokemat matkat Aasiassa, Puolassa, Suomen sodissa arkipäiväiseksi ja Donnerin työ muuttuu väärän vuosisadan ihmisen matkakertomukseksi ja latistaa kokemuksen.
Mäkeen kaatunut urheilija jatkaisi shokissa hyppäämistä niin kauan, kunnes hänet viedään sairaalaan kuvattavaksi, jälleen kerran ja taas sama mies. Pelko nousevan uran lopusta, yhteisön
paineista ja odotuksista, vie shokissa yli repeytyneen polven tuskista.
Marsalkka hoitaa kipeytynyttä polveaan liian kauan Odessassa. Hänellä on aivan liian paljon palvelusväkeä suorittaakseen agentin tehtävänsä uskottavasti Aasiassa. Hän alkaa muistuttaa väärän vuosisadan maantieteteilijää tai löytöretkeilijää aikansa aristokraatin tapaan joutavaa elämäänsä näin rikastuttaen.
Vuodenvaihteen parasta televisioantia oli ohjaaja Mikko Niskasesta kertonut kolmiosainen dokumentti. Kuvaus posttraumaattisesta, neuroottisesta karjalaismiehestä, ja hänen elämänkaaresta
näyttelevänä ohjaajana suomalaisessa sodanjälkeisessä yhteiskunnassa, oli kuvattavansa näköinen ja lähellä tuon ajan kansaa, maaseutukulttuuriakin.

Pateettinen uho
Parhaiten sen huudahti julki ohjaaja Kalle Holmberg, joka tavalleen uskollisena ei kiitellyt eikä
moittinut, vaan kertoi näkemyksensä yhdessä lauseessa. Siinä hän ihmetteli, miten on mahdollista, että sama mies voi sekä typenrehtiä täydellisenä tomppelina, pateettisesti esiintyen, ja päätyä myös neron rooleihin ohjaajana ja myös näyttelijänä.
Holmberg esitti kysymyksen, ei antanut vastausta. Hyvä kysymys on oikeana parempi kuin huono
vastaus ja vielä väärin esitettyyn kysymykseen. Media on täynnä väärin esitettyjä kysymyksiä ja
pateettista uhoa. Yritys kuvata Sibeliusta ja Mannerheimia ulkona suomalaisesta aikansa kulttuurista on ihmisestä vieraannuttavaa.
Jos kohde on ollut ulkona yhteiskunnasta, omalaatuinen ja tavoittamattomissa, sitä ei pidä muuksi
muuttaa elokuvan keinoin ja välinein ajan vaatimukset näin täyttäen. Jos Marsalkka oppi kameran
käytön matkoillaan Aasiassa, se on tärkeä tuon ajan dokumentti miehen luovasta luonteesta, oppimishalusta. Se että kamerat ja kännykät vaihtuvat nykyisin vuosittain on jo toinen asia.
Niskanen ei osannut koskaan näytellä itseään. Sen sijaan roolihahmona kahdeksan surmanluodin yhteiskuntansa uhriksi ja teurastajaksi ajautuneen miehen osassa Niskasen näyttely oli
neron työtä. Jopa kuvauksissa mukana olleet kokivat työn rankkana ja sen päättymisen olleen
kuin posttraumaattinen kokemus, joka vei aikaa ja toipuminen oli hidas prosessi. Dokumentin
tekijä, Peter von Bagh, onkin suomalaisen elokuvan todellinen osaaja ja sen aito ymmärtäjä myös
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kansainvälisesti. Elokuva oli todellakin elämää suurempi tapahtuma, silloin kun se tehtiin 1970luvun Suomessa.
Kun kuvattavana oli sodan jälkeisen Suomen sukupolven maaseutu, sen omaa murretaan puhuvat arkielämän askareissa esiintyvät ihmiset, kokemus tapahtumien kulusta oli autenttinen ja Niskasen lapsuudessaan kokema trauma uskottava, isän heittämänä ulos kodistaan jo 13 vuotiaana
lapsena. Se että lapset ovat tänään tuon ikäisinä kovin valmiita ja omistavat kykyjä ja kypsyyttä,
joita Niskanen ei hallinnut, on toinen asia sekin.
Elokuvaan valmistautuminen oli kuin oman psykoanalyysin hoitoa, eikä Niskanen siitä oikein koskaan selvinnyt muuten, kuin kasvamalla aikuiseksi mieheksi liki samassa iässä, jossa Mannerheim kasvoi Odessassa vastuuseen omasta uudesta elämänvaiheestaan keski-ikäisenä miehenä. Takana oli vaimo ja lapset, edessä uusi ura Puolassa ja Suomessa. Vastaavasti Peter von
Baghin dokumentissa Niskasen pateettinen tapa esitellä itseään oli liiankin osoittelevaa ja korosti
Holmbegin tunteman miehen heikkouksia. Siitä puutuivat vain Pölösen ja Kaurismäen veljesten
puheenvuorot.
Epäilemättä se oli ohjaajalta tahatonta, ei pahan kierrättämistä suomalaiseen tapaan paljastaen
näin myös dokumentin kohteen heikkoudet. Tällaiseen käsittelyyn Donner ei pääse Mannerheimin kuvauksessaan, vaikka sitä hän varmasti nyt haluaisikin. Mannerheim ei pääse esiintymään
itsenään, pilaamaan omaa kuvaansa kameroitten edessä ja ilman ratsastajapatsastaan. Donner
ei kykene riisumaan kohdettaan alas satulastaan ja viemään saunaan, suomalaiseen kapakkaan
ja ulos metsästämästä tiikereitä, lasten ja lastenlasten pariin jääkiekkokaukaloon, pulkkamäkeen.
Sellaiseen arkeen 1800-luvun Mannerheimia ei voi kuvitella.

Pahan kierrättäjät
Suomessa kasvaminen ihmiseksi tapahtui sodan jälkeen, ja usein vielä tänään, pahan kierrättämisen kautta. Kun se vietiin köyhissä oloissa äärimmilleen kiusaten ja rääkäten, syntyi lopulta
ratkaisu, joka tunnetaan tänään parhaiten koulusurmistamme.
Sodan kautta, syvällisen traumamme haavoja lääkiten, tämän kuvaaminen oli vaikeampaa, toi
mukanaan sankarihahmoja ja valheellisen marskin naamion.
Oikeammin kuvaten se onnistui vuodenvaihteen suomalaisten elokuvien uuden nousukauden
esittelyssä “Pahan pojissa” ja heidän isässään, Vesa-Matti Loirin hahmossa. Tuossa hahmossa
Loiri teki suomalaisen elokuvan historiaa kierrättäessään suomalaista pahaa poikiinsa isän sieluttomalla antaumuksella ja kiihkolla. Pahan kierrätyksessä Loiri teki roolityössään parhaansa.
“Paha maa” on jo suomalaisen pahan kierrätyksen synteesi. Kirjailijana vain Ilmari Kianto kykeni
niin pitkälle vietyyn piinaan ja sen esittelyyn, olisi ansainnut siitä ruotsalaisten suomalaiselle antaman Nobelin siinä missä Juhani Aho ja Mika Waltari omansa. Tässä Mannerheim varmasti tunsi
suomalaisensa ja otti heihin riittävän etäisyyden myös esikuntatyössään ja sodan johtajana, presidenttinä. Tavoite oli ollut jotain muuta kuin pieni ja syrjäinen Suomi suuren Venäjän ja keisarin
armeijan kenraalille.
Ihmisen piinaan, ilkeyteen ja ahdistukseen, koulun, kodin ja työpaikan terroriin, kiusaamiseen ja
sadismiin kohdistuva tieteellisen tarkka, taiteellisesti oikein toteutettu helvetti, sen kuvaajat, vaatii
oman koulukuntansa. Marsalkka ja hänen hovinsa ei sovi tähän koulukuntaan.
Siinä sotien posttraumaattiset kokemukset eivät parane hetkessä ja kansakunnan pääoma, sosiaalinen muisti, kuvataiteet, musiikki, kaikki on pantu palvelemaan vain tätä yhtä päämäärää ja
sen kanssa kilvoittelua kuin lapsi, joka on jäänyt oidipaali-ikäänsä edeltäneeseen suttausvaiheeseen ulosteittensa kanssa eläen ja äidin poistuessa saksalaissedän kanssa uuteen maailmaan
Vesa-Matti Loirin juostessa junan perässä.
343

Juna hiljaista miestä kuljettaa
Jotta kuvaus olisi täydellinen tarvitaan vähäeleinen, ujonoloinen, liki kuiskaava ja itseään anteeksipyytelevä näyttelijä, Sulevi Peltolan kaltainen suomalainen, tekemään tuo rooli jopa Kalle Holmbergin Rauta-aikaa tai Rauni Mollbergin “Maa on syntinen laulu” vakuuttavammalla tavalla, jossa
Mikko Niskanenkin jää kauas taakse surmanluoteineen.
Sulevi Peltola kilttinä miehenä, näkymättömän miehen varjoaankin valjumpana olentona, myyden
shampoota ja pölynimureita, on kiusaajien ketjun viimeinen porras, vähäisin vätys, mies jonka
alta tuolit viedään. Juuri tällaisen miehen käteen annettu astalo on suomalaisen miehen ja koulusurmaajan, kotona ja koulussa kiusatun, sisarusten ja vanhempien pilaaman, ympäristön rakentaman surmaajan todellinen sielunmaisema ja pahan kierrätyksen viimeinen vastaus.
Kun sulevipeltoloiden pinna palaa, jäljen on oltava hirveää. Yhteiskunnallinen posttraumaattinen
kokemus on saapunut viimeiselle rannalle, syvän veden sameaan pimeyteen tai rauhaisaan lahdelmaan, jossa öljykään ei enää estä myrskyä. Kun nämä sulevipeltolat on saatu pois tolaltaan,
maailma on lopullisesti poissa raiteiltaan, pahaa on kierrätetty täyden kierroksen verran.
Koulusurmat ovat posttraumaattisen tapahtumasarjan viimeinen ja kauhistuttava loppu. Jokainen
suomalainen ymmärtää sisimmässään, mistä on ollut kyse ja vaikenee surman luodeista kuullessaan. Se on hyvin suomalainen ilmiö ja Mikko Niskanen koki päässeensä tuon traumansa sisälle
ennen kohtauksen kuvaamista. Sulevi Peltolan ei tarvinnut omaa roolihahmoaan edes harjoitella.

Paha maa
Aku Louhimiehen ohjaama “Paha maa” on älykkään vähäeleinen tapa kuvata sellaista, jota suomalaiset tavoittelevat pysytellen välillä kahvi- ja maitolinjalla, tipattomassa tammikuussa. Paha
maa on Rauni Mollbergin tapainen kuvaus maasta, Timo K. Mukan elämästä, joka on syntinen
laulu.
Paha maa kertoo miksi läntinen Suomi ja sen ruotsinkielinen saaristo on kokonaan eri maailmaa
kuin punainen Kemi, Forssa, Iin Hamina ja monet muut pohjoisen ja idän synkkien laulujen miesten maailmat, osa tuotuna Viipurinlahdelta rikastuttamaan toisiaan teurastaneitten suomalaisten
sukujuurille Hämeeseen, Marskin maljasta ja sen merkityksestä mitään ymmärtämättömään maailmaan.
Suomalaisen sielunmaiseman kuvaajana Donnerin on mahdotonta päästä sisälle siihen tuskaan,
mitä on elää posttraumaattisen maailman vankina; hakattuna, halveksittuna, vähäteltynä, eristettynä ja kuunnellen siellä poliittisia puheita vapaudesta, hyvinvointiyhteiskunnasta tai ruotsalaisesta kansankodista, kapitalismin tavasta asettua rahoineen aina oikeaan asentoon, vaikka kuppi
olisi nurin ja sirpaleina. Nuoren pojan vakuuttelu haudalla, kuinka kaikille käy lopulta hyvin, on
Jasper Pääkkösen nuoren uran näkyvin puhe.
Tähän Marskin maailma ei ylety sisällissodan traumaa kuvattaessa ja hänestä tulee lopulta vain
Paasikiven väline 1950-luvun Suomessa. Mannerheim vaati jopa Paasikiveä teitittelemään itseään ja piti etäällä myös sellaiset ihmiset, jotka hän tunsi, kertoo Donner Suomen Kuvalehden
haastattelussa (SK 51-52). Niissä oloissa oli varmaan syytäkin.
Toimiakseen kansakunnan vaatimassa tehtävässään herooisena sankarhahmona vielä vuosisatoja kuolemansa jälkeen, Stalinin ja Hitlerin, Leninin mittaiset kultit ohittaen, ei voi eläessään esiintyä leppoisana isähahmona saati juopottelevana kapakkakaverina. Huonoa suomea kömpelösti
puhuva mies ei menestyisi tämän ajan medioissamme, 1800-luvun aristokraattisena hahmona,
edes Timo Soinille karsimassa kilpaillen.

344

345

Populismin kumiseva tyhjyys
Tuossa maailmassa populismilla tarkoitetaan juuri niitä tyhjää kumisevia sanoja ja käsitteitä, joita
tänään viljellään pohtimatta, kuinka ainut puhutteleva tulee mykän Sulevi Peltolan suusta, Mikko
Niskasen näyttelemänä ja raivokaan Vesa-Matti Loirin isähahmona pojilleen. Siellä ovat populismin syvät juuret Suomessa.
Miksi vuoden vaihteen Suomi oli juuri tämän posttraumaattisen maan esittelyä, oli kuin siirtymä
Arktiseen Babyloniin ja sen viimeiseen vuoteen 2011. “Oi Khalistan, sun päiväs tuskin koittaa”,
on Helsingin Sanomien oivallus (HS 2.1) Intian 30 miljoonaiselle sikhikansalle heidän elätellessä
unelmaa omasta valtiostaan, ja aivan kehno ei ole päätoimittaja Mikael Pentikäisen havainto Kiinan tyhjästä tuolista haettaessa vuoden tärkeintä ja koskettavinta uutista. Olkoonkin, että havainto on itsestään selvyys ja norjalainen lavastus, draaman kulun tuntevan kansan ja viikinkien
oivallus.
Oslon Nobel -juhlan tyhjä tuoli odottaa Kiinassa täyttäjiään, kritiikin sietävää toisinajattelijaa ja
demokratiaa, joka tulee maltillisen kehityksen kautta tai myöhemmin täydellisenä kaaoksena niin
monen kansakunnan kokemana. Sen sijaan putinismin logiikka, kirjailija Mihail Bergin kuvaamana
(HS 2.1), istuu toki mihin tahansa maahan ja kertoo juristin ja tiedustelijan aivoista: “Se jota ei ole
saatu kiinni, ei ole varas.”
Hodorkovski saatiin kiinni, kun oikein niin tahdottiin, ja vain hilkulla oli, ettei näin käynyt Suomessa
vaikkapa tuppilautasekoilussa pääministerille ja aiemmin vain hyvät ystävät ja onni pelastivat vakoilusta epäillyn Alpo Rusin.

60. Kaaosteoria ja perhosen siiveniskut
Matti Luostarinen 2012: Mediayhteikunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa Osa I: Arabikeväästä Japanin tsunamiin ja jytkyvaaleihin. Blogi 23. helmikuuta 2011. Matti Luostarinen
2005: Arctic Babylon 2011.
“Julistamme pyhän marssin. Kutsumme miljoonia autiomaasta puhdistamaan Libyan talo talolta.
Olen taistelija, kapinallinen teltasta ja kuolen marttyyrinä. En ole määrännyt yhtään luotia ammuttavaksi. Kun sen teen, kaikki palaa. Kaikki te, jotka rakastatte Muhammar Gaddafia, tulkaa kaduille ja turvatkaa ne. Älkää pelätkö. Haluatteko Yhdysvaltain valloittavan maanne kuten Afganistanin ja Irakin?”

Historiaan jäävät kuvat
Nämä lauseet moni näki televisiostaan eilen ja Helsingin Sanomat (23.2) oli tallentanut niistä parhaita paloja. Ne lauseet jäävät historiaan ja painuvat mieleemme aggressiivisen, yli 40 vuotta
rautaisella otteella hallinneen eversti Gaddafin vuodatuksina ränsistyneestä armeijan tukikohdasta Tripolissa.
Libyan diktaattori toi mieleen mielipuolisen ihmisen, sairaan Aadolf Hitlerin julistuksen toisen maailmansodan aattona. Sellainen kokemus on järkyttävä satojen ihmisten kuollessa oman armeijan
ja poliisin aseista. Käsite Arctic Babylon oli käynnistynyt ja monen pakolaisen matka kohti myös
Suomea oli alkamassa. Arktisen Babylonin ennuste oli käymässä kirjaimellisesti toteen juuri
vuonna 2011.
On olemassa yhden selityksen ihmisiä. Nämä kertovat kuinka kaikki tämä Tunisiasta alkanut selittyy yhdellä asialla. Ja että heillä oli tämä selitys valmiina jo kauan ennen muiden selitysten
syntymää. Sillä samalla selityksellä he kertovat myös vaikkapa suomalaiset tulevat vaalit ja niiden
perussuolaisten tuoman yllätyksen, herravihalla ja populismilla.
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Tietokoneen vaalikyselyyn jokainen hämäläinen ehdokas on laittanut omikseen perussuomalaiset
arvot. Niitä käyttäen kaikki ehdokkaat kasautuvat yhteen nippuun kymmenen prosentin hajonnalla. Sellainen on opportunismia, mutta samalla poikkeuksellisen tyhmää. Perussuomalaiset arvot leviävät eikä vaihtoehtoja näytä edes olevan. Puoluetoimistot kouluttavat nyt ehdokkaitaan
väärin. Perussuomalaisten menestyksen taustalla on useita selityksiä, ei vain yksi.

Arabimaailman sama kuvio rikkoutui
Kun kansa lähtee kadulle toistuvat samat kuviot, kertoo toimittaja Heikki Aittokoski (HS 23.2).
Ensin tulee myönnytyksiä, tyranni lupaa parannuksia. Sen jälkeen kun kansa ei poistu kaduilta,
tulee lisää lupauksia ja uudistustarjouksia. Kun kansa pysyy kaduilla, tyranni katoaa maastaan.
Näin tapahtui Tunisiassa ja Egyptissä.
Se mikä toimii Tunisiassa ja Egyptissä, ei toimi enää Gaddafin Libyassa. Myönnytyksiä ei luvata,
vain pyhää sotaa. Ongelmana vain on, ettei Gaddafi ole uskonnollinen johtaja ja fundamentalistisen maailman kokoaja klaanien yhteisöissä vaan aivan tavallinen, hyvin sairas ihminen. Sellaiseen on suhtauduttava kuten sairaaseen suhtaudutaan.
Kun ilmiö ei ole taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen vaan psykologinen ja lääketieteellinen,
siihen on muutettava suhtautumista, ja niin myös läntinen Eurooppa ja YK teki välittömästi. Tällainen ilmiö on aina pelottava. Ilman sääntöjä pelaavan terroristin tai narsismiltaan häiriintyneen
hullun kanssa ei voi odottaa neuvottelutulosta ulkovaltojen painostaessa.
Kadulle lähteneen kansan kanssa ei voi neuvotella. Kun mielipuolisen ihmisen aseet suunnataan
kansaan, syntyy verinen spektaakkeli seurataksemme. Vallassa kiinni oleva mielipuoli ei siitä
luovu ilman ihmisuhreja, omien kansalaistensa verta. Sellaiseen uhriin ulkopuolinen ei voi edes
puuttua. Ei ole teoriaa ja tiedettä johon tarttua.
Se mitä arabimaissa on nyt tapahtunut ja jatkossa koemme ei ollut ennustettavissa, kerrotaan
medioissamme. Johtajamme ympäri maailmaa vierailivat näissä valtiossa ja nauttivat näiden nyt
terroristeiksi leimattujen kansansa riistäjien suopeasta seurasta. Se oli normaalia diplomatiaa kuvineen, jossa mukana olivat kauniit ihmiset ja naistenlehtien jumalattaret alfa urosten kainalossa.
Wikileaks kuvasi ne korostaen sukua, Gaddafia seuraisi hänen komea poikansa Saif jonka Yhdysvallat oli siunannut. Nepotismi on vaarallinen ilmiö missä tahansa ja siksi niin ikävä mainittava,
pilaa normaalin terveen sukuyhteisön ja perheen siteet sairaassa maailmassa, työyhteisössä, organisaatiossa. Katolinen kirkko lopetti sen rikoksena jo keskiajalla Paavin kirkosta alkaen.

Opportunismin hedelmiä
Kansakunnat ja niiden johtajat ovat opportunisteja ja öljy tekee niistä nöyriä. Vanhoja rapautuvia
raunioita ja arabikulttuureja olisi tuettava edelleenkin, islamilaisia fundamentalistiryhmiä pelätään.
Uhka Israelille kasvaa sekin jonkun mielessä. Optimisti uskoo demokratian tien vievän vakauteen
myös valtioissa, joissa ei ole sen enempää vanhoja puolueita kuin uusia. Vain klaaneja ja armeijan juntta, hajanaisia liikkeitä ja varallisuutta, jota käyttävät muut kuin nyt kadulle rynnännyt kansa.
Italia tuki loppuun saakka Libyan johtoa ja Ranska myöhästyi omituisesti kun Tunisian palo syttyi,
torikauppias poltti itsensä.

Perhosen siiveniskut
Kun selityksiä kuuntelee, kaikki tämä tapahtui yhdestä pisteestä ja ikään kuin taifuunina, jonka
takana oli perhosen siiven iskut ja kuvaus katastrofista, joka on osa kaaosteorian mukaista elämäämme. Siinä tulevaisuuden ennustaminen on nyt yhtä turhaa kuin pyrkiä uskomaan heitä, joilla
on yksi selitys kaikelle.
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Se mitä sairas mielipuoli tekee on mahdoton ennustettava Libyassa tai toisen maailmasodan aattona Saksassa. Kun kansa on lähtenyt kadulle, kaaosteorian mukainen sekasorto on jo liian pitkällä eikä mitään ole tehtävissä. On annettava vain myönnytyksiä, luvattava uudistuksia ja lopulta
poistuttava maasta.
Sekasorron ja kaaoksen selittäjät eivät tahdo oivaltaa, kuinka ankara komentotalous ja linjayhteisö ei toimi kuten verkottunut yhteiskunta. Se ei toimi samoin kuin demokraattinen maailmamme, eikä Libyan klaaniyhteiskunta taivu omaan kokemukseemme ja maailmankuvaan. Se
on pelon yhteiskunta ja sillä sitä on myös hallittu. Voimme olla kiitollisia satavuotiaalle demokratiallemme ja sen ylläpitäjille sekä moraalipääoman kasvulle sukupolvelta seuraavalle. Muuta pääomaa kansakunnalla ei ole arvojen ja normistojen rinnalla.

Gutenbergin kirjoitustaito
Angela Merkelin kultapoika, puolustusministeri Karl-Theodor zu Gutenberg kopio väitöskirjansa
ja luopui tohtorin arvostaan. Tohtorin arvo on Sakassa hyvin arvostettu ja Gutenberg sai kiitettävän lausunnon hengentyöstään. Myöhemmin, kun plagiointi paljastui, alan ammattilaiset olisivat
hylänneet sen, vaikka mukana olisivat olleet asianmukaiset viitteet lainauksista.
Syynä oli se, ettei Gutenberg esittänyt työssään yhtään omaperäistä ja itsenäistä ajatusta. Sellainen kolhii vielä enemmän ministerin arvovaltaa kuin plagiointi, joka on nykyisin kovin yleistä. Siitä
on tullut tehdasmainen tapa tuottaa opinnäytteitä niille, joilla ei ole Luojan suomaa kykyä ja lahjoja
sen itsenäiseen tekemiseen.
Väitöskirjassa kun olisi oltava myös jotain uutta annettavaa tieteelle. Vanhojen luiden siirtely haudasta toiseen ei saisi riittää. Oikean uuden tiedon tuottaminen vaatii lahjojen ja älyn, opiskelun ja
työn ohella poikkeavaa innovatiivista persoonallisuutta.
Poliitikon persoonallisuus on harvoin luovalla tavalla innovatiivinen. Sellaista ihmistä ei äänestetä,
eikä hänessä ole aina alfa uroksen ainestakaan ottamaan valta Gaddafin tapaan. Nykyisin nämä
nuoret käyttävät valtaa netissä ja panevat vallasta pois vihaamansa ihmiset. Näin internet ja sosiaalinen media muutti arabimaailman klaanit. Mutta ainut selitys se ei toki ole.

Internetiä mutkikkaampi elämä
Euroopan rauhattoman vuoden alku, kiitos arabimaiden kaoottisen maailmanlopun tunnelman, ja
aiemmin laman aiheuttamien valtioiden myös omaa talouttamme ravistelleet skandaalit, ovat loistavia kymmenien väitöskirjojen aiheita. Niihin tulee mukaan myös oma kuohuntamme politiikassa
ja perussuomalaisten nousu jopa vakavaksi ehdokkaaksi pääministeripuolueena.
Kun niitä myöhemmin selitetään, yksi malli ei varmasti riitä ja se selittää myös useiden väitöskirjojen synnyn. Niissä lainataan hieman eri tutkijoiden töitä ja tiedekunnat vaihtelevat, oman konvention rajat ja hypoteettinen prosessi on valittu vaihtaen näkökulmaa, jossa vanha paradigma
on jo muuttunut.
Taustalla on kuitenkin selitysten antajina aina ihmiset ja tulkinta kohdistuu ihmisten rakentamaan
maailmaan. Totuutta lähestytään, mutta täydellistä totuutta ei koskaan löydetä. Yhteistä niille kaikille on kuitenkin prosessien kaoottinen luonne ja eteneminen toisin kuin mihin olemme vanhassa
paradigmassa oppineet.
Tähän me yhdistämme myös tulevaisuudessa median, uuden median ja sen kansalaisia yhdistäneen yhteisömedian, sosiaalisen median vallankumouksen, ja alamme ottaa sen entistäkin vakavammin osana internetin yleistymistä globaalina ilmiönä myös Gaddafin Libyan, arabinationalistisen ja sosialistisen, omalaatuisen “demokratian” kaltaisiin klaanien yhteisöihin, arabimaailman
sortoon. Internet ei kuitenkaan selitä kaikkea, maailma on paljon sitä mutkikkaampi paikka elää.
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Sosiaalisen median talouden ja strategian tuntemus ja tutkimus tieteenä on kuitenkin meillä hyvässä alussa ja se on myös käynnistetty varhain (Matti Luostarinen 2011: Social media economy
and strategy).

61. Maghreb valtiot ja intifadan kasvot
Matti Luostarinen 2012: Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa. Osa I: Arabikeväästä Japanin tsunamiin ja jytkyvaaleihin. Blogi 29. tammikuuta 2011 www.clusterart.org
Kun puhutaan Tunisiasta alkaneesta liikehdinnästä, facebook -nuorten kansannoususta, mainitaan ensimmäisenä mahdollisuus dominoilmiöön ja Tunisian kohdalla Ranskan osuus vallankumouksessa. Presidentti Sarkozy myöntää heidän reagoineen liian hitaasti. Se on omituista sosiaalisten medioitten maailmassa.
Vastaavasti Egypti on Yhdysvaltain keskeinen liittolainen ja suhde on jatkunut sellaisena kiitos
Hosni Mubarakin hallinnon Israel -politiikan. Tukea ovat saaneet niin väärälle vuosisadalle jäänyt
hallinto kuin odotettu arabimaailman intifada, kansannousu.

Auringon nousun (Mashrek) ja laskun (Maghreb) -valtiot
Arabimaailma koostuu 22 valtiosta alkaen Marokosta lännessä ja jatkuen aina Omaniin saakka
idässä. Useimpien valtioiden pääuskonto on islam. Noin kolmannes maailman muslimeista on
arabeja. Näiden valtioiden pääkieli on yleensä arabia ja yksi monista vähemmistökielistä on kurdi.
Poliittisesti hajanaista arabimaailmaa edustaa Arabiliitto. Egypti erotettiin siitä sen suhteiden normalisoituessa Israeliin ja Mubarakin aikana Egypti on sinne jälleen palannut.
Lähi-Itään ja Lähi-Aasiaan lasketaan mukaan Egypti Afrikassa, Lounais-Aasia ja usein myös koko
Pohjois-Afrikan Saharaan rajoittuvat arabivaltiot. Kun jotain on tapahtumassa Afrikassa, Saharan
pohjoispuolella, Maghreb -valtioissa, se heijastuu välittömästi myös arkaan tasapainoon koko
Lähi-Idän alueella. Öljyn ohella mukana on aina Palestiina ja arabimaiden suhde Israeliin.
Arabit eivät muodosta yhtenäistä geneettistä tai historiallista geopoliittista aluetta. Pohjois-Afrikassa, Marokossa ja Sudanissa beduiinit ovat sekoittuneet negroidisiin rotuihin ja vastaavasti
Lähi-Idässä on nähtävissä vaikkapa mongolivaikutteita muistona Osmanien valtakaudesta.

Länsimaiden historian ydin
Lähi-Itä, Mesopotamia ja Egypti muistetaan historiastaan, varhaisesta maataloudesta, korkeakulttuuristaan jo 3000 eaa. Valtioina muistamme Assyrian ja myöhemmin Babylonian sekä Persian Kyyros toisen valloituksista. Aleksanteri Suuren sotien jälkeen kreikkalainen kulttuuri levisivät
alueelle ja lopulta Rooman valtakunta valloitti koko Välimeren rannikon.
Rooman valtakunnan hajottua kahtia kristinusko tuli valtauskonnoksi ja Välimeren itärannikko
kuului Bysanttiin. Myöhemmin kalifit Omarin johdolla valtasivat koko Lähi-Idän, ja noista ajoista
islam on ollut valtauskontona, arabia laajimmalle levinnyt kieli. Näin kristittyjen monista ristiretkistä ja Tsingis -kaanin ja hänen seuraajiensa joukkojen hävitysretkistä huolimatta.

Intifadaa edeltänyt torkkupeitto
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Osmannien valtakunta jaettiin Britannian ja Ranskan kesken Kansainliiton mandaattialueena. Tosin Egypti ja Saudi-Arabia itsenäistyivät pian, kuten muutkin mandaattialueen valtiot, Irak näistä ensimmäisenä. Alkoi sata vuotta kestänyt ruususen uni,
intifadaa edeltänyt aika. Tästä unesta nettiyhteisö on arabikulttuureja ravistelemassa. Ne palau-
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tuvat ikään kuin ihminen traumojensa takaumiin, kulttuuri kulttuurilta. Ranskalaisten antropologien, Claude Levi-Sraussin oppilaiden, filosofian ja strukturalismin pitkän linjan kulkijoiden, olisi
kuulunut tämä ymmärtää.
Palestiinaan muutti juutalaisia sionistiliikkeen seurauksena 1800-luvun lopulla ja tuolle alueelle
perustettiin YK:n jakamana arabi- ja juutalaisvaltio. Israel itsenäistyi ja syntyi omaan aikaamme
ulottuva arabien ja juutalaisten konflikti, joista näkyvimpiä ovat olleet Israelin itsenäistymissota
1948-49, Suezin kriisi 1956, kuuden päivän sota 1967, Jom Kippurin sota 1973, Libanonin sota
1982 sekä palestiinalaisten kansannousut, intifadat 1987-1993 ja uudelleen vuonna 2000.
Intifada on arabiankielinen käsite ja tarkoittaa kansannousua. Käytännössä sillä on tarkoitettu
aiemmin vain palestiinalaisten iskuja Israelia ja juutalaisia vastaan ja kovin moni yhdistää mm.
Yhdysvalloissa kaikki kaukana Lähi-Idässä tapahtuvat juuri tähän käsitteeseen. Intifada ja LähiItä ovat aina sama asia, palestiinalaisten ja juutalaisten kärhämiä. Pragmaatikkojen koulukunnan
Yhdysvalloissa on mahdoton ymmärtää strukturaalista antropologiaa, Platonia tai Immanuel Kantia.
Tällöin unohtuu kuinka Afrikan arabimaailma on oma maailmansa. Egypti kuuluu toki sekin Afrikan mantereeseen, mutta käytännössä se on historiallisesti ja kulttuurisesti pikemminkin Lähi-Itää
kuin osa Afrikkaa siinä missä Pohjois-Afrikan kaikki Maghreb -valtiot. Näiden kulttuuri ei ole perustaltaan kakofoniaa sen enempää kuin Sibeliuksen musiikki. Egypti ja muut Afrikan maghreb valtiot eivät ole mikään Afganistan. Mellakoiden jatkuessa Yhdysvaltoja ja kansainvälistä ääntä
on kuunneltu ja vedetty poliisivoimia pois välttäen siviiliuhreja.
Maghreb tarkoitta arabiankielessä auringon laskun valtioita Niilin länsipuolella ja Saharan pohjoispuolella. Näitä ovat juuri Marokko, Algeria, Tunisia, Libya ja Mauritania. Näistä Mauritaniaa
arabit kutsuvat juuri tuolla Maghreb -nimellä. Vastaavasti itään jäävät valtiot ovat Mashrek -valtiota tai -alueita. Saharassa liikkuen rajat ovat vähän epämääräisiä ja Niili jakaa maailman läntiseen ja itäiseen maailmaan. Niiden sosiaalista järjestelmää voi ymmärtää vain tuntemalla sinne
kätketty yhteinen nimittäjä, jonka kanssa sosiaaliset mediat nyt operoivat.

Facebook -nuorten intifada
Kansannousu auringon laskun valtioissa on ollut odotettu. Kun globaali talous on maailman kehitysmaissa lähtenyt rajuun nousuun, Afrikan Välimeren eteläpuoleiset valtiot ja niiden nuoret ovat
jääneet seuraamaan tätä kehitystä odottaen auringon laskun päättymistä ja uuden nousua. Noin
60 % väestöstä on alle 30-vuotiaita nuoria. Näistä huomattava osa on työttömänä ja kaukana siitä
elintasosta, jota Euroopan Unioni edustaan Välimeren pohjoispuolella ja turistien esittelemänä,
internetin maailmana sosiaalisissa medioissamme.
Siinä törmää suomalaisittain ajatellen Mannerheimin ja Kekkosen aikainen maailma 2010-luvun
internet -aikaan, reaaliaikaiseen todellisuuteen, Facebook- ja Twitter -nuoriin. Kokemus demokratiasta ja sen välineistä vain puuttuu kokonaan.
Se puuttuu sellaisena myös omilta nuoriltamme, sen symbolijärjestelmät ovat kadonneet tai ovat
vailla reaalivastineita, jollaiseksi itse sen sisäistämme ja odotamme heiltä mahdottomia. Se mikä
avautuu, on usein paljon vanhempaa, primitiivisenä pitämäämme. Se on virhe ja syntyy juuri antropologian strukturalismin teorioiden kautta tähän omaan aikaamme siirrettynä virtuaalitodellisuutena. Sen sisäistäminen ja ymmärtäminen edellyttää nuorta johtajuutta ja avustajia Egyptin kaltaisessa sivistysvaltiossa. Onko Mohamed ElBaradei nyt oikea henkilö, johon katseet kohdistuvat,
jää nähtäväksi. Taustansa puolesta hänellä olisi siihen kaikki edellytykset.

351

Etnisiä ryhmiä arabien ja juutalaisten ohella alueella edustavat kurdit, assyrialaiset, syyrialaiset,
armenialaiset, azerit, tserkessit, georgialaiset ja tietysti turkkilaiset. Käsite Lähi-Itä yleistyi oikeastaan vasta Suezin kriisin yhteydessä ja se sai geopoliittisen merkityksen Eisenhower-opin myötä.
Se oppi ei ole oikea.
Kielistä arabian ohella yleisiä ovat Israelissa heprea ja Iranissa persia, Kyproksessa kreikka ja
turkki, kurdin kieli ja nykyisin myös usein englanti, romania ja venäjä. Yleisin kieli alle 30-vuotiaiden kohdalla on kuitenkin netin välittämä englanti ja globaalin maailman viihde, mutta samaan
aikaan myös vaativin mahdollinen tieto. Sen avaaminen vaatii vanhaa kulttuuria.

Mannerheimin ja Kekkosen oloinen mies
Egyptin johtoon nousi Anwar Sadatin murhan jälkeen vuonna 1981 Muhammad Husni Said Mubarak. Mubarakin tausta oli sotilaskoulutus, sotilasakatemia ja hän suoritti korkeakoulututkinnon
sotatieteissä vuonna 1949. Siis varsin pian toisen maailmansodan jälkeen ja jatkoi ilmavoimien
akatemiassa. Koulutusta syvennettiin Neuvostoliitossa, Kirgisiassa, Frunzen tukikohdassa. Hänen ura kohosi tukikohdan komentajaksi ja valtuuskunnan johtoon Neuvostoliittoon vuonna 1964.
Tänään Mubarak on 82-vuotias mies ja koulutuksensa vanki. Hänet leikattiin vuoden vaihteessa
Saksassa ja odotettiin, kuinka hän selviää Heidelbergissa sappirakkonsa vaivoista.
Israelin sodissa Mubarak kohosi ilmavoimien esikuntapäälliköksi ja ramadanin sodassa hän yleni
marsalkaksi. Seuraavat portaat olivat Egyptin varapresidentin tehtävät ja Anwar Sadatin murhan
jälkeen hänestä tuli maan presidentti vuonna 1981. Mubarakin on mahdotonta sisäistää uuden
internetin tuottama symboliikka ja sen rakenteet.
Mubarak on valittu uudelleen virkaansa kuuden vuoden välein jo neljä eri kertaa, Urho Kekkosen
tapaan. Kyseessä ei ole vaalit, vaan parlamentin suorittama nimeäminen ja vastaehdokkaita ei
ole esiintynyt muuten kuin kumileimasimena toimivan parlamentin kautta viimeisimmissä vaaleissa 2000. Länsimainen demokratia on tullut tutuksi netissä, mutta sen välineet ovat nuorille
kovin vieraita. Sen avaajia ei löydy Egyptin hallinnosta.
Reaalimaailma ja virtuaalimaailma törmäävät arabimaailmassa surullisella tavalla yhteen. Demokratiaan kypsytään, ei loikata eikä hankita marketin hyllyltä. Jostakin tämä kehitys on kuitenkin
käynnistettävä ja käynnistäjä ei voi olla pragmaattinen Yhdysvaltain hallinto.
Mubarakin kannatus on kuitenkin arvioitu korkeaksi kansan keskuudessa ja kuudesta murhayrityksestä huolimatta. Paikallinen media on tehnyt tästä omia gallupejaan. Myös median kohdalla
siirtymä perinteisestä sähköiseen on pitkä prosessi ja sekin on jostakin käynnistettävä.
Egypti elää edelleen Anwar Sadatin murhan 1981 jälkeisen hätätilalain alaisuudessa ja presidentti
nauttii laajennetuista valtaoikeuksista ja on käytännössä yksinvaltias. Vaatimukset hänen erostaan jatkuvat kadulla. Hän lupaa kansalaisille uuden hallituksen. Sen merkitystä ilman vaaleja on
vaikea Suomessa oivaltaa. Se ei ole tarpeen, jos kansa on siihen tyytyväinen ja se tuo tulosta.
Husni Mubarak on naimisissa walesilais-egyptiläisen Suzanne Mubarakin kanssa ja heillä on
kaksi poikaa, menestyvä liikemies Ala Mubarak ja vuonna 1963 syntynyt Gamal Mubarak. Gamal
Mubarak on merkittävässä asemassa kansallisessa demokraattisessa puolueessa ja oletettu
isänsä seuraaja vielä ennen kansannousua, intifadaa.

Intifadan kasvot
Intifadan opposition yhdistävänä henkilönä mainitaan usein Mohamed ElBaradei. Jos Mubarak
sotilaskoulutukseltaan ja Neuvostoliitossa koulutettuna marsalkkana muistuttaa suomalaisista
presidenteistä Mannerheimia, pitkän uransa kautta Urho Kekkosta, Nobelin rauhanpalkinnon saanut atomienergiajärjestön johtaja ja juristi, diplomaatti, muistuttaa puolestaan Martti Ahtisaarta.
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ElBaradein juristikoulutus on hankittu aikanaan Yhdysvalloissa ja ura on kulkenut ulkoministeriön
kautta diplomaatin tehtäviin YK:n palveluksessa eritysosaamisena koulutus ja tutkimus sekä kansanvälinen juridiikka, jossa tehtävässä hän on saanut kokemusta myös Yhdysvalloissa professorina.
Mohamed ElBardei on akateemisen yhteisön jäsen, diplomaatti ja rauhan rakentaja, Yhdysvaltain
kanssa Irakin sodan yhteydessä yhteen ottanut, kieltäessään Irakin ydinohjelman olemassaolon.
Tohtori ElBaradein puoliso on nuoruudessaan niin ikään opettajana toiminut Aida Elkachef. Perheeseen kuuluu yksityissektorilla juristina työskentelevä tytär Laila ja Lontoossa televisiossa studiotyössä viihtyvä Mostafa ElBaradei.
ElBaradein ongelmana on hänen etäinen suhde Egyptin poliittiseen kenttään ja moni nyt barrikadeille nousseesta pitää häntä liki opportunistina hakemaan sellaista “meriittiä”, joka olisi tullut
hankkia Nelson Mandelan tapaan vankilassa viruen tai suomalaisittain osana “maan tavan” mukaista pätevöitymistä poliittisiin tehtäviin ja virkoihin.
Mohamed ElBaradei on älykkö vesitykkien edessä, toisin kuin vaikkapa Boris Jeltsin, noustessaan panssarin päälle venäläisille sopivana johtajana. Boris Jeltsin ei ollut älykkö, ei filosofi, eikä
akateeminen oppinut, kaukana diplomaatista. Kuluva vuosikymmen on suurten yllätysten vuosikymmen juuri arvioitaessa valtaan niousevia johtajia.

Mashrek Finland
Kun Tunisiassa presidentti Zine al-Abidine Ben Alin valta oli murrettu, syntyi, toimittaja Jenni Virtasta lainaten, vallankumouskrapula (HS 29.1). Vallankaappaus ei ole hassumpi saavutus sosiaalisen median facebook -yhteisöltä ja nuorelta Mohamed Bouazizilta, hedelmäkauppiaalta, jonka
polttoitsemurhasta kaikki lopulta käynnistyi. Tänään kymmeniä ihmisiä on kuollut, tuhansi loukkaantunut. Emme tiedä miten prosessi etenee arabivaltioissa.
Noin neljännes tunisialaisista on sosiaalisen median aktiivikäyttäjiä. Facebookissa Libyan johtaja
Muammar Gadaffin kutsutaan mukaan juhliin ja mukana on tuttua nuorten mustaa huumoria, ironiaa ja sarkastista sanailua. Demokratian rakentaminen on pitkä tie ja paljon mutkikkaampi prosessi kuin vanhan vallan alas ampuminen, pohtii Jenni Virtanen kolumnissaan. Se mitä hän ei
pohdi, on internetin älymystön ja oppineiden tapa prosessoida reaaliaikaista tietoa. Kyse on sadoista miljoonista ihmistä joista vain osa asuu arabimaissa.
Veteraanipoliitikko on esittänyt “vanhojen viisaiden neuvostoa“, johon kutsuttaisiin suomalaisen
kolmikannan mukaan sellaisia osapuolia, joita Tunisiasta nyt on mahdollista kuvitella koottavaksi.
Se on 80 -vuotiaan tapa ratkoa satojen miljoonien ongelmia, oman lähiyhteisön tuoma kokemus,
ei satojen miljoonien yhteinen prosessi.
Vanhaan paluu on nyt mahdotonta ja tilanne muistuttaa hieman suomalaista politiikkaa, jossa
Jukka Tarkka on havainnut liki sata vuotta valtaa käyttäneiden puolueiden kriisiä, johon mukaan
on tullut samalla yksi uusi voimatekijä, perussuomalaiset. Kun joku puolue lähtee nyt alamäkeen,
sieltä paluu takaisin parrasvaloihin on liki mahdoton tehtävä.
Diktatuurissa muutos on vain dramaattisempi kuin demokratiassa, jossa rakenteiden muutos on
mahdollista tehdä demokratian keinoin, jo valmiiden vallankäytön välineiden hoitamana, ja osana
medioitten valpasta läsnäoloa, jossa myös sosiaalinen media hakee paikkansa vaalien jälkeisen
aamun koittaessa nyt kuitenkin itäpuolella Niilin laakson, Saharan pohjoispuoleisessa auringonnousun valtiossa, Mashrek Finlandiassa. Odotettavissa on kansannousu suomalaiseen malliin ja
äänestämällä tulevissa vaaleissamme.
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62. Ajattoman ajan alku
Matti Luostarinen 2012: Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa. Osa I: Arabikeväästä Japanin tsunamiin ja jytkyvaaleihin. Blogi 9. tammikuuta 2011 www.clusterart.org
Valio on sosiaalisten yhteisömedioitten ja samalla kansalaismedian suurkäyttäjä. Valio leviää sosiaaliseen mediaan, otsikoi Helsingin Sanomat (HS 9.1) sunnuntain suuren talousuutisensa. Valio
on mukana niin Facebookissa, You Tubessa, ruokablokeissa, Twitterissä, Wikipediassa,
Suomi24 sivuilla, kaikkialla. Valiolaiset eivät vain pääse sosiaalisiin medioihin, vaan heitä kannustetaan toiminaan siellä ja myös muissa yhteisösivuissa, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Valio
kuuluukin alan edistyksellisimpiin sosiaalisen median hyödyntäjiin. Alan tukijana tästä on tietysti
ylpeä. Onnittelut Valiolle suuren ajan oivalluksesta ja myös siinä toimimisesta.

Paljon työtä edessä
Kuitenkin vasta joka viidennellä suomalaisella yrityksellä on oma sosiaalisen median strategia ja
noin puolet suunnittelee sellaista parhaillaan. Olemme pahasti jäljessä kansainvälisestä kärjestä
ja Valio on poikkeus. Toki jo 60 % yrityksistä on hankkinut oman sosiaalisen median sivustonsa
ja heillä on omat sosiaalisen median ryhmänsä. Heitä luonnollisesti avustavat alan tutkimuslaitokset, näiden tekemä tutkimus jo vuosien saatossa. Tai jos näin ei ole, alue on nostettava tutkimuksen kärkeen ja käynnistettävä kansalliset ohjelmat yliopistoissamme ja korkeakouluissa.
Valiolla on oma digitiimi ja koulutusohjelma, jossa työntekijät ovat toki mukana. Puolet Valion
työntekijöistä löytyy sosiaalisen median aktivisteista ja heidät tapaa Facebookista tukijana siellä
liikkuen. Sama koskee Nokian, Ylen ja Finnairin henkilökuntaa ja yritysjohtoa. Kaverit vaihtavat
siellä kuulumisia ja blogeja luetaan. Brändi on muuttunut frendiksi. Kaveria ja ystävää ei voi kohdella kuten pois kuluvaa brändiä.

Kaverille ei myydä
Sosiaalinen media on henkilökohtainen, herkkä väline. Siellä ei markkinoida ja myydä. “Myy, myy
ja myy ei päde Facebookissa. Kerro mieluummin vaikka yrityksesi arvoista ja säästä, ympäristöstä,” kertoo asiakasohjaaja Sam Rihani (HS 9.1).
Kun brändistä siirrytään frendiksi, kyseessä ei ole ostettu media vaan ansaittu media. Sisällön on
oltava kiinnostavaa ja blogissa ei voi tuputtaa tietoa, joka ei ole lukijalle arvokasta. Kun sisältö ei
kiinnosta peukalo painuu alas. Kun teksti ei kiinnosta, sivustolla on ehkä jotain muuta joka pysäyttää. Mainos se ei voi olla kaverille ja ystävälle tarkoitettuna.
Yritys, organisaatio ja blogin kirjoittaja on sosiaalisessa mediassa kaveri, jolta kysytään persoonallista ja henkilökohtaista luonnetta, tiedon välittäjänä myös osaamista, johon voi luottaa. Yksilö
luottaa vain itse löytämäänsä tietoon ja palaa takaisin sivustolle ja sellaiseen kaveripiiriin, jonka
tuntee omakseen. Kukaan ei voi olla kaikkien ystävä. Kaikkien ystävä ei ole kenenkään ystävä.

Diffuusinen viesti
Jos yritys, yrityksen toimijat, verkosto ja klusteri, kykenee luomaan suhteen ihmisiin, he vievät
taatusti viestiä eteenpäin. Siinä oman elämän ja kuvitteellisen työminän välinen raja hämärtyy ja
siirrytään vastavuoroiseen ja reaaliaikaiseen maailmaan, yhteisöllisen sosiaalisen median luonnolliseen ympäristöön. Tämän ympäristön opiskelu ja sisäistäminen vie oman aikansa. Nuoret
omaksuvat uuden toisin kuin iäkkäämmät. Koskaan ei voi olla liian vanha, etteikö voisi oppia
uutta, liittää vanhan uuteen rakenteeseen.
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Elintarvikkeissa sosiaalisten medioitten käyttö on helppoa ja antoisaa. Kotikokkaajat ja reseptit
ovat helppoja, kaikkia kiinnostavia aiheita siinä missä ohjeet ja vinkit koskien laihtumista tai ruokavalioita, terveyttä, valokuvia osana tuotemerkkejämme.
Twitter on erityisen suosittu Yhdysvalloissa ja Valio operoi etenkin tätä kautta Yhdysvaltain markkinoilla. Wikipediassa voitaisiin olla paljon aktiivisempia ja olen itsekin tuottanut sinne tekstiä suomalaisesta ruuasta, maaseudusta ja yksittäisistä kohteista, kuvannut niitä siinä missä tuottanut
kirjoja saksalaisen kustantajan digitekniikkaa hyödyntäen.
Suomalainen kustantaja ei tätä vielä prosessin alussa halunnut ymmärtää tai ottaa vastaan, koki
kilpailijakseen. Ensimmäisestä alaa tutkivasta kirjastani on kulunut pian vuosikymmen. Silloin tällä
ajalla ja ilmiöllä ei ollut vielä nimeä. Suomalainen käsite ei kelpaa englanninkieliseen maailmaan.
Se on hyväksyttävä.

Tiede on popularisoitava
Kokeilu liittää kuvat, klusteritaide (cluster art) ja blogit sekä vaikeampi teksti sosiaalisen median
tutkimuksesta, tieteen teon popularisoinnista, on toiminut moitteetta. Olen saanut perinteiseen
tutkijan työn foorumeihin verrattuna moninkertaisen lukijakunnan. Samalla kun se on kasvanut
vastaamaan päivässä, joskus tunnissa, normaalia lukijamäärääni takavuosien koko lukijamäärästä, vastuu luonnollisesti kasvaa myös tekstin popularisoinnissa ja luettavuudessa.
Kun tutkija tulee ulos omasta tukijan roolistaan, samoin yrittäjän on tultava ulos omasta yrittäjän
roolistaan. On vastattava omalla nimellään ihmisenä ihmiselle. On siedettävä myös negatiivista
palautetta, joskus pelkkää ilkeilyä, ja hyväksyttävä ilmiö, jossa omat fanit, yrityksen ystävät, vievät
sosiaalisissa medioissa omaa viestiään persoonallisella tavallaan ja kaukana kuvittelemistamme
brändeistä. Jokainen ottaa viestin vastaan omalla persoonallisella tavallaan myös tieteen kohdalla.
Harvalla on tieteellinen maailmankuva ja tiedeusko maailmankuvanaan. Tieteen elitismiä ja tukijan, tutkimuslaitoksen konventioita ylläpitävälle, sosiaalinen media ei ehkä sovi. Kokemus viestinnän arjesta auttaa silloin, kun kohteet ovat monikulttuurisia, kaukana suomalaisesta tiedon vastaanotosta tai kongressiin kokoontuneista kollegoista. Onneksi myös heille ovat omat sivustonsa.

Sisarsivustot hyödyllisiä
Valiolla on omat sisarsivustonsa Suomen ulkopuolella. Facebook on siellä heidän tärkein mediansa. YouTubessa Valiolla on videokanavansa ja koekeittiönsä. Finnair tavoitti sosiaalisen median kautta asiakkaitaan kriisitilanteissa ja Yle on mukana luonnollisesti myös sosiaalisten medioitten kehittelyssä siinä missä Nokia blogeineen ja keskustelufoorumeineen. Nokia käyttää sosiaalisia medioita myös rekrytointiin, tuotekehitykseen ja tuotteiden markkinointiin. Delfiryhmä asiantuntijoista on vahva apu, kun se sijoittuu vielä yliopistojen kampusalueille ympäri maailmaa.
Kun puhumme sosiaalisista medioista, kansalaismedioista ja tiedon suitsijoiden ongelmista, puhumme samalla uudesta ajasta ja sen mukanaan tuomasta paradigmasta, yhteiskunnallisesta
suuresta muutoksesta. Se on paljon enemmän kuin yksittäinen teoria, malli tai näiden kautta syntyvä oivallus suurenakin yhteiskunnallisena muuttajana. Tätä aikakautta ei hallita voimalla, toteaa
lehti (HS 9.1).

Uuden paradigman aika
Helsingin Sanomat on olettanut uuteen aikaan kuuluvan myös sotilaallisen voiman, jossa Yhdysvaltain asema on nykyisin ylivertainen. Rinnalle ovat kuitenkin nousemassa Kiina ja Intia. Euroopalle on hyötyä Yhdysvaltain kumppanuudesta. Oleellista on, ettei sosiaalisia medioita pidä vetää
irti töpselistä silloin, kun kyseessä ovat aseet ja sotilaallinen mahti. Ne nostavat päätään myös
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silloin, kun rauhanpalkintoa jaetaan tyhjälle tuolille tai Wikileaks riisuu vanhaa maailmaa aseistaan. Ilmiö ei ole ajan trendi vaan pysyväksi jäävä, kehityksen suuntaa osoittava ja innovaationa
koko ajan kokeileva, testaava ja valikoiva robotti.
Jokaisella organisaatiolla on oltava johtajat, jotka visioivat ajoissa suuret suuntaviivat. Toinen
käytäntö vie yrityksen ja organisaation kirotuimpien joukkoon.
Sosiaalinen media nosti ihmisen keskiöön ja ihmisen oma asema, persoonallisuus ja olemassaolo
kohosi uusiin ulottuvuuksiin. Kuluttajien luottamus yritykseen on yhtä tärkeää kuin luottamus kaveripiirissä toisiimme. Yhteisömedian globaalit kaveripiirit ovat paljon enemmän kuin yrityksen
brändi tai sodan jäljet Afganistanissa. Juuri niiden voimalla kaatuivat muurit Berliinissä, yksityisten
ihmisten aloitteesta. Kansan käsi on karttuisa mutta myös kärttyisä. Kärttyisyys näkyy nationalismin nousussa ja populismissa. Nekin on opittava hallitsemaan.

Patentti ja tarina on sama asia
Maailma on mystisten tarinoiden ja mytologioiden kätkemä aarre, sanojen ja symbolirakenteiden
struktuuri. Asumme sanojen asettamassa puutarhassa ja sen puutarhan ylläpitäjiä ovat myös jatkossa runoilijat, tarinan kertojat. Mitä luovempi ja innovatiivisempi kulttuuri, mitä avoimempi ja
vailla sensuuria, sitä rikkaampi on kerrontateollisuus.
Nämä samat maat ja kulttuurit tuottavat myös parhaat urheilijat, jalkapalloilijat, patentit, poikkeukselliset neromme. Itse vietän aikaani Brasiliassa, olen luennoinut heidän valtionsa vuosijuhlissa
ja Helsingin Sanomat kehottaa myös katsomaan siihen suuntaan Euroopan ja Yhdysvaltain
ohella. Hyvä kun viimeinkin suunta on oikea ja olympiatuli loimuaa lasipalloissa joilla on tuttu
tarina taustalla siinä missä agropolis strategiallakin.
Laajentaisin tätä aluetta koko Väli-Amerikkaan, Etelä-Amerikkaan enkä unohtaisi myöskään Afrikan kykyä tuottaa kertomuksia, sellaista mytologiaa, joka rikastuttaa omien patenttiemme sisältöä
myös sosiaalisina ja symbolisina oivalluksina. Tälle aikakaudelle ei ole vielä annettu nimeä, mutta
kun se annetaan, se liittyy myös jollain tapaa siihen mytologiaan, jossa vuosi 2011 ja 2012 olivat
maykansan ajanlaskussa kiinnostavia, uuden ajan alusta kertovia. Tapamme siirtyä ajattomaan
ja paikattomaan, reaaliaikaiseen ja rajattomaan yhteisöön, jossa almanakka yllättäen loppuu, käy
tarpeettomaksi.
Mihin he, mayat, muuten käyttivät päivyriä, jossa oli liki 500 vuoden ajanjaksoja (baktu 394 vuotta)
ja silläkin nimensä, jos olivat yksinkertaisia metsästäjiä, nomadeja tai enintään maanviljelijöitä.
Eikö sellaiselle kulttuurille riitä yhden vuodenajan kierto? Kolmastoista baktu päättyy joulukuussa
2011 tai 2012, 21. tai 23. päivänä. Sen jälleen alkaa uusi pitkäkestoinen kierto. Yhä useampi on
lukenut Arctic Babylonin 2011. Aikana, jolloin pisin aika alkaa olla kvartaalitalouden neljännesvuosi, se on merkittävä saavutus reaaliaikaisena ilmiönä leviten (Matti Luostarinen 2005: Arctic
Babylon 2011).

63. Suomea seurataan maailmalla
Matti Luostarinen 2012: Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien draama. Osa I: Arabikeväästä
Japanin tsunamiin ja jytkyvaaleihin. Blogi 20.huhtikuuta 2011 www.clusterart.org.
Ranskalaisia ei yleensä kiinnosta suomalaisten puuhastelut ja Sibeliuksen musiikkikin on vaikeasti aukeavaa. Vain Arto Paasilinnan hauskat romaanit saavat myös ranskalaisen nauramaan
oikeassa paikassa. Nyt maahan ollaan rakentamassa suomalaismallista perusranskalaista nousua “Vrais Francais” liikkeenä. Marine Le Pen julistaa kuinka juuri hänen kauttaan puhuu kansa
ja perusranskalainen nationalismi. Hollannissa ja Unkarissa saatiin niin ikään uutta intoa ja Jobbik
-puolue kertoo kuinka “Unkari kuuluu unkarilaisille.”
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Suuria eroja ja pieniä yhtäläisyyksiä
Tanskan perussuomalaiset (Dansk Folkparti) ovat ehkä lähempänä meitä kuin ruotaslainen vastine, jonka kohdalla korostuu ruotsalaisten ongelmat saada oikeistoradikaalinen liike ohjattua
osaksi demokraattista parlamentarismia. Ruotsi ja Tanska eivät ole lopulta edes lähellä Suomea
ja erot syntyvät niin poliittisissa järjestelmissä kuin maahanmuuttajien määrissä, sosiaalisessa
epävakaudessa. Suomi kykenee ottamaan poliittisen muutoksen dynaamiseksi voimakseen. Näin
Pohjoismaita ei voi vertailla toisiinsa tekemättä suuria virheitä. Suomessa ei rettelöidä vaan käytetään vaaleja apuna.
Sen sijaan kiinnostavia nämä vertailut ovat ja etenkin kun kyseessä ovat uudet eurooppalaiset ja
globaalit muutostuulet, Italiaan purkautuvat pakolaisvirrat Pohjois-Afrikasta ja näiden ohjailu kohti
Ranskaa. Näin Suomen malli on mukana sellaisessa iternet -yhteisöjen ja sosiaalisen median
taloudessa, joka poikkeaa oleellisesti takavuosien tavasta siirrellä suuria uusia aatteellisia ja arvomaailmaan liittyviä taloudellisia ja sosiaalisia prosesseja Euroopan sisällä ja ohi perinteisten
elitististen vallankäyttövälineiden ja korporatiivisesti jäykän byrokratian. Kirjakauppoihin on tulossa uusin kirjani “Social media economy”, joka kuvaa näitä prosesseja. Kirjassa on myös suomenkieliset käännökset.

Uuden aikakauden alku
Näin Suomen “jytky” -vaalit ja niiden tulos ei käynnistänyt vain uuden aikakauden alkua Suomessa vaan se siirtyi hetkessä yleiseurooppalaiseksi prosessiksi, uusien organisaatioinnovaatioiden toivossa myös politiikanteon välineinä. EU-politiikan blokkivaaleista tulikin yllättäen shokkivaalit, lainaten Ville Pernaan kirjoitusta Helsingin Sanomissa (HS 20.4). Reaaliaikaiset prosessit
lisäsivät sen tehokkuutta. Niiden arviointi on mahdollista tehdä vasta vuosien kuluttua. Tämän
uuden aikakauden alku kuitenkin käynnistyi Suomesta.
Hallitusohjelma ei voi olla enää virtaviivaista takavuosien hallitusohjelmien toteutusta jossa keskeneräisistä asioista ei puhuta. Tulos on suomalaisessa parlamentarismissa sikälikin hätkähdyttävä, että meillä demokratiassa kansa ei voi olla väärässä. Vielä tänään amatööripohjainen kansanliike voi ottaa mittaa ammattimaisista politiikanteon laitoksista ja tuoda hallitusneuvotteluihin
oman aiemmasta poikkeavan näkemyksensä, jossa jopa hallituspolitiikan määrämuotoisuus ja
päätöksenteon teknisyys joutuvat koetukselle niin hyvässä kuin pahassakin.
Siinä “vaativat ja vaikeina pidetyt tekijät” opettavat kyllä tekijäänsä ja tarjoavat samalla paikkoja
myös vanhoissa puolueissa uusille voimille. Tällaisia ovat vaikkapa SDP:n ääniharava Hanna
Tainio Tampereelta ja toki jo kolmannen polven edustaja, niin ikään SDP:n Heli Paasio, sekä
vaikkapa kokoomuksen Sofia Wikman ja toki forssalainen Aleksander Stubbin avustajana vuosia
toiminut kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen. josta odotan näkyvää kokoomuslaista vaikuttajaa. Näiden uusien kasvojen eteen on vain tehtävä yhteisesti töitä ja yli puoluerajojen. Nyt tarvitaan myös nuoria ministereitä ja taantuvilta talousalueilta.

Vasemmistokonservatiivinen hallitus
Vaalikoneen mukaan Katainen saisi vedettäväkseen pääministerinä vasemmistokonservatiivisen
hallituksen (HS 20.4). Itse pidin melkoista osaa perussuomalaisten kannattajista ennen vaaleja
blogissani pikemminkin radikaaliryhmään kuuluvina, mutta nyt edustajien kohdalla konservatiivisuus on näkyvämpää ja selvästi vasemmalle kallistuen. Tämä oli koko vaalien yleisilmeeseen
kuulunut eikä poikennut perussuomalaistenkaan valinnoissa.
Näissä arvioissa on ongelmallista se, miten laskelmallisesti edustajat ovat vaalikoneisiin aikanaan
vastailleet. Toki sekin vaikuttaa millaista vastausta pidetään vaikkapa konservatiivisena ja millaista radikaalina tai liberaalina.
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Moni tutkija varmaan tulkitsi konservatiivisena vastustaa EU:n konsensuspolitiikkaa oman vastaavan konsensuspolitiikkamme jatkona. Kaikki muu oli impivaaralaista ja nationalistista. Ajatus,
että kyseessä oli rationaalinen kansantalous ja sen pohdinta, ei käynyt mielessä kun kyseessä oli
sosiologi, ei taloustutkija. Puhuttiin niin ikään eurooppalaisesta oikeistopopulismista muodikkaasti, vaikkei siitä ollut kysymys ensinkään vaan hyvinkin vasemmalle kallistuvasta ja koko ajan
paitsiossa olleesta puolueesta, sen arvoista ja aatemaailmasta.
Sen aatemaailmalla ei Suomessa kannattanut vaaleihin edes vaivautua Kekkosen ajan hitaasti
muuttuneessa syrjäisessä maanosamme kolkassa. Näillä ihmisillä ei ollut poliittista kotia ja elämä
sujui paikkaillen muitten tekemiä virheitä, usein ilman palkkaa kirjoitellen, maalaten, tutkimuksia
ja väitöskirjoja Suomessa kasaten usein maalaisliittolaisessa, konservatiivisessa ympäristössä
vanheten ja kiusaajiaan vältellen.
Niinpä SMP:n änestäjät ja edustajat olivat usein pienyrittäjiä ja itsenäisissä ammateissa toimivia
innovaattoreita, huomattava määrä luovaan luokkaan kuuluvia ihmisiä, jossa mukana on nytkin
vasemmistosympatioita, mutta ei toki takavuosien hurmahenkisyyttä. Kuva nuorista vihaisista
miehistä ei sellaisenaan ole kuin karikatyyri eikä toteudu eduskuntaryhmässä. Sen hallinta tulee
olemaan Soinille lopulta melkoisen helppoa arvomaailman yhtenäisyyden seurauksena.
Liberaali ja konservatiivi talous ovat eri asia kuin kuviteltu konservatiivi ja radikaali yhteiskunnallinen käyttäytyminen ja politiikka, äänestystapamme. Kun mainostoimisto kertoo vastuullisesta
ehdokkaasta, syntyy kuva konservatiivisesta mainoksesta. Suomessa euroon kriittisesti asennoituva oli ja on impivaaralainen ja päinvastoin, sen sokeasti hyväksyvä mukamas radikaali tai liberaali uudistaja.
Suomessa liberaali oli ja on ihminen, joka hyväksyy muualta tulleen diffuusisen jälkiomaksujan
aatemaailman itsestään selvyyden. Innovaattorille sellainen on mahdotonta jo ajatuksenakin. Oikeistoliberaali Suomessa on leimattu sotiemme seurauksena liki fasistiksi ja sitä suuntaa on varottu.
Kokonaan uusi asia yhteiskunnallisena liikkeenä, sosiaalisena tai taloudellisena innovaationa, organisatorisena toimintana tai symbolirakenteena, oli jo on edelleen liki ranskalaisen maailman
tapainen sosiaalinen rikos omaa kieltä ja kulttuuria kohtaan. Näin meillä saattoi olla vain kolme
“vanhaa” ja uudistumatonta puoluetta ja niiden varaan rakennettu “demokratia” joka ei konsensuksen aikana ja Kekkosen loppuaikoina poikennut venäläisestä neuvostomallin yhden puolueen
järjestelmästä pajoakaan.

Puolueestaan eksyneet puheenjohtajat
Liberaali ja radikaali eivät ole sama asia sen enempää kuin uskomus vasemmistolaisten arvojen
kannattamisen vaativan samalla radikaaleja toimintatapoja. Oleellista on, että puoluejohtajista
Katainen, Kiviniemi ja Wallin ovat vaalikonetutkimuksessa (HS 20.4) kuin samasta puusta veistettyjä ja onnistuneet vastaamaan juuri puolivälissä vasemmiston ja oikeiston akselin ja hieman
liberaalille puolelle kallistuen tutkimusta ja sen nelikenttää suoraan lukien. He voisivat olla Rkp:n
peruskannattajia vaalikoneen tulkinnan mukaan. Ehkä se selittää hieman vaalituloksestakin.
Heistä vain Wallin on puolueensa mukana, kaksi muuta ovat täysin eksyksissä puolueensa arvoista ja aatemaailmasta.
Vastaavasti Soini, Räsänen, Arhinmäki ja Sinnemäki ovat aivan äärilaidoilla ja Sinnemäki melkoisen kaukana puolueestaan arvoliberaalina vasemmistolaisena Arhinmäen rinnalla. Eniten harhassa omasta puolueestaan näyttäisi olevan Jyrki Katainen. Kataisen olisi syytä nyt muuttaa kurssiaan uudessa hallituksessa. Pääministeri ei ole muutenkaan valtiovarainministeri ja puolueen
johtaja voisi edustaa oman puolueensa arvoja ja aatemaailmaa, ei vihreitten tai Rkp:n arvoja vaalikoneen tulosta arvioiden.
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Perussuomalaiset kaukana oikeistopopulisteista
Perussuomalaiset ovat kaukana äärioikeistolaisista eurooppalaisista populistipuolueista Tuomas
Ylä-Anttilan tekemän tutkimuksen mukaan (HS 20.4) ja sopivat oikein hyvin demareitten aisapariksi hallitukseen. Molemmat ovat selvästi vasemmalla ja arvoissa voivat molemmat vähän tinkiäkin, kun Sdp ei näyttäisi siellä suunnalla löytävän yhtään sen läheisempää yhteistyökumppania
muutenkaan.
Eniten maailmoja halailevia arvoja ja rajoja ylitteleviä edustajia löytyy odotetusti vihreitten, keskustan ja Rkp:n edustajien riveistä. Vastaavasti helpoimmin asiansa saavat hoidettua oman ryhmänsä sisällä Arhinmäen vasemmistolaiset, Sdp:n edustajat sekä Timo Soinin ryhmä. Soini itse
on ryhmänsä konservatiivisin, mutta kuitenkin ryhmänsä sisällä ja siten oikeassa puolueessa.
Puolueen edustajat eivät toki hajoa varpusparven tapaan, kuten mediat ovat epäilleet. Äänestäjät
ovat tienneet mitä tahtovat ympäri Suomen. Vaalikonetta on varmasti käytetty ahkeraan.
Päivi Räsänen voisi siirtyä perussuomalaisiin tai muuttaa hieman arvojaan liberaalimpaan suuntaan ja löytää oma puolueensa. Nyt hän näyttäisi olevan yksin Kataisen ja Kiviniemen sekä Sinnemäen tapaan harhaillen muusta puolueestaan erillään. Yleensäkin tyypillistä näyttäisi olevan
valituksi tuleminen nyt hieman vasemmalta paitsi vihreitten kohdalla, jossa valitut olivat piirun
verran puolueen koko ehdokasjoukkoa oikeammalta.

Puheenjohtajilla petrattavaa
Kokoomus näyttäisi tulevan hyvin toimeen perussuomalaisten kanssa etenkin sen jälkeen, kun
Jyrki Katainen hieman muuttaa arvojaan oman puolueensa suuntaan arvokonservatiiviseen oikeistoon nyt vihreitten ja Rkp:n yhteiselle laidalle eksyneenä. Hallituksen kokoajana luonollisesti
joutuukin toimimaan toisin kuin edellisen hallituksen valtiovarainministerinä. Kun kootaan monipuoluehallitusta puolueen oma näkökulma on sekin vain osa suurempaa kokonaisuutta, jossa
perussuomalaiset ovat lähempänä kuin demarit, ainakin vaalikoneen tulkintana.
Mari Kiviniemellä on pisin matka tavoittaa oma puolueensa ja se saattaa selittää jotain menetetyistä äänistä. Nyt olisi mahdollisuus luopua Portugalin tukipaketista ja sen esittämisestä hallitukselle toimitusministeristön pääministerinä. Se ei voi mennä läpi sen jälkeen kun oma ministeristö
menetti vaaleissa kaikkien yllätykseksi lavean enemmistönsä eduskunnassa. Se että Matti Vanhanen otti siitä täyden vastuun oli ja on kohtuutonta. Vanhasen maailmankuva, arvot ja toimitastrategia olivat kyllä hyvin keskustalaisia.
Näin Mari Kiviniemi toki kertoo tekevänsäkin, jättävänsä Portugal -paketin uudelle hallitukselle.
Tätä epäilin myös jo ennen vaaleja kirjoittamassani blogissa. Jytky -voitto oli ennalta arvattavissa
ja presidenttimmekin erehtyi lopulta vain muutaman paikan. Silti hän piti tulosta yllätyksenä itselleen. Presidentin on toki tunnettavaki maansa ja vaalipiirien tulokset. Täysin oikein ne ennustettiin
Turussa eduskuntatutkimuksen laitoksen johtajan Ville Pernaan toimesta käyttäen juuri vaalipiireistä saatavia tietoja. Oma ennustukseni liikkui neljän puolueen kohdalla 36-44 välillä ja kirjoitin
sen blogissani.
Tanskan populisteilla on syytä iloita Timo Soinin voitosta vaikka puolue onkin aivan eri laidalla
kuin mihin perussuomalaiset sijoittuu Suomessa. Morten Messerschmidt ei tästä paljoa piittaa ja
ottaa kaiken hyödyn irti siinä missä muutkin oikeistopopulistit Euroopassa.

Kataisen uusi ilme
Jyrki Katainen vastaavasti voisi hankkia eurooppalaisten oikeistokonservatiivien arvostuksen, ja
vähän sen ylikin, kertomalla kuinka Portugalin, Irlannin ja Kreikan syyttäminen ja kiusaaminen on
lopetettava ja maat hoidettava velkasaneerauksen kautta, aivan kuten Yhdysvaltain huippuyliopiston professori Bengt Holmström on jo aikoja esittänytkin monen muun rinnalla. Hän on varttia
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vaille Nobelin saanut tiedemies ja talousnero. Vaalit ja sen tulos Suomessa, sekä asema mahdollisesti tulevana pääministerinä, toi kokonaan eri näkökulman kuin aiemmin toimiminen kokoomuslaisena valtiovarainministerinä. Edellinen hallitus sai sentään syvän epäluottamuksen kansaltaan. Ja Katainen edustaa nyt kansaansa, ei puoluetta tai itseään.
Euromaat ovat jo kauan olleet mukana eräänlaisessa rahanpesussa, jossa ne Kataisen tapaan
pesivät vain omaa mainettaan kriisimaiden kustannuksella, kertoo Holmström aivan oikein asian
kärjistäen (HS 20.4). Kriisin syntipukki ei voi olla myöskään arvopaperi tai näkymätön euron setelin arvo vakuutena. Koko rahan arvolla spekulointi perustuu tietämättömyyteen. Kukaan meistä
ei oikeasti voi sitä tietää.
On täysin kohtuutonta, että kaikki vastuu siirrettään kriisivaltioille ja niiltä viedään kiusaamalla
mahdollisuus talouskasvuun. Tällainen ei ole liberalismia, ei radikalismia vaan pelkkää typeryyttä.
Ei ole mitään järkeä kiristää valtioita hengiltä näivettäen ne Kataisen kuvaamilla massiivisilla
säästöillä. Se vain heikentää niiden maksuvalmiutta myös tulevaisuudessa.
Hieman samaa menokuria ja leikkauksia esitettiin myös oman maamme kansalaisille vaaleissamme saati 1990-luvun lamassa. Oma valuuttaa olisi kriisimaille paras ratkaisu, kun se saisi
kellua vapaana eurohirrestä ja devalvoituisi. Oman markkamme kohdalla sitä kannattaa harkita
ajoissa. Pikemminkin etuajassa kuin myöhässä. Kertomukset ajopuusta ovat meille tuttuja talvisodasta ja sitä edeltäneistä sopimuksista selkämme takana. Potugalin tai muiden apu oli silloin,
ja on nyt,turhaa propagandaa ja tarkoitettukin vain provosoimaan ärtymystä.

Euron ehdottomuuden hurmaa
Myös Suomessa euron ehdottomuuteen luotettiin liikaa ja nyt on aika osoittaa uutta suuntaa ja
vaalit olivat siihen meillä onnellinen pelastus. Samalla se tarjoaa Jyrki Kataiselle mahdollisuuden
esiintyä valistuneena eurooppalaisena pääministerinä ja hallitusohjelma ei sysää puoluetta ja
häntä oppositioon Mari Kiviniemen ja keskustan tapaan. Se riski on nyt todellinen.
Meillehän saadaan toimiva enemmistöhallitus myös ilman Kokoomusta Sdp:n, vasemmiston ja
kristillisten sekä Rkp:n avulla sekä kuunnellen äänestäjiä ja perussuomalaisia, jytky -voittoa. Sitä
ei voi sivuuttaa viemättä pohjaa eurooppalaiselta demokratialta ja sen toivon siemeneltä todellisen talousongelman poistajana keskiluokan pelkona ja sosiaalisten levottomuuksien aiheuttajana.
Suomi on nyt avainasemassa tämän suuren keväämme aikana. Toista vastavaa jytkyä ei tule. Se
teki Kokoomuksesta maamme suurimman puolueen, eikä sitäkään tulisi nyt haaskata kompastuen lillukanvarsiin, Portugaliin. Portugal ei kuulunut talvisodan ihmeisiin.

Pelon maantiedettä taloudessa
Kansantaloudessa, globaalina ilmiönä, tapahtuisi halvautuminen jos kaikki vain keräisivät voittoja
ja säästöjä Saksan tapaan, jonkun on myös velkaannuttava. Kun kaikki ovat velkaantuneita ja
säästävät, Euroopan talouskasvu on tulevaisuudessa varmaan heikkoa. Sen varaan tuleva hallitus ei voi laskea.
Kun vapaille markkinoille tulee valtavasti uutta työvoimaa Aasiasta, syntyy menetettyjen työpaikkojen kustannukset, jotka maksaa aina keskiluokka. Syntyvät sosiaaliset jännitteet näkyvät Euroopassa ja myös vaaleissa. Kehitysapu on taas vain keino lieventää omaa huonoa omaatuntoa,
kun paras tapa auttaa on saada valtiot mukaan vapaaseen markkinatalouteen. Tämä ei toki tarkoita että kehitysapu tulisi poistaa. Sen sijaan pakolaisiin on syytä varautua nyt ajoissa.
Oma hallituksemme voi auttaa helpottamalla Euroopan ja Aasian, Afrikan sekä Etelä-Amerikan
yhteiskuntarauhaa ja olla myös esimerkkinä siinä, miten näitä sosiaalisia jännitteitä puretaan
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omassa maassa. Tässä meillä on historiallisia esimerkkejä 1970-luvun vennamolaisuudessa ja
nyt uudessa, juuri saman liikkeen antamassa esimerkissä. Tämä puolue otetaan käyttöön silloin,
kun kansantaloudella ja Euroopalla on selkä seinää vasten ja kaikki muut valheet on käytetty
loppuun.
Mitä tämä sairaalloinen valehtelu eli mytomania tarkoittaa, siihen on syytä tutustua lukemalle
aiemmin kirjoittamiani blogeja ja samalla kerrata millaisia sodan jälkeiset vuosikymmenet maassamme oikein olivat. Palaan niiden luonnehdintaan blogeissani myöhemmin.

64. Mytomania – sairaalloinen valehtelu
Matti Luostarinen 2012. Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien draamaa. Osa I: Arabikeväästä
Japanin tsunamiin ja jytkyvaaleihin. Blogi 31. maaliskuuta 2011 www.clusterart.org
Onko myyntitykin puhe tai toisen ihmisen imartelu muunneltuna totuutena valhetta? Onko oma
kansakuntamme erityisen rehellinen vai haluammeko vain pettää itseämme? Hyväksymmekö poliitikon puheen potaskana paremmin silloin, kun kyseessä on oman puolueemme edustaja? Pyrkivätkö kaikki elolliset olennot tavalla tai toisella naruttamaan toisiaan? Onko valehtelu eloon jäämisen ja evoluution tuote ja pitäisikö sitä pikemminkin suosia, kuin karsia niin lisääntymisen kuin
kilpailun kiihkeässä kilvassa? Miksi meitä opastetaan näyttelemään työpaikkahaastatteluissa ja
mainostamaan itseämme liioitellusti vaalien yhteydessä? Periikö rehellisyys vielä maan vai valehtelemmeko jopa kasanviisauksissamme? Jos rikkain kymmenesosa kansakunnasta omistaa
90 %, voiko demokratia toteutua, kun köyhin ei omista prosenttiakaan? Onko huhtikuun ensimmäinen tarkoitettu patologisten valehtelijoiden, mytomaanikkojen, päiväksi?

Ruokkiiko yhteiskunta valehtelua?
Suomalainen urheilija ja hänen valmentajansa, koko lajiliitto tai keskeinen osa sen vaikuttajia on
jäänyt kiinni dopingista. Ei toki aineiden käytöstä niinkään kuin valehtelemisesta oikeudessa. He
peräänkuuluttivat kunniaansa STT:n moittiessa heitä dopingin käytöstä Lahden kisoissa. Se on
hyvin suomalainen tapa silloin, kun patologinen tyhjänpuhuja ja vilpillinen ihminen jää kiinni rötöksistään ja media siitä moittii. Urheilijoiden ohella tällaisia ovat etenkin poliitikot ja heitä seuraava urheiluhullu nationalistinen kansa, vedonlyöjät ja äänestäjät, Suomen Kuvalehteä (SK13)
lainaten ihmiset, jotka eivät tiedä johtaako heitä Maalaisliitto vai Lipyan liike.
Tällaisia tapauksia varten Suomen laki on erikseen kirjannut ihmiset, joilla on lupa valehdella ja
kenen tulisi pysyä totuudessa. Kari Pekka Kyrö saa valehdella, koska hän on jo kerran tuomittu
tuosta rötöksestä. Syytetty saa valehdella niin ikään mielin määrin ja sanomisiaan saa varoa myös
jos on vaarassa joutua osaksi syytettyjä tai ainakin sellaiseen uhkaa joutua joku sukulainen.
Kun jutussa myös toimittajat ovat saaneet jo rangaistuksia, käräjillä istuu nyt periaatteessa hiljaista porukkaa hyvin suomalaiseen tapaan tai lautamiehet joutuvat tulkitsemaan kuulemaansa
luottaen vain jutun ulkopuolisiin asiantuntijoihin. Käydään hämäläisten käräjiä tai puhutaan kuin
savolaiset, väärän puun takaa. Näin Suomen laki on syntynyt kuten kielemmekin. Joko siinä on
jotain idästä tullutta tai se on saanut alkunsa lännestä. Valehteluun on varauduttu ja vaikeneminen on sallittu, Raamattua on käytetty muistaen, kuinka kansa ei ole sitä aina loppuun saakka
lukenut.
Pääosa ihmisistä pelaa tunteella myös vaaleissa ja vain pieni osa käyttää järkeään. Raamatun,
normien tai moraalin käyttö oikeudessa ei vaikuta mytomaanikkoon, vain moraalisesti käyttäytyvään ihmiseen. Älykäs mytomaanikko on oikeudessa kuin kala vedessä oli hänen roolinsa siellä
mikä tahansa.
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Nyt sitten poliisi on tutkinut asian ja syyttäjä vaatii rikoksesta epäillyille vankeusrangaistuksia.
Mukana ovat omissa rooleissaan niin asianomistajat, todistajat kuin kuultavatkin. Todistajat ja
asianomistajat eivät saa kuulusteluissa valehdella. Perätön lausuma viranomaismenettelyssä voi
johtaa sakkoihin tai enintään kahdeksi vuodeksi vankeuteen. Patologista valehtelijaa tällainen ei
mitenkään häiritse. Kyseessä kun on sairaus. Sairautta tulisi hoitaa, ei niinkään yrittää saada
osaksi hallinnollista koneistoa ja sen vallanjakoa, viedä värisokealta oikeus maalata tummia taulujaan. Jos enemmistö on värisokeita, tummien taulujen määrä alkaa kasvaa.
Kasainvälinen taloudellinen rikollisuus tekee tuloaan urheiluumme jalkapallon kautta ja se tarkoittaa paljon dramaattisempaa kuin “mitätöntä” dopingia Lahdessa hiihtourheilumme tuomisina, riitaa siitä, oliko media oikeassa ja lajiliiton edustajat valehtelivat peittäessään rötöksiään. Käsitteet
“saunasopimus”, “karpaasit”, “dopingretket” ja aiemmin talonmies Nyrösen piikit ovat jo osa kansallista tarinankerronnan sosiaalista pääomaamme ja se rikastuu koko ajan uusilla “saastuneen”
1970-luvun, 1980-luvun, 1990-luvun urheilumme paljastuksilla. Seuraava vuosikymmen odottaa
jo tuloaan ja 1990-luvun voisi jo unohtaa. Jos vuosikymmen oli vailla suurta menetystä, tuskin
siellä on ollut merkityksellistä vilppiäkään. Ketä kiinnostaa vilppi, johon ovat osallistuneet kansallisen tason urheilijat tai pelkät harrastelijat?
Entäpä kun tulee mahdottomaksi uskoa koko kilpaurheilun olemassaoloon silloin, kun kyseessä
on valtaisat rahasummat ja niiden siirtely osana huippu-urheilua, sen vedonlyöntiä? Hyväksymmekö huijauksen osana yhteiskuntaa ja kilpaurheilun sen osana? Miten sellaisen voisi kitkeä pois,
jossa rajaheiton suorittava urheilija voi olla osa kansainvälistä rikollisuutta, siihen mukaan jopa
painostettuna. Takavuosina pesäpalloilijamme osasivat sen toki kotimaassaankin ja taustalla olivat suuret joukot ihan rehellisiä suomalasia vedinlyöjiä sukulaisineen. Ei toki värillisiä Rovaniemelle hankittuja alipalkattuja palloilijoita.
Poliitikko salaa saaneensa taloudellista tukea vaalityössään. Lainsäätäjälle perusteluksi kelpaa
vaikkapa se, ettei rikoksesta ole määrätty mitään seuraamusta. Se on kohtuullisen pieni rike verrattuna sellaiseen rakenteelliseen “maan tapaan”, jossa puolueitten on erotuttava toisistaan antaessaan katteettomia lupauksia, joista tuleva hallitus ei edes päätä saati kykene yksin mutkikkaasti verkottuvassa maailmassa, tekemättä kompromisseja ja konsensus politiikkaa. Pitäisikö
silloin koko poliittinen järjestelmä muuttaa, vai antaa sen edelleen ruokkia järjestelmää, jossa
muunnellun totuuden esittäminen on politiikassa hyväksytty ja ymmärretty osa joko kansallista
maan tapaa tai jopa kansainvälistä käsitettä “politics”?
Miten yksi henkilö puoluejohdossa voi mennä lupaaman tai sitoutumaan tuhansien tai miljoonien
tekemisistä? Huijaako hän meitä käyttäen käsitettä “me” tai “puolue” ja hyväksymmekö sen osana
kuvitteellista käsitettä “demokratia”? Pitäisikö sellaisia järjestemiä yhteiskunnassa vältellä, jotka
houkuttelevat kansalaisia toimimaan epärehellisesti tai pohtimaan sepitteellisiä tarinoita ja niiden
käyttöä osana menestymistä joko työssä tai harrastuksissaan? Vai olisiko sepitteellistä tarinan
kerrontaa ja valehtelua ruokittava ja uskottava sen kuuluvan kansalliseen menestystarinaamme
osana opportunismia ja kyynisen ihmisen elämää, mytomaniaa?

Itsepetos ja suggestio
Jatkuva epäluulossa eläminen on raskasta ja itsepetos kuuluu psyyken puolustusmekanismeihimme. Joskus on järkevämpää ja helpompaa luottaa kuin olla koko ajan epäluuloinen. Huijari
käyttää hyväkseen suggestioalttiuttamme, joka sekin on evoluutiomme tuote. Siihen ei toki tarvita
tivolin silmänkääntäjää. Joukossamme on manipuloivia ja suggestiivisen johtamisen hallitsevia
karismaattisia ihmisiä koko ajan. Me jopa arvostamme heitä ja heidän retoorisia kykyjään.
Lajin sisäiseen laumahenkeen on kuulunut totella epäröimättä johtajaa, ja tätä ominaisuutta hierarkiset rakenteet käyttävät hallinnossa siinä missä alamaisiaan nöyryyttävä despootti tai pelkkä
poliittinen huijari. Urheilija on osa nationalismia ja oman joukkueen pelaaja voi vähän murjoakin
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“vihollisen” pelaajaa kiekkokaukalossa. Se kuuluu lajin luonteeseen ja kamppailu-urheilussa se
näkyy tyrmäysvoittoina.
Mediassa gonzo -journalismi tarkoittaa siirtymistä pääasiasta sivupoluille. Kun yhteiskuntamme
alkoi siirtyä mediayhteiskunnaksi, jossa uusi media ja sen mukana kaikki elämämme osa-alueet
alkoivat olla reaaliaikaista ja vuorovaikutteista psykologiaa ja sen sosiaalisia ja taloudellisia vaikuttajia, meitä alettiin siirtää pois yhä näkyvämmin pääasioista sivupoluille. Tähän pyrittiin runsaalla tiedon välityksellä, kilpailevalla puhetulvalla, runsaalla toistolla ja tunteenomaisella suggestiolla, viihteellisellä liioittelulla. Suoraa sanomaa välteltiin ja annettiin vastaanottajan täydentää
vihjailuin esitettyä puolitotuutta. Kiusaamisen ja ahdistuksen lisääntyminen oli juuri tätä vihjailun
ja juorujen maailmaa, jossa parhaiten viihtyi ja eli mytomaanikko psykopaatti, sepitteellisiä tarinoita lasketteleva patologinen valehtelija. Yhteiskunta alkoi ihailla sellaisia ominaisuuksia, joita
aiemmin vieroksuttiin tai paheksuttiin. Näin normisto ja moraali aloivat rapautua.

Ihminen on valehteleva eläin
Ihminen on valehteleva eläin. Puhumme jatkuvasti muunneltua totuutta ja manipuloimme ympäristöämme. Joukossamme liikkuu vippaskonsteilla uransa rakentaneita ja varallisuutensa hankkineita ihmisiä, sosiaalisia selviytyjiä käyttäen hämärää ilmaisua tai kapulakieltä tarkoituksena selvitä poliitikkona tai virkamiehenä väistellen näin totuutta viran puolesta tai sitä edes kunnolla tuntematta. Globalisaatio ja uusi vaikeaselkoinen maailma lisäsi tätä turhan puheen ja byrokratian
tulvaa, jossa kuka tahansa saattoi esiintyä asiantuntijana. Joukkoomme alkoi tulla yhä enemmän
ihmisiä, joiden sanoihin ei enää voinutkaan luottaa.
Uudessa globalisaatiossa oma kulttuurimme ja sen vaikutelmiin perustuva mutkikas hallintojärjestelmä suorastaan ruokkivat valehtelua. Jopa tutkijat ja tieteen tekijät alkoivat puhua “vaikutelmistaan” ja plagioida juttunsa muilta kilpaa muun median ja tiedon tuottamisen kanssa. Globaali
kilpailu oli liki sama asia kuin lupa valehdella, käyttää vilppiä ja esiintyä narsistisesti siitä jopa
ylpeillen. Joku esitteli tuon ylpeytensä ylimielisyytenä. Syntyi uusi eliittii, jolla ei ollut vanhan eliitin
pitkää monisukupolvista taustaa takanaan. Rehellisyys ei ollut enää eliitiin liitetty hyve. Aiemmin
tiede ja urheilu olivat olleet juuri eliitin harrastamia asioita.
Yhteiskunta alkoi palkita vilppiä, kuten urheilijan kohdalla, joka otti riskin puolestamme tukien
kansallista itsetuntomme heikkoa kohtaa, omaa heikkoa itsetuntoamme. Media teki lööppinsä
näistä sankaritarinoista. Urheilija tuli siten palkituksi osana yhteistä tapaamme ummistaa silmämme rötöksiltä, joita sankaritarina edellytti. Näin parhaiten alkoivat menestyä moraaliltaan arveluttavimmat narsistit tai mytomaanikot valehtelijat. Globalisaatio ja monikulttuurisuus ruokkivat
tätä ilmiötä oman kulttuurimme heikkojen kohtien kautta ja juuri niitä hyödyntäen. Juuri näin syntyy slummi ja sen kulttuuri.
Vielä hetki takaperin urheilija oli ylimystön edustaja ja lajin harrastus perustui juuri rehellisyyteen,
ylimystön ja eliitin joutavaan ajanviettoon. Nyt me hyväksymme siinä vilpin, mutta emme oikein
siitä kiinni jäämistä. Ymmärrämme toki miksi näin on päässyt käymään, olemme kaksinaismoralisteja. Sama koskee politiikkaa, jossa oma puolue ja etu edellyttävät vilppiä ja tapaamme ylläpitää yhden kuppikunnan mukanaan tuomia etuuksia ja privilegioita, vedoten jopa ”maan tapaan”.
Siinä demokratia on rapautunut ja vanhat puolueinstituutiot aatteineen muuttuneet markettoriksi.
Emme enää tiedä onko kyseessä Maalaisliitto, Lapuanko vaiko Lipyanliitto.

Kateus ja yhteisöllisyys
Suomi on maa, jossa korostetaan rehellisyyttä, valehtelemme itsellemme. Joukossamme on jopa
patologisia valehtelijoita, jotka ovat valmiina kertomaan mitä tahansa keksittyjä tarinoita ja sepitteellisiä valheita päästäkseen päämääräänsä. He eivät myöskään välitä, mitä muut ihmiset ja
yhteisö heistä ajattelee silloin, kun lopulta jäävät kiinni ja alkavat hakea sopivaa syntipukkia. Kun
yhteisöä ei enää ole, ei ole myöskään paheksujaa.
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Lipyanliitossa kaikki on lopulta sallittua, jos oma etu niin vaatii, ja sen kykenee myös kaksinaismoraalisesti perustelemaan ja asein oikeaksi osoittamaan. Oikeammin mytomaanikko on jopa
hyvillään vilppinsä tuomasta pienestä maineen lisästä osana vilpilliseksi muuttuneen yhteiskunnan tapaa palkita oman oletetun yhteisönsä edustajaa. Mytomaanikko pettää lupauksensa yhteisölleen vain silloin, kun hän epäonnistuu tehtävässään hankkia valtaa tai voittoja kuvitteelliselle
yhteisölleen.
Oleellista on, että vilppi palvelee omaa yhteisöä, omaa päämäärää, kateutta, jonka kohde on joku
muu koettu kilpaileva yhteisö ja sen päämäärät. Näin kateus näyttäytyy yhteiskunnallisissa päämäärissä ja vilppi sekä valhe muuttuu osaksi hyväksyttyä toimintaa, sitä jopa palkiten. Vasemmisto vetoaa ihmisten kateuteen, oikeisto maalailee niiden mahdollisuuksiin ja vilpillinen kateus
ruokkii patologista valehtelijaa ja vallan tavoittelijaa, mytomaanikkoa ihmistä.

Häiriintyneen valehtelijan yhteiskunta
Hiihtäjä voi tehdä jopa eräänlaisen “veljesvalan” ja allekirjoittaa sen ottaen vilpistä tulevan “häpeän” itselleen ja samalla miljoonan lunnaat. Sama koskee poliitikkoa, jonka syrjähypyt ja huijaus
ovat osa hänen hyväksyttyä uraansa auervaaralaisena seikkailijana.
Tähteys Suomessa syntyy usein juuri vilpillisen “renttuilun” kautta ja johtaa näkyvimpään menestykseen osana “maan tapaa”. Sen näyttely on kansakunnan suurinta huvia ja “turhapuromaista”
elämän oivaltamista “mattinykäysmäisessä” kulttuurissamme. Miksi muuten juuri Matti Nykänen
olisi säilynyt julkisuudessa ja lööppien kuninkaana? Miksi muuten seuraisimme juuri Vesa-Matti
Loiria parodioiden elämäämme Uuno Turhapurona?
Patologinen valehtelija ei osaa asettua toisen asemaan ja on tunne-elämältään häiriintynyt psykopaatti. Joskus lain koura kouraisee ja koko järjestelmä vaikuttaa epäilyttävältä, kuten hiihtäjäsuuruuksiemme kohdalla takavuosilta. Sama koski menneen vaalikauden poliitikkojamme,
jossa koko järjestelmä sai kolhuja tavan takaa.
Valmistaudumme tuon pyykin jälkipesuun pohtien samalla uutta myös institutionaalisesti toimivampaa sekä fossiilisten puolueittemme “päivitystä” että hallituskoalitioittemme järkevyyttä demokratiamme näkökulmasta, jossa sama puolue ei voi olla sekä koservatiivinen Maalaisliitto että
EU:n sisällä liberaali Lipyanliitto. Tämä sama koskee koko puolueinstituutiotamme.
Ikivanhat ja aatteetomat puolueemme menevät vaaleihin, joko sammutetuin lyhdyin, tai kertomatta äänestäjille, mikä on se hallituspohja ja sen ohjelma, jota nämä edustaisivat?
Tutkimusten mukaan me pidämme omaa poliittista järjestelmäämme äänestäjinä mutkikkaana, ja
se muistuttaa pikemminkin Itä- kuin Länsi-Euroopan käytäntöjä. Se suorastaan ruokkii sellaista
peliä, jossa yhteikunnallinen päätöksenteko hämärtyy muutenkin mutkikkaammaksi käyvässä
globaalissa maailmassamme. Sellainen vieraannutta nuoria ja tekee politiikasta “hämärää” ja vain
siihen erityisesti vihkiytyneen “eliitin” puuhastelua osana omaa mediaansa, tutkijoita ja politiikan
asiantuntijoita, maan tapaa ja marinadia. Syntyy kudelma, marinadi ja ”establisment” Yhdysvalloissa siitä puhuen. Jossakin vaiheessa siihen kansa ”popula” puuttuu ja se vaatii populistista
kansaan vetoavaa politiikkaa, mytomaanista valehtelua, liioittelua, josta ainakin jotain on toteutettavakin.
Suomi monipuoluejärjestelmänä poikkeaa muusta maailmasta ja puolueemme ovat puoluejohtajansa oloisia ja tuovat nyt esille negatiivisia “kynnyskysymyksiä”, jotka sulkisivat ne pois hallituksesta. Tällainen ruokkii jälleen vilpillistä tapaa jättää kertomatta, kuinka vaalien jälkeen on rakennettava joka tapauksessa uusi monipuoluehallitus, jossa kompromissit ja konsensus johtavat
omista vaatimuksista tinkimiseen, ja lopulta kaikki haluavat olla mukana hallituksessa.
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Oppositio ei mahdollista suurten enemmistöhallitusten aikana vaikuttamista sieltä käsin, ja pyhistä omista lupauksista, kynnyskysymyksistä, on tingittävä. Monet niistä ovat lisäksi muualla kuin
yksin hallituksessa tehtäviä ratkaisuja ja poliitikkomme liioittelevat huijarin tapaan valtaansa.
Me emme kerro rehellisesti millaisia hallitusvaihtoehtoja ohjelmineen meillä olisi käytettävissä.
Käytännössä niitä ei voi olla kuin kaksi. Toinen niistä jää oppositioon. Tämä ruokkiin pelin politiikkaa, patolgista valehtelua ja narratiivisen tarinan kerrontaa, äänestäjän huijaamista välillisessä
demokratiassa.

Elämme huijareiden aikaa
Kun jokin ihminen tai asia vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, se ei käytännössä yleensä olekaan totta. Jos joku ryhmä tai ihminen jää tästä valheesta kiinni, hän on ollut huono valehtelija.
Usein kyseessä on silloin sanomatta jättäminen, jolloin valhe on vain peiteltyä ja usein “maan
tavan” hyväksikäyttöä. Edellisen vaalikauden aikana tästä tuli hankala tapa vältellä vastauksia.
Kun se on toistunut vuosikymmeniä, syntyy vaikutelma patologisesta toimintakulttuurista ja jossain vaiheessa siihen haetaan korjausta. Tästä myös Suomessa on alettu puhua kyseenalaistaen
vaikka kansalliset “maan tapamme” ja rehellisyytemme sekä korruptiosta vapaa maamme keskellä rakenteellista korruptiotamme.
Tietämättömyys ja tiedon tai tietämättömyyden puute, ei toki ole valehtelemista. Sen sijaan ajan
henkeen kuuluu korostaa tietoa ja taitoja, joista ei ole dokumentteja ja joita ei ole oikeasti olemassakaan. Yksilöllisyyden ja idolis-ihmisten maailmassa on entistä hyväksyttävämpää korostaa taitoja, vaikkei näille olisikaan mitään katetta.
Lauermaa ja Walamies korostavat tällaista yhteiskunnallista ja sosiaalista valehtelemisen taipumusta, jossa huijaamisen taiteesta on tehty salonkikelpoista. Totuuden peittelystä on tehty hyväsyttävää ja siinä mestyy parhaiten mytomaanikko. Edes kehon kieli ei paljasta kuinka hän peittelee valheitaan. Hän ei tiedä tekevänsä väärin tai olevansa normien ja moraalin rajojen väärällä
puolella. Näin kultuuri alkaa slummiutua, kansakunnan tärkein pääoma rapautua.

Naurettava eliitti
Pertti “Spede” Pasanen teki siitä taas huumoria, nauraen eliitin tavalle nostaa näkyville kykyjä,
jotka eivät ole erityisen merkittäviä tai “turhapurot” käyttivät vilppiä. Keskiluokkaistuva yhteiskunta
on käyttänyt tätä huumoria runsaasti ja hyväksynyt sitä kautta naurun itselleen ja osana yhteiskuntaluokkien välistä kateutta.
Sodan jälkeisessä Ranskassa ja Britanniassa, myöhemmin Hollywood -maailmassa, tämä komiikka oli suurta muotia ja se on rantautunut nyt myös uudelleen naurettavaksi. Samoilla ilmiöillä
on taipumusta toistua sukupolvesta toiseen ja juuri osana plagioida vanhemman kulttuurin “valheita“. Aina sille ei osata uudessa kulttuurissa nauraa ja ne muuttuvat todeksi. Nettimaailma ja
sosiaalinen media on väline, jossa tällaista tapahtuu koko ajan huomaamattamme. Koomiseksi
tarkoitettu ilmiö yhtäällä muuttuu toisessa kulttuurissa draamaksi, jopa tragediaksi.
“Peltipoliisin” huijaaminen on luvallista siinä missä liioittelu vakuutusyhtiölle vahingoista, todistavat tutkimukset. Suomalainen vilpillisyys on yhtä yleistä kuin missä tahansa kulttuurissa olkoonkin, että pidämme muita kansakuntia meitä vilpillisempinä. Näin tekevät toki muutkin kohdallaan.
Tuoreen uutisen mukaan joka viides rikos Helsingissä on ulkomaisten tekemiä. Pidämme sitä
uutisena ja se vahvistaa ennakkoluulojamme, rasismia. Lauerman mukaan kuitenkin myös suomalaiset ääriliikkeet, testamentinteettäjät ja kirousten poistajat pyrkivät lietsomaan pelkoa, epävarmuutta, uhan aavistusta ja perusteetonta syyllisyydentuntoa.
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Ruokkimalla salaisia pelkoja ja toiveita, kiitollisuudentuntoa, suomalainen patologinen valehtelija
on parhaimmillaan niin kotona, työpaikalla kuin urheilukentällä valmentajana, opettajana koulussa, esimiehenä linjajohdossa. Kateuden kavaluus on asiansa osaavan poliitikon ja huijarin,
työpaikkakiusaajien ja kenen tahansa tuon taudin tuntevan parhaita työkalupakin välineitä, oli
kansakunta ja sen ahneus mistä tahansa maailmankolkasta. Omat instituutiot ja hyvä hallinto,
politiikka, ei vain saa sitä ruokkia.

65. 1950-luvun maneerit
Matti Luostarinen 2012: Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa. Osa I: Arabikeväästä Japanin tsunamiin ja jytkyvaaleihin. Blogi 28. kesäkuuuta 2011
Täytän heinäkuussa kymmenes päivä 60 vuotta. Käytän seuraavat kuusi kirjoitustani aikamatkailuun, jossa kerron oman näkemykseni ja kokemukseni kuudesta elämästäni vuosikymmenestä.
Etenen kronologisesti ja olen ehdottoman subjektiivinen. Elän jokaisen vuosikymmenen, kuten
sen aikanaan koin, ja jätän muiden kokemukset ja tutkijan persoonani romukoppaan. Pyrin löytämään kullekin vuosikymmenelle kasvot, jotka ovat oman kokemukseni kautta syntyneet ja ehdottoman fiktiiviset. Jos joku haluaa lukea Suomen historiaa Jääkaudesta Euroopan Unioniin, silloin
on avattava Jouko Vahtolan kirja ”Suomen Historia”. Se on ihan hyvä tapa käynnistää tämän
aiheen perusopinnot. Reaaliaikaiseen blogiin sellainen ei vain sovellu. Siellä näkökulma on toinen
ja lukijatkin hakevat uutta pohdittavaa, keskusteltavaa vanhan tiedon rinnalle.

Kaikki keinot luvallisia
Aloitan 1950-luvusta ja sen alusta. Ajasta, jolloin muistikuvat ovat hataria, kollektiivisen muistin
värittämiä. Se oli aikaa jolloin maalla, Iisalmen maalaiskunnan Hernejärven kylässä, talvet olivat
lumisia ja kesät pitkiä ja helteisiä, lapsia oli paljon ja kaikki minua vanhempia, sodan aikana syntyneitä ja ilman vanhempien kasvatusta. Sodat olivat vieneet aikaa liki vuosikymmenen ja uudisrakentajat, työn sankarit, olivat kylän näkyvin osa muuttuvaa maalaismaisemaa.
Maalla elettiin agraarin Suomen kylien nousun voimakasta alkua, jossa uusi vastasyntynyt lapsi
ei ollut kovin merkittävä tapahtuma. Mieleen tulee hakemattakin Jean Babtisten syntymä Patric
Syskinden romaanissa “Parfyymi”. Tuoksuttomana tapauksena ja lopulta pois heitettävänä. Oma
tuoksu oli haettava itse ja lähtemällä parfymöörin oppiin.
Olin perheeni kolmas lapsi, keskimmäinen pojista, tuleva diplomaatti pohtija psykologin kuvaamana. Huomiosta oli taisteltava ja se voitettiin diplomatialla, aikuistumalla varhain myös oppimalla
lukemaan jo paljon ennen kouluikää. Henkisten taitojen rinnalla oli harjoitettava myös fyysisiä
ominaisuuksia tai jäätävä muitten hakattavaksi häiriintyneitten poikalasten käsittelyssä, jossa
oman aikamme kiusanteko on harmitonta leikkiä.
Tuhannen pojan poikalyseossa oli mukana myös kaikki tulevat rikollisten alut ja näiden ympärillä
liikkuvat jenginuoret. Koulun eristysselli kaltereineen oli sentään juuri poistettu käytöstä. Sen kidutusvälineistä liikkui varttuneempien, yli parikymppisten “lasten” joukossa pelottavia kertomuksia, joita alle kymmenvuotiaat innolla kuuntelivat.

Viattomuuden nostalgiaa ja humpuukia
Ravun merkeissä syntyvä kuuluu vesimerkkeihin, on tähtien mukaan kuoreensa vetäytyvä, aikuisena yliherkkä ja tähtikuvioiden eroottisin olento skorpionin rinnalla. Asiat oivalletaan jo etukäteen
ja niihin reagoidaan pitäytyen riitojen ulkopuolella, verkostoja rakentaen ja kodinomaisessa maailmassa, yhteisöä ja lähiympäristöä arvostaen ja vahvistaen. Suunnitelma saa rinnalleen varasuunnitelman eikä innovoiva visiointi, monilahjakkuus, ole vierasta takaperin etenevän äyriäisen
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maailmassa, kertovat astrologit. Toki nämä ominaisuudet sopivat myös talvella ja syksyllä syntyneille, kevään merkeille. Tyypillinen rapu on Rollig Stones tuolloin nuorukaisten näkyvin megatähti Michael “Mick” Jagger.
Monen muistelmissa 1950-luku kuvataan ajan kultaamana viattomuuden aikana. Omissa muistoissani viattomuus on kaukana. Pikemminkin tuo vuosikymmen oli murrosaikaa, hieman samaa
kuin 2010-luku saranayhteiskuntana ennen jytkyvuotta 2011. Pulaa oli kaikesta ja säännöstely
jatkui aina vuoteen 1954 saakka. Vuonna 1952 maksettiin viimeiset sotakorvaukset ja Armi Kuusela valittiin Miss Universumiksi Kaliforniassa. Mongolipoimu suomalaisten naisten silmistä poistui tuon voiton myötä. Siihen liittyi samaa traumoja aukovaa ihmettä kuin viisuvoittoon Lordi yhtyeen esittämän Hard Rock Hallelujah jälkeen.
Heinäkuussa 1952 avattiin Helsingin Olympialaiset ja Coca Cola ja purukumi saapui Suomeen
siinä missä Rock’n roll ja farkut, nuorisokulttuuri ja 1950-luvun musiikki, vaatteet ja massatuotanto, josta kaikki pääsivät osallisiksi. Kansan itsetunto alkoi hiljalleen kohota. Aulis Rytkönen
kirjoitti suomalaisena jalkapalloilijana ammattilaissopimuksen. Rytkönen on edelleen monen kokemana ainut suomalainen jalkapalloilija. Tämä trauma ei poistu vielä seuraavankaan 60 vuoden
aikana.

Finish design
Syntyessäni Juho Kusti Paasikivi hallitsi maatamme presidenttinä ja hallittavia kansalaisia oli nyt
ensimmäisen kerran yli 4 miljoonaa. Heistä yli 70 % asui maaseudulla, kaupungit olivat pieniä,
elettiin Korean sotaa ja noususuhdannetta. Se lisäsi vientiä puullemme, metsät toivat lisäansioita
talonpojille ja heidän rengeilleen. Puhuttiin vihreästä kullasta ja sotakorvauksista, YYA-sopimuksesta, Suomi liittyi YK:n jäseneksi.
Finish design syntyi Marimekon, Aino ja Alvar Aallon, Tapio Wirkkalan, Kai Franckin ja Timo Sarpanevan Orkidea -maljakon myötä. Milanon Triennaalin Grand Prix-palkinto lämmitti mieltämme.
Kerään noita taide-esineitä tänäänkin ja niitä alkaa olla tuhatmäärin. Se kun on osa lapsuuttani
mutta myös tapa sijoittaa.
Väinö Linna sai valmiiksi Helsingin Sanomien kritisoiman Tuntematon Sotilas kirjansa. Kirja oli
tehty väärästä näkökulmasta, tavallisen korpisotilaan ja impivaaralaisen, ei esikuntatehtävissä
toimivien kuvaamana ja eliitin näkökulmasta. Kansa hullaantui kirjasta, sotaromaanista.

Sotasukupolvien nuorisokulttuuri herää
Iisalmelainen Edvin Laine ohjasi Linnan teoksen elokuvaksi ja ensimmäinen kotimainen värielokuva Juha tuli teattereihimme, Olavi Virta levytti Toivo Kärjen ja Reino Helismaan Täysikuun.
Nuorisokulttuuriin, suurten ikäluokkien käyttöön, tulvi italialaista musiikkia.
Mambo Italiano, Maruzella ja Lazarella soivat Umberto Marcaton, Laila Kinnusen ja Brita Koivusen levyttäminä. Tutuiksi tulivat Annikki Tähti, Vieno Kekkonen, Pirkko Mannola, Lasse Liemola,
Kai Lind, Tapio Rautavaara, Elvis Presley, Harry Belafonte, Bill Haley, Bob Martin, Nat King Cole,
Dean Martin, Eartha Kitt, Poika varjoisalta kujalta, Rock aroud the Clock, Buona sera, Jambalaya,
You are my Destiny ja Diana ja tietysti Saarenmaan valssi sekä Kipparikvartetti. Suomalainen
elokuva toi omat tähtemme palvottaviksi ja imitoi suurta maailmaa. Juoksijat, hiihtäjät ja heittäjät
saivat rinnalleen moottoriurheilun alun.
Samaan aikaan kun maahan tunkeutui Bill Haley ja Rock aroud the Clock, radiossa soi lauantain
toivotut levyt ja televisio aloitti lähetyksensä. Kuvaruutuihin koteihimme saapuivat Lenita Airisto
ja Teija Sopanen, piippua polttava meteorologi ja Kauko Saarentaus. Naapurit tulivat niitä seuraamaan jo viritysmusiikin -kuvan aikana. Maassa oli yksi kanava ja yksi mielipide.

372

373

Television mukana kotiutuivat myös amerikkalainen kuvitteellinen kulttuuri, James Dean, Paul
Anka ja tietysti Elvis Presley. Moottoripyörät yleistyivät kyläraitille ja motskareilla tai prätkillä ajettiin lujaa ja vahinkoja pärinäpojille sattui. Jawa-moottoripyörän hinta oli vuonna 1957 uutena 147
000 markkaa. Autot olivat vielä ylellisyystavaroita ja ne yleistyivät Ruotsiin muuttajien mukana
arkikäyttöön seuraavalla vuosikymmenellä. Toki kylässä oli autoja jo 1950-luvun alussa siinä
missä traktoreitakin, piikkipyöräisiä ja kovaäänisiä, panssarivaunun painoisia. Luomuviljelystä
alettiin luopua lopullisesti tehoviljelyn hyväksi. Teknologian riemuvoittoa luonnosta ihailtiin yhdessä medioittemme kanssa. Nippu-uittoa varten kosket perattiin ja maaseutu vaurastui metsistään. Kouluja rakennettiin ja kylät alkoivat elää Karjalan siirtolaisineen rikasta mutta samalla itseriittoista elämää palveluineen, kauppoineen ja Osuuspankkeineen, meijeri oli osuusmeijeri sekin.

Hyvinvointivaltion sarastus
Vuonna 1954 maassa nähtiin auringonpimennys ja sen toki muistan siinä missä nuoremman veljeni syntymän täytettyäni kolme vuotta. Samoin yleislakon ja Urho Kekkosen valinnan presidentiksi vuonna 1955 yhden äänen enemmistöllä. Lakolla palkkoihin saatiin 12 markan yleiskorotus.
Se lakko kannatti, sanottiin.
Hyvinvointivaltio oli alkanut syntyä tyttöjen pukeutuessa farkkuihin tai leveisiin kellohameisiin, sipaisivat huuliinsa Egal -huulipunaa ja poskille Ponds -puuteria. Sodan aikana syntyneet suuren
ikäluokan pojat taivuttelivat hiuksiaan ylös- tai taaksepäin Brylcreme -hiusvoiteella ja lavoille
nämä menivät tanssimaan joko prätkillä tai Letukalla, vanhalla Chevroletilla, pikku-Renulla tai itäautoillamme. Saab ja Volvo yleistyivät vuosikymmenen vaihteessa, jolloin samalla autokanta alkoi
uusiutua Itä-Suomessa ja autosta tuli hyvin arkinen väline jokaisessa taloudessa.
Teräväkärkiset kengät olivat ajan villitys siinä missä elefanttitossut, nirunarukengät, poolokaulukset, tärkätyt alushameet, pillifarkut, villatakit ja neulepuserot, twinsetit. Sifonkihuivia kutsuttiin fritsuliinaksi. Viina oli kauan kortilla ja körttikansa eli vieraillen runsaasti naapureissaan ja tehden
talkootöitä, harrastaen yhdessä. Televisio muutti sitten ajankäytön kokonaan vuosikymmenen lopulla.

Unohdettu sukupolvi
Kun syntyy tällaisen jivea ja mamboa tanssivan nuorison jälkeen, sodassa nuoruutensa eläneiden
vanhempien lapsena, muistot eivät ole toki heidän kummankaan vaan sen unohdetun sukupolven, joka jäi kaikesta tästä paitsi. Se menetys on ollut varmaan elämää köyhdyttävä mutta rakensi
samalla siltaa uuteen vuosikymmeneen. Sodan traumat unihdettiin.
1950-luvulla syntyneet seurasivat läpi koko elämänsä sodan aikana syntyneiden suurten ikäluokkien takana palavia siltoja. Se korostui etenkin juuri 1950-luvun puolivälin jälkeen ja kaiken aikaa
aina yliopistovuosiin, jolloin tavoite oli asetettu ohittaa nämä päihteitten kanssa opintojaan jatkavat nuorisokulttuurin tuotteet työelämässä.
Suuret ikäluokat korvasivat puolivillaiset opintonsa ryhtymällä poliitikoiksi, väitöskirjat vaihdettiin
jäsenkirjoiksi. Tuo vuosikymmen oli ylipolitisoitunut ja sen jälkiä näkyy vieläkin suurten ikäluokkien
jäätyä nyt eläkkeelle jytkyvoiton saattelemana. Näin vanha työllistäjä, vanhat puolueet, voitiin hyvästellä komeasti. Meitä keisarit eivät enää käske. Eivät meitä, eivätkä meidän lapsia. Fredi teki
matkaansa kohti kolmatta linjaa. Rahaa oli mutta nuoruus jäänyt taakse. Femman heittäminen
köyhille oli jälkijättöistä ja turhaa.
Unohdetulle 1950-luvun sukupolvelle Viettelyksen vaunut, Paikka auringossa, Afrikan kuningatar,
Sheriffi, Kilimandsaron lumet, Laulavat sadepisarat, Loma Roomassa, Täältä ikuisuuteen, Kuutamoserenadi, Taikaikkuna ja Kesäleski jäivät katsomatta ja Brigitte Bardot oli vain taruhahmo monine muine elokuvien sankarihahmoineen James Deanista alkaen.
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Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Sopia Loren, Gregory Peck, Marlon Brando,
Humphrey Bogart, Rock Hudson, Tony Curtis tulivat tutuksi vasta television kautta ja lukien heistä,
taustoittaen heidän tarinaansa ja yrittäen ymmärtää usein sellaista draamaa, joka ei ollut lainkaan
niin kaunis kuin mihin Hollywood -maailma ja siinä eläneiden nuorten samaistumiskohteet ehkä
olivat 1950-luvulla.
Näin myös suomalaiset Jurkkien ja Pöystien sekä Rinteiden suvut elivät osana arkista ympäristöään, ei niinkään kotimaisten 1950-luvun elokuvien sankareina.

Selviytymistarina ja painajainen
Minulle itselleni 1950-luku oli selviytymistarinaa. Se oli kertomus suvuista, joissa nuoret kohtasivat myös onnettomuuksia, koulupäivät olivat pitkiä, 12 -tuntia matkoineen liki kestäviä, koulukiusaaminen oli osa koulun kasvatuskulttuuria, opettajat olivat myös sodassa vanhentuneita, osa
vaikeasti alkoholisoituneita, kuten monen lapsen vanhemmat.
Päihteistä rintamalta tuli toki muitakin kuin alkoholi ja morfiini (oopium) oli tuttu mummon yskänlääkkeenä. Suomi oli ylivoimaisesti suurin oopiumin kuluttaja maailmassa ja sen vähentämistä
pidettiin turhana halpana ja hyvänä lääkkeenämme. Rintamalta palanneiden miesten humalapuheet olivat aina rintamalle palaavia. Kun pienissä rajaseudun pitäjissä oli haudattu satoja nuoria
poikia sen unohtaminen oli mahdotonta.
Onnistuneen kasvattajan löytämien oli sattuma ja onnesta kiinni. Se kilpailu ja taistelu, joka käytiin
miljardeina siittiösolujen rynnäkkönä kohti munasarjasta irtoavaa munasolua, jatkui syntymän jälkeen, ja sitä kuvasivat vastoinkäymiset, taistelu, kateus ja usein pohjaton katkeruus ja viha, jossa
suurten perheitten sisarkateus rehotti vapaana ja lapset olivat ilmaista työvoimaa pelloilla ja metsissä.
Siihen kaikkeen oli valmistauduttava, kehitettävä heikkoja kohtia, vahvistettava itseään ja säilytettävä silti positiivinen ja elämää kannatteleva idealisminsa. Se ei ollut vain televisiota, purukumia, Coco-Colaa, sotakorvauksia, uusia sanoja ja käsitteitä, uusia lehtiä ja mediakulttuurin syntyä, hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen kuvitteellista alkua. Monelle se oli pelkää hengissä säilymistä

Columbon kaltainen viekkaus
Minulle 1950-luku avautuu ikään kuin juuri edesmenneen näyttelijä Peter Falkin (1927-2011)
kautta. Televisiosta tutuksi tullut Columbo teki itsestään rakastettavan paljon kärsineenä venäjänja puolanjuutalaisten vanhempien poikana. Pystyn vaivatta samaistumaan tähän pienikokoiseen
Ossingissa oppikoulunsa käyneeseen Hamlitonin Collegen tuotteeseen. Falk valmistui syntymäni
aikoihin julkishallinnossa Syracusan yliopistossa ja ura alkoi byrokraattina liittovaltion taloustoimistossa.
Työn rinnalla Falk alkoi opiskella näyttelijän uraa ja vaihtoi rohkeasti ammattiaan samaan aikaan,
kun Kekkonen valittiin Suomen presidentiksi ja Suomi ajautui yleislakkoon. Tämä saattoi olla
pelkkä sattumakin. Töitä Peter paiski Off-Broadway -teatterissa ja muutti Hollywoodiin vuosikymmenen lopussa. Menestys odotutti kuitenkin itseään ja sellaiseksi osoittautui lopulta televisio ja
Columbo: Murha lääkärin määräyksestä vuonna 1968 NBC-kanavalla.
Varsinainen läpimurto tuli vuonna 1971 (Kuolleen miehen lunnaat), jolloin itse aloitin opiskeluni
Oulun yliopistossa ensin sen biologisella opintosuunnalla biologian ja maantiedon vanhemmaksi
lehtoriksi valmistuen. Oli varmistettava varma työpaikka ennen tutkijan uran käynnistämistä epävarmassa ympäristössä. Nyt jälkeenpäin ajatellen biologian ja maantiedon opinnoilla ja ensimmäisellä väitöskirjalla sieltä, lehtorin (professorin) työllä ja kokemuksella on ollut paljon käyttöä
muissakin tehtävissä. Itse toivoisin, ettei professorin (=opettajan) nimikettä käytettäisi väärin teh-
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tävissä, jossa pedagogin opeilla ei ole mitään tekemistä. Sen saavuttaminen kun oli työlästä puuhaa ja moni sen keskeyttikin. Kun tuhannesta hakijasta 40 valittiin pääaineopiskelijaksi, karsinta
oli kovaa sekin. Opiskeltiin lainarahalla, valtion takaamalla.
Tuo vuosikymmen, 1970-luku, suosi täysin erilaista ihmistyyppiä televisiossa kuin 1950-luvun
tuotteet Marlon Brandosta Marilyn Monroen kautta Gregory Beckiin, Tony Curtisiin ja Rock Hudsoniin. Se ihaili kyllä 1950-lukua, mutta ymmärtäen sen tuskat ja vaivat venäläisen kertojan tapaan ja Peter Falkin kuvaamana. Vaaditaan pari vuosikymmentä, jotta voimme palata juurillemme, ja nähdä ne oikein, kauhistumatta totuutta

1950-luvun rakastettava hahmo
Alle keskimittainen, vanhassa popliinitakissaan liikkuva lasisilmäinen Falk on kaukana 1950-luvun
miesihanteista. Itse hän kertoi hakeneensa Pjotr Petrovitsin hahmoa poliisina Fjodor Dostojevskin
romaanista. Ryppyinen paita ja kuluneet kengät, harmaan miehen olemus, kaikki ovat kuten Dostojevskin kuvaamana ja maneeritkin sopivat.
Iso popliinitakki on sekin vallan muuta kuin ranskalaisissa tai brittien vastaavissa älykködekkareiden televisiosarjoissa. Poirot ja Holmes eivät viihtyisi tämän sankarin seurassa, tai oikeammin
ehkä päinvastoin. Peter Falk ei olisi ehkä viihtynyt Holmesin ja Poirotin seurassa. Typerykset
näyttelemässä älykköä ovat aina raskasta katseltavaa. Peter Falk ei ollut typerys ensinkään. En
minäkään viihtynyt seurassa jota en kokenut omakseni.
Columbo oli rikollisille harmittoman oloinen ilmestys, ylimieliselle narsismiltaan tunnevammaiselle
ihmiselle petollisen nuhruinen moukka, jonka iskut tulivat aina odottamatta. Silmät tihruten ja jo
lapsena leikattu ja proteesilla korvattu lasinen katse oli sekin aivan kuin 1950-luvun epävarma ja
hapuileva vuosikymmen. Vaha Peugeot oli sekin 1950-luvulta siinä missä koko miehen habitus,
itseään etsivä ja hajamielinen, murroskulttuurin tuote.

“Just One More Thing”
Peter Falk alkoi kuvata, ehkä tietämättään, 1950-luvun maisemaa ja elinympäristöä, rampautuneita miehiä proteeseineen, vanhoja ilkikurisesti hymyileviä, niitä näitä juttelevia, vähäeleisiä ja
sodan rintamaoloissa kotirintamalla viettäneitä vanhoja miehiä.
Hänellä oli omituinen kyky tarttua johonkin epäoleelliseen ja pyytää sen tarkistamista, vielä ennen
poistumistaan (just one more thing). Se tarkoitti aina, kuinka syyllinen oli tunnistettu, oleellinen oli
löytynyt, nero oli tehnyt ratkaisunsa. Murroskulttuurissa sellainen ihminen helpotti lapsen oloa,
ahdistus muuttui hetkessä nauruksi. Isoisä oli paikalla, jumalat hymyilivät jälleen.
Peter Falk oli kuin 1950-luku ja ansaitsi viisi Emmy palkintoaan ja Golden Globen, tukun muita
televisioalan tunnustuksia. Columbon ohella hän ehti näytellä yli 50 elokuvassa. Pidän näistä
1950-luvun vanhenevaa miestä esittelevistä älyköistä, joille tuo vuosikymmen avautuu oikein, oikeassa valossa. Ne ovat mukana myös Falkin tunnetuimmissa elokuvissa Aviomiehet (1970),
Naisen parhaat vuodet (1976), Pelkojen yö (1976), Berliinin taivaan alla (1987) sekä Ei omena
kauas putoa (2005).
Falkin piirroksissa ja muistelmateoksessa “Just One More Thing” (2007) on löydettävissä 1950luvun henki ja se maailma, jossa myös itse synnyin olkoonkin, että häntä vaivasi jo tuolloin, muistelmia kirjoittaessaan, Alzheimer. Tai ehkä juuri sen seurauksena, Alzheimerin taudin tuotteena,
juuri tuon ajan tapahtumat, 1950-luvun murroskulttuurin ilmiöt, ovat niin keskeisinä hänen muistelmissaan ja tuoreemmat ovat jo unohtuneet.
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66. Pelon ja voiman vuosikymmen
Matti Luostarinen 2012: Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa. Osa I. Arabikeväästä Japanin tsunamin kautta jytkyvaaleihin. Blogi 29. kesäkuuta 2011
Jos 1950-luku oli toipumista sodistamme, ja sitä luonnehti lapsen kokemana piiloteltu ahdistus ja
työn sankaruus, 1960-luku sai aikaan jo murroskulttuurin avautumisen täyteen kukkaansa. Yhdysvallat jatkoi väsyttävää, jokaiseen eurooppalaiseen kotiin välitettyä raskasta ja tappiollista sotaansa Vietnamissa. Suurin mielenosoitus kokosi Washingtonin kaduille yli neljännesmiljoona
marssijaa. Kuuluisin sodan vastustaja oli värväyksistä kieltäytynyt Muhammed Ali, raskaan sarjan
nyrkkeilijä. Perusteluissaan hän kirjoitti kuinka yksikään vietnamilainen ei ollut ikinä kutsunut
häntä neekeriksi.

“I have a Dream”
Yhdysvalloista suomalaisille välittyi mustan väestön kansalaistaistelu ja sen johtoon nousseen
baptistipastorin kuva. Mieleen loppuiäksi painuvia tapahtumia olivat hänen puheensa “I have a
Dream” ja James Early Rayn motellin parvekkeelta 4. huhtikuuta 1968 ampumat surmanlaukaukset.
Ne toivat mieleeni kotiyläni samaan aikaan tapahtuneen surmatyön. Tulevan vaimonin sisaren
surman Helsingissä. Siitä tehtiin romaanikin ja elokuva, dokumentteja. Lapsen ja nuoren henki ei
ollut erityisen arvossaan vielä sodan jälkeisinä vuosina ja tapaturmia sattui. Se että säilyin hengissä oli onnekaiden tapahtumien sarja myös omalla kohdallani. Vahinkoja sattui myös hoitajille,
päihteitä käyttäville lääkäreille. Niistä vaiettiin siinä missä koulujen ikävistä ja fataaleita tapahtumista. Vasta koulusurmamme paljon myöhemmin nostivat ne näkyvämmin esille.
Martin Luther Kingin väkivaltainen kuolema palautti mieleen vuosikymmenen merkittävimmän poliittisen attentaatin marraskuussa 1963, jolloin John F. Kennedy murhattiin Dallasissa. Mustien
oikeuksia puolustaneen presidentti Kennedyn ja hänen veljensä murhat olivat tuon vuosikymmenen traumaattisimpia kokemuksiani ja ne ohittivat omat kokemuksemme psykososiaalisesti häiriintyneessä kouluympäritössämme.
Kun nämä globaalit veriteot yhdisti oman kylän vastaaviin tapahtumiin, omien sukulaisten ja tulevan vaimonsa siskon murhaan nuorena tyttönä Helsingissä, hänen veljiensä hukkumiseen kotijokeemme, trauma syveni koko kylää koskettavaksi painajaiseksi.
Kuolema tulvi ulos televisiosta, kylän raitilta, ja syvä murhe päättyi vielä kahteen nuoria vaikeasti
vammauttaneeseen liikenneonnettomuuteen. Niiden rinnalla koulu, harrastukset, pienet voitot ja
valoisat hetket, jäivät liian pimeiden varjojen kätköön. Jos unelma olikin, oli myös sen sammuttajia, ammattinsa osaavia kiusaajia

Che Guevaran varjo
Pelon vuosikymmen alkoi globaalisti naisten ja mustien tasa-arvon taisteluilla, jatkui Berliinin jakavan muurin rakentamisella ja kylmän sodan muistomerkillä, Kuuban vallankumouksella ja Che
Guevaran kulttihahmolla, Kuuban kriisillä ja Kennedyn tuliskasteella Neuvostoliiton vetäytyessä
lopulta rakentamasta Kuubaan ohjustukikohtaansa.
Tuo vuosikymmen oli täynnä salaliittoja. Lee Oswald ei koskaan joutunut oikeuden eteen kiistämästään Kennedyn murhasta, vaan hänet ammuttiin dallasilaisen yökerhonomistaja Jack Rubyn
toimesta Dallasin poliisiasemalla, liki sadan poliisin keskellä, suoran tv-lähetyksen aikana. Sen
seuraaminen jäi takaraivoon siinä missä Dallasin laukauksetkin. Jälleen ne peittivät oman yhdyskuntamme ja yhteisön tuskat ja taistelun vuodet, yhdyskuntarakenteen julman murroksen, työtömyyden ja poismuutot, autioituneet kylät ja lasten tuskan.
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Nuorisoradikalismin aikaa
Tuo vuosikymmen oli nuorisoradikalismin aikaa. Se oli sitä etenkin Euroopassa, jossa sota oli
raunioittanut mantereen ja jälleenrakentaminen toi vaatimukset myös suurten sotien aikana syntyneitten ikäluokkien oikeuksista. Ennen sotia syntynyt vanhoillinen opetustapa ja instituutiot saivat aikaan mielenosituksia etenkin Ranskassa ja Länsi- Saksassa. Mielenosoittajat tukeutuivat
Marxin ja Maon kulttikuviin, vastustivat imperialismia ja monikansallisia yrityksiä, tämän päivän
termein globalisaatiota, amerikkalaisia ja Vietnamin sotaa. Suomeen ilmiö tuli jälkilöylyinä ja vaikeutti opiskelua vielä 1970-luvulla.
Tutuksi tuona lyhyenä aikana tulivat myös Moshe Dayan, Gamal Abdel Nasser ja Golanin kukkulat, Lähi-Itä ja edelleen ajankohtainen Palestiinan kysymys. Kuuden päivän salamasodassa Israel
kukisti niin Egyptin, Jordanian kuin Syyrian joukot ja heidän tukijansa. Näin nuorison radikalismi
Vietnamista levisi kysymykseen palestiinalaisvaltiosta ja samalla myös Etelä-Afrikan rotuerotteluun ja Etelä-Amerikan verisiin kahakoihin.
Globalisaatio, kehittyvä sähköinen media sen välineenä, antoi 1960-luvulla opiskelleille nuorille
kovin vääristyneen kuvan nyt liki 8000 miljoonan ihmisen miljoonista kulttuureista. Sen poisoppiminen on monelle edelleenkin vaikeaa ja vieraaseen asennoidutaan suurella varauksella. Tämä
ei ole vain suomalainen vaan yleiseurooppalainen ilmiö jossa globalisaatio peitti alleen oman tuskamme.

Utopiasta teknologiaan
Ranskan ja Saksan kahakat ja mielenosoitukset loppuivat ihmiskasvoisen sosialismin puolesta
Varsovan liiton joukkojen miehittäessä Tsekkoslovakian. Opiskelijoiden elättämä utopia sosialismista hiipui television välittäessä kommunistisen imperialismin todellisuutta Prahan kaduilla.
Pelon vuosikymmen vaikutti 1950-luvulla syntyneisiin nuoriin eniten tieteen ja teknologian kautta.
Kuun kamaralle laskeutunut ihminen oli “pieni askel Neil Amstrongille mutta suuri askel ihmiskunnalle”. Sen seuraaminen helpotti elämää Suomessakin.
Massaviestimet levisivät räjähdysmäisesti ja tutkimuskäyttöön saatiin ensimmäiset tietokoneet,
suuria tiloja vaatineet laskukoneet. Itse tutustuin sellaiseen heti 1970-luvun alussa ja Oulun yliopisto oli kilpailussa mukana alusta saakka. Tietokone, sen käyttö ja käytön koulutus, muuttui
ammatiksi heti ylipistovuosieni alussa. Samalla media ja sen välineet tulivat osaksi työtäni.
Kalevan talo oli kulttuuriystävällinen ympäristö opiskella mitä tahansa hajasijoitetussa yliopistossa
Oulussa. Karjasilta asuinpaikkana oli siirtokarjalaisten rauhallinen omakoti-idylli keskellä kasvavaa tervaporvareitten rahalle tuoksahtavaa kemianteollisuuden kaupunkia.
Otimme vastaan haasteen jossa yhdistyi tiede, teknologia ja yrittäjyys, innovaatiopolitiika sekä
ympäristökymysten hoito. Se oli liian rankka haaste muutaman hoidettavaksi ja siinä auttoi uuden
yliopiston henkinen ilkmapiiri. Me onnistuimme siinä ja se pohjusti tulevan vaurautemme mutta
synnytti jälleen kerran tutun hybridiyhteiskunnan ylimielisyyden. Myöhemmin se levisi kansa kapitalismina ja aiheutti syvän laman ja taantuman.

Beatlemania ja virtuaalihipit
Rock and roll oli tullut osaksi mediamaailman levitystä ja nuorisoradikalismia, mutta tätäkin tärkeämpi oli toki pop-musiikin uudistajat ja ensimmäisenä The Beatles; John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ja Ringo Star.
Beatlemanian rinnalla syntyi tuhansia ja taas tuhansia joka paikan bändejä, jossa vaikkapa The
Rolling Stones saattoi olla monelle tärkeämpi esikuva ja näin alkoi syntyä eri populaarikulttuurin
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koulukuntia. Näistä näkyvin oli underground ja hippiliike sekä sen mukanaan tuomat vaihtoehtoiset yhteiskuntaliikkeet.
Syntyi pasifismia, myötämielistä suhtautumista vähemmistöihin, vapaan rakkauden apostoleja,
vanhan ura-ajattelun ja materialismin väheksyntää. Kaikki tämä johti lopulta näiden liikkeiden kaupallistamiseen ja niin myös nämä ilmiöt ovat nykyisin monen aikamme virtuaalitehtailijan tärkeimpinä pohjavirtoina.
Savossa hipit alkoivat elää vasta virtuaalihippeinä ja väärän vuosikymmenen puolella. Monelle
vuosituhatkin oli väärä. Maailman viimeinen hippi ei kuitenkaan voinut olla 1950-luvulla syntynyt
vaan pikemminkin sodan aikana tai sitä ennen alkunsa saanut tämän päivän eläkeläinen.
Oppimiseen vaadittavat geenimme sulkeutuvat, eivätkä salli sellaisia kokemuksia tai elämyksiä,
joita vaikkapa juuri hippiliikkeen sisäistäminen olisi vaatinut väärään aikaan syntyneenä. Imitoitu
jäljitelmä on muuta kuin alkuperäinen originaali ja luovan innovaation sosiaalinen symbolirakennelma.

Suunnittelukarttoja tiimityönä
Kuvataide uudistui radikaalisti pop-taiteen myötä. Alkoi keskustelu luovasta innovaatiosta ja sen
lähteistä. Andy Warholin teokset siirtyivät Coca Cola -pulloihin ja säilykepurkkeihin. Positiivinen
ajattelu ja tiimityö alkoi lyödä itseään läpi ja ensimmäisenä juuri yliopistoissamme.
Siirryttyäni Pohjois-Savosta Oulun yliopistoon ensimmäisiä tehtäviä oli rakentaa fyysisesti sellaisia ympäristöjä, jossa kuusikulmaiset pöydät yhdistivät opiskelijoita tiimityön ja -opiskelun arkeen
osana muuttuvaa mediaa ja tietokoneita, ympäristöpsykologian alkeita. Agraariyhteisö ja arvokonservatismi oli saatava liitettyä uuteen mediamaisemaan. Sodan aikana syntyneet panivat
tässä raivokkaasti vastaan.
Oulun yliopisto kulki tässä edellä muita ja kykeni rakentamaan myös ensimmäisen suomalaisen
tiedepuistonsa ja teknologiakeskuksensa. Silicon Valley oli meille tuttu paikka siinä missä Japanin
kokeilut ja teknopolikset. VTT:n laboratoriot ja Linnanmaan yliopiston kampusalueet sekä yritysten tiedepuisto vietiin yhteen yhteiseen yhdyskuntarakenteeseen ja yhteisöön. Luonnon ja kansakunnan kohtalonyhteys oli saatava juurrutettua uuteen sepitteelliseen kollektiiviyhteisöön.

Konfliktista funktionaaliseen
Käsite verkostot ja klusterit tulivat tutuiksi siirryttäessä globaalista lokaaliin ja holistiseen maailmankuvaan, joka yhdisti kaiken eikä hylkinyt mitään. Siirtymä körttikansan lukiosta laestadiolaisten ylläpitämään yliopistoon ei ollut siirtymä lainkaan. Useimmat professoreista elivät matkalaukkuelämää ja olivat postmoderneja kulkureita.
Kyse oli lopulta vain vapaammasta ympäristöstä ja nopeutetusta aikatulusta, jossa mukaan tuli
nyt myös perhe ja lapset hyvin suojatun kampusalueen sisällä eläen. Oulu oli radikaali, kasvava,
nuorekas ja ehdottomasti edistyksellinen veturi Suomessa. Sen yhdistäminen ekologiseen, kestävään ja ympäristöä monialaisesti ymmärtävään sujui nopeasti, mutta ei toki ilman 1950-luvun
antamaa perustaa ja 1960-luvun radikalismia.
Maisema, sielunmaisema, yhteiskunnallisena ilmiönä, oli Oulullekin uusi tutkittava ja vailla kirjailijoiden tai kuvataiteilijoiden kokemusta. Klusteritaide ei Oulussa ottanut tuulta purjeisiin vielä
1960-luvun eväillä eläen
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Kylätutkijan lohdutonta maisemaa
1960-luvulla Suomi kehittyi maatalousvaltaisesta maasta hetkessä moderniksi teollisuusmaaksi.
Pohjois-Karjalasta, Kainuusta ja Lapista, mutta toki myös Savosta nuoret muuttivat sodan jälkeisen sisäisen muuttoliikkeen pakottamana etelän taajamiin ja Ruotsiin.
Suomalaisen yhteiskunnan muutos oli toisen maailmansodan jälkeen poikkeuksellisen raju ja yli
80 % maastamuuttajista asettui Ruotsiin, Tukholman alueelle, Göteborgiin ja Malmöön. Vaikeimmillaan työttömyyden vuoksi muuttoliike oli vuosikymmenen lopulla, jolloin muuttajia oli liki 50 000
vuosittain. Parina vuonna väkilukumme alkoi jopa vähentyä.
Hetkessä työvoimapulasta potevassa Ruotsissa oli yli 300 000 suomalaista nuorta. Saabin, Volvon ja Ericssonin tehtaat tarjosivat työtä siinä missä siivoaminen ja lasten hoito, mikä tahansa
sellainen, joka ei oikein ruotsalaisille itselleen työnä kelvannut.
Suomalainen maaseutu alkoi autioitua kyläkunnittain, syntyi peltopaketteja ja yhteiskunnallista
rauhattomuutta, laudat ikkunoissa tuli kylätutkijalle tutuksi. Lapsena hankituille taidoille tupailtojen
lausujana ei ollut enää käyttöä.
Kirjoittaa saattoi edelleen maakuntalehtiin ja Mika Waltarin tapaan myös murrosikäisten tyttöjen
reginoihin ja miestenlehtiin. Näistä vähiten mielikuvitusta vaativat jälkimmäiset.

Maan sisäistä imperialismia
Osallistumisen ja kannanottojen runsauden ohella Suomea vaivasi maaltapako, teollistumisen
monet lastentaudit, yhdyskuntarakenteiden nopean muutoksen aiheuttamat sosiaaliset ongelmat
ja Lapin luonnonvarojen käyttö pääosin vain etelän hyvinvoinnin hyväksi.
Kemi- ja Iijokeen rakennetut voimalaitokset siirsivät sähkönsä pelkästään etelän teollisuuskeskuksiin ja 1960-luvulla uusia altaita oli suunnitteilla yli 20 kappaletta.
Näistä tunnetuimmat Kemihaaran Vuotos Kemijoessa sekä Siuruan Kollaja Pudasjärven alapuolella Iijoessa työllistivät tukijaa ensimmäisenä. Näiden altaiden ja jokien kohtalon tutkimukset ja
jo aiheutettujen vahinkojen korvaukset käynnistettiin 1970-luvun puolella. Samalla alettiin puhua
suomalaisesta siirtomaavallasta Lapissa.

Suomalaiset radikaalit
Irwin Goodman ja M.A. Numminen lauloivat siinä missä radikaali vasemmistolainen opiskelijaliike
yhdessä työväenliikkeen kanssa ja yleisradion pääjohtaja Eino S. Repo kannusti rikkomaan vanhoja perinteitä ja tabuja.
Hannu Taanila, Hannu Salama, Mikko Niskanen, Kaj Chydenius, Kalle Holmberg, Arvo Salo,
Reino Paasilinna jne. edustivat tuon ajan nimiä ja suomalaista 1960-luvun kulttuuria. Lapualaisooppera, Juhannustanssit, Käpy selän alla ja Reporadio ovat tuon ajan suomalaisia tuotteita.
Agraarin Suomen maaseutu oli elänyt vahvaa aikaa ja kylät vaurastuneet itseriittoisesti. Luonnonvaroja oli haaskattu pohtimatta niiden jalostamista sellunkeittoa pidemmälle. Perinteiset ammatit
alkoivat kadota tai kone ne korvasi.
Vuosikymmenen lopulla syntyi käsite “talonpojan tappolinja” ja hallitsematon yhdyskuntarakenteen murros purkautui vennamolaisen kansanliikkeen ja SMP:n syntymänä. Voivuoria alettiin purkaa syömällä margariinia ja kevytlevitteitä.
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Kolmikanta kadotti talonpojan
Samaan aikaan kun etelä vaurastui ja taajamat kasvoivat, hyvinvointi lisääntyi teollisuuspaikkakunnilla, Itä- ja Pohjois-Suomen pienviljelijät olivat jääneet vaille sellaista toimeentuloa ja tulevaisuuden uskoa, johon muut väestöryhmät saattoivat elämänsä perustaa.
Aiemmin maan sisäisenä tapahtunut muuttoliike ja karjalaisten evakkojen asutustoiminta olivat
synnyttäneet sellaisen agraarin yhteiskunnan rakenteen, jonka purkautuminen tapahtui hallitsemattomasti ja aiheutti syvää katkeruutta.
Tämä katkeruus oli leimallinen osa 1960-luvun suomalaisten elämää maaseudulla ja siihen liittyi
myös suomalaisille tyypillistä itsetuhoisuutta ja aggressiota, väkivaltaa.
Kun Kreikassa tapahtui sotilasvallankaappaus vuonna 1967 Suomessa elettiin vuoden 1968 presidentinvaalien alla, jossa ehdolla oli Kekkosen lisäksi vain kokoomuksen Matti Virkkunen ja
SMP:n Veikko Vennamo. Kaikki kolme menestyivät, mutta vain Kekkonen valittiin virkaan, joka
1960-luvulla oli erityisen merkittävä.

Yleiset syyt ja työt
Vennamon menestys presidentinvaaleissa oli ennakoimassa vuoden 1970 eduskuntavaalien protestimielialaa ja sen purkautumista entisen maatalousministeriön ASO:n pääjohtajan vaalimenestyksenä. ASO vastasi Karjalan evakkojen asuttamisesta.
Samaan aikaan SKP hajosi kahtia ns. sinisalolaisiin ja enemmistökommunisteihin. Taustalla oli
suhtautuminen NKP:n toimintaan ja Tsekkoslovakian miehitykseen. Kokoomus oli ollut 1960-luvulla hallituksessa vain kerran Johannes Virolaisen johtamassa hallituksessa vuosina 1964-1966.
Puhuttiin yleisistä syistä mutta myös yleisistä töistä.
Vuosikymmenen aikana Suomessa toimi seitsemän hallitusta pääministereinä Sukselainen, Miettunen, Karjalainen, Lehto, Virolainen, Paasio ja Koivisto. Maalaisliitto vaihtoi nimensä Keskustapuolueeksi vuonna 1965, jolloin samalla Vennamon Suomen Pientalonpoikain Puolue muutti nimensä Suomen Maaseudun Puolueeksi ja “unohdetun kansan” edustajaksi. Populismista puhuttiin mutta vain harvojen suulla ja liittäen myös aikanaan Maalaisliiton syntyyn kansanliikkeenä.
Puoluehajannuksesta tuli kirosana siitäkin.

Demokratian tervehtyminen
Samaan aikaan Keskusta siirtyi agraaripuolueesta ajoittain hyvinkin liberaaliksi. Perusta vuoden
2011 vaaleille oli näin luotu jo 1960 -luvulla ja taustalla oli puolueinstituution vieraantuminen vanhoista kansanliikkeistä kohti byrokratisoituvaa konsensusta. Populistinen demokratiakäsitys erosi
näin elitistisestä byrokratiasta ja koski etenkin suhdetta EU-politiikkaan ja kansalaisten aktiiviseen
mielipiteeseen ja sen huomioimiseen politiikassa.
1960-luvun yhteiskunnallinen radikalismi loi pohjan poliittisille mielipide-eroille ja niiden kunnioittamiselle vaaleissamme. Demokratian kehityksen näkökulmasta vuosikymmen oli erityisen merkittävä niin kansainvälisesti kuin myös kansallisesti Suomessa. Kansallinen aktiivisuus ja kansanliikkeet hallitsivat aikaa ja vanhoja reviirirajoja rikottiin.
Suomessa vanhan valtaaminen oli ehkä nuorisoliikkeen näkyvin voimanosoitus ja monet sen
edustajista ovat tänäänkin vallassa ja pitävät kiinni oman konventionsa rajoissa nyt konservatiivisiksi muuttuneista vanhenevan kansakunnan poliittisista rakenteista.
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Eurooppaa koskevat aiheet käsitellään tiukasti valiokuntien ovien sisäpuolella ja hallitusohjelmakin rakennetaan hyvin perinteiseen tapaan. Siitä puuttuu merkittävä missio ja se maistuu byrokraattien ja lobbareitten kielelle.
Kun Eurooppa -politiikka ei toteudu kansan toivomalla tavalla, kansa suhtautuu siihen puolueitamme varauksellisemmin, 1960-luvun radikalismilla on jälleen kaikupohjaa poliittisissa liikkeissämme. Tässä perussuomalaisten nousua voidaan tulkita monella tavalla ja yksi niistä on kansanvallan voitto, demokratian tervehtyminen ja myöhemmin liittyminen globaaliin populistiseen
liikehdintään.

67. Kasvun ja uusiutumisen vuosikymmen
Matti Luostarinen 2012: Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa. Osa I: Arabikeväästä Japanin tsunamiin ja jytkyvaaleihin. Blogi 2. heinäkuuta 2012.
Jos 1950-luku oli minulle suuren hämmennyksen vuosikymmen, jossa mukana oli vielä runsaasti
lapsuuden ja sodan yhteistä ahdistusta, 1960-luku voimankäytön ja radikalismin vuosikymmen,
1970-luku oli kasvun ja uusiutumisen aikaa. Ehkä syy oli siinä, että elin itse parhaan nuoruuteni
silloin ja vuosikymmen myöhemmin kuin sota-ajan lapset elivät radikalisminsa kanssa.

Näkökulma muuttuu
Minulle suomalaisena 1970-luku edusti toisen tasavallan huippukautta. Suuresti arvostamani J.
P. Roos on kirjoittanut näin 1970-luvusta ja lainaankin hänen tekstiään. Hän on puolestaan lainannut Alasuutaria, Eskolaa, Allardia, Kososta, Kortteista, Kekkosta, Mäenpäätä, Saarta, Salokangasta, Suomea, Tommilaa, Reitalaa, Kalliota jne. Siis Allardia vaille kaikki hyvin suomalaisia
sukunimiä.
Jos Roos olisi ollut tarkka, kertoessaan 1970-luvun tarinan, hän olisi muuttanut sen rainaksi ja
lainannut Leonid Brezneviä, Jimmy Carteria, Gerald Fordia, Richard Nixonia, Georges Pompidouta, Valery Giscard d’Estaingia, Willy Brandtia, Helmut Schmidtiä, Erich Honeckeria, Edvard
Gierekiä, Anwar Sadatia, Mao Zedongia, Huo Guofengia, Pol Potia, Idi Aminia, Jean-Bedel Bokassaa, Muhammed Reza Pahlavia, Salvador Allendea, Augusto Pinochettia, Juan Peronia ja
hänen puolisoaan Isabel Peronia sekä 1970-luvun arjesta kirjoittanutta Santola-Weissia kirjassa
“Reilusti ruskeaa” tai Pauli Kettusen kirjaa “Kirkuvan harmaa vuosikymmen”.

Kaikkea muuta kuin harmaa
Jos 1970 -lukua haluaa kuunnella, silloin on ehdottomasti kuunneltava ruotsalaista ABBA -yhtyettä ja kumarrettava samalla euroviisujen suuntaan. Tämän ohella käy mikä tahansa diskomusa,
funkki, souli, reggae, heavy metal ja hard rock, purkkapop, punk, fuusiojazz, progressiivinen rock.
Kaikkialla soi Saturday Night Fever, Bob Marley, Stevie Wonder, Pink Floyd, Genesis, Gary Glitter, Alice Cooper, David Bowie, Kiss, Led Zeppelin, Uriah Heep, Sex Pistols, Ramones, Bay City
Rollers mania alkoi ja Elvis loppui vuonna 1977. Viimeistään tuolloin kuului 1960-luvun loppua
Hämeessäkin.
Suomalainen lähiörakentaminen oli hurjimmillaan 1970-luvulla, rakennukset olivat todella rumia
ja epäkäytännöllisiä samaan aikaan. Betonielementeistä tehdyt ahtaat asumukset näkyvät maisemassamme vielä tänäänkin ja niillä pilattiin myös kauniit kirkonkylämme sekä niiden ohimenotiet kyläraittina huoltamoineen, jonne Datsun 100 A, Saab 96 ja Lada löysivät tiensä.
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Oikeastaan autojemme kirjavuus yllätti, kaikkea löytyi ja kansa sai rallikansan maineen. Teillämme kuoli vuosittain kolme kertaa enemmän kuin tänään. Jo ennen vuosikymmenen alkua hyvästelimme useasta jenkkiletukasta kootun menopelimme matkalla Oulusta Iisalmeen.
Lauloimme sille Njeprin venekansan kauppiaiden hymnin hyvästiksi. Tiesimme kaikki kuinka opiskelumme alkaisi ja sanoisimme hyvästit lapsuudelle, oli aika vakavoitua ja samalla matkasimme
jatkossa jokainen eri suuntiin. Se oli haikea hetki, jota 1940-luvulla syntyneet eivät voineet ymmärtää. Heillä lapsuus jatkui vielä yliopistossakin. Se häiritsi meitä unohdetun sukupolven työn
sankareita.

Simmarit, sammarit, kummarit ja pipo
Onnettomuudet teillämme huomattiin ja tuli turvavyöpakko, jota yritettiin kiertää kaikin keinoin,
ajovalopakko, yleiset nopeusrajoitukset, joita myös noudatettiin toisi kuin muualla maailmassa.
Pukeutumiseen saatiin ilmettä tuulipuvuilla, leveillä farkkulahkeilla, paksupohjaisilla kengillä, kummareilla ja sammareilla, Retut ja Hait jaloissa, kauluspaita auki mahdollisimman suurilla kauluksilla, pallokuvioleningeillä, alfokampauksella. Suomessa juotiin Erkin pikakivääriä, omppua ja Porvoon lankkua koskenkorvan rinnalla ja sen maku suusta huuhtoen. Kaikki ei toki muuttunut kerralla ja sotasukupolvi kulki meidän rinnallamme. Se oli turvallista seuraa yllätyskäänteineen.
Vauhti ei pelottanut, sen sijaan sen äkkipysähdykset hirvittivät.
Televisiossa pyöri avaruusasema Alfa, Taistelupaleneetta Galactica, Tähtien sota kävi kiivaimmillaan, ja lapset lukivat Jippo-lehteä, Hinkua ja Vinkua, Heikkopeikkoa ja katselivat samalla Pikku
Kakkosta ja Kössi Kengurua. Keksittiin tolkuttomia kylätapahtumia, eukonkantoa ja kusiaispesässä istumista, footbag-urheilulajina ja paksusankaiset silmälasit, joita myös Kekkonen alkoi
käyttää. Kekkosta ne pukivatkin kuten mikä tahansa kansakunnan kaapin päälle nostettua aikansa kipsipäätä.

Kekkonen, Kekkonen, Koivisto
Urho Kekkosen aika Suomessa alkoi hiipua 1970-luvulla ja rintamat järjestäytyä joko Mauno Koiviston tai Ahti Karjalaisen ympärille. Mihin rintamaan kuulut, kyseltiin myös Lapin ja Pohjoisen
jokilaaksoissa kulkiessani talosta taloon selvitellen jatketaanko jokien rakentamista vai lopetetaanko ja maksetaan myös vahingot ja virheet kalastajille, suojellaan loput vähäiset koskemme ja
lopetetaan allaspeikolla pelottelu Lapin kylissä, kaavoitetaan Sirkan allaskylä Levin matkailukohteeksi.
Ylipolitisoituneena ja läpeensä mädässä ympäristöpolitiikassamme kaikki menivät Lapissa sekaisin, jokainen oli siinä jotenkin mukana, eikä aina hyväksyttävällä tavalla suurten lohijokiemme
varsilla. Se oli rötösherrojen kulta-aikaa samalla.
Maassa kaikki oli ollut jo jonkin aikaa kaupan ja uhkauksia sateli tutkijalle, yliopistoon pääsi sisään
vain yöllä talomiehen salaa avustaessa “patologiksi” kutsuttua kylätutkijaa ja allaspeikkojen sekä
rötösherrojen jahtaajaa. Näkökulma suomalaiseen yhteiskuntaan oli liiankin lähellä sen vallankäytön ydintä. Elettiin murroskulttuurissa, jossa kaikki oli mahdollista, ja moni turvautui kepulikonsteihin

Tekniikan riemuvoitolle ei enää vain hurrattu
Ympäristöhallintomme oli ilman ministeriötä ja vailla poliittista tukijaansa, virkamiehiä ja lainsäädäntöä. Oli eletty massa maan tavalla ja ottaen ympäristöstä irti kaikki mikä suinkin saatiin. Ympäristö oli ikään kuin vihollinen ja kesytettävä paha, jota uudella teknologialla alistettiin ihmisen
käyttöön.
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Teknologian palvonta ei ole toki vierasta vieläkään, environmentalismi on hyvin suomalainen ilmiö. Luonnonvarojen rajallisuuden ymmärtäminen alkoi kuitenkin jo varhain 1970-luvun alusta.
Se oli myös syynä omaan valintaani aluksi biologian opintoina yliopistossa. Edessä vain oli pitkä
ja karikkoinen tie, josta isosetäni oli huomauttanut, ei toki varoittanut. Tiehän oli joka tapauksessa
oikea ja Enso Gutzeitin pääjohtaja tiesi mistä puhui, osasi asiansa.

Murroksen toinen aalto
Samaan aikaan koskisotien toisen aallon kanssa tulevat vihreät kävivät omaa sotaansa Forssassa, liki tuhat kilometriä liian etelässä ja talonpoikia Koijärvellä kiusaten. Kemijokiyhtiö valtion
yhtiönä ja Pohjolan Voima puutavarayhtiöiden omistamana olivat liian pahoja vastustajia Lapin
selkosilla pienelle ihmiselle, myös vihreille, ja tämä sota kierrettiin kaukaa. Sen sijaan mediat sen
jo löysivät ja mielipide jakautui kahtia. Maakuntien mediat ja pääkaupunkiseudun media olivat eri
linjoilla. Linjariita ratkesi vasta myöhemmin, kun poliittinen media muuttui vähemmän sitoutuneeksi ja riita siitä, kuka sai luonnonvarojamme raiskata, ratkesi. Media neljäntenä valtiomahtina
alkoi ottaa paikkansa ja se ärsytti kolmea muuta vallanpitäjää.
Isoisiäni veli Ilmari Luostarinen oli aikanaan kirjoittanut Pohjolan Voiman perustamisasiakirjan
ennen sotia paperiarkille ja pidin sitä rakkaana muistona. Jos joku sukulaisistani oli rakentamisen
käynnistänyt, hyvässä tarkoituksessa ja välttämättömyytenä tuolloin sodanjälkeisen maan uudelleenrakentamiselle, miksen minä voisi olla näitä sotia päättämässä ja myös korjaamassa niiden
jälkiä. Moni aikalaiseni ajatteli juuri näin ja pani myös toimeksi.
Lapin ja Pohjoisen evakot ja karjalan siirtolaiset oli sijoitettu pääosin valtion ja Enso Gutzeitin
maille ja Vennamo sekä Virolainen olivat tulleet näin lapsena niminä tutuiksi isoisäni ja hänen
veljiensä kautta. Isäni hankki Ayrshire -karjamme Ylä-Savoon Enson navetasta jo varhain 1950luvulla. Ayrshire karja oli melkoinen apu 1950-luvun kuvaamaani taloudelliseen ahdinkoon YläSavossa .
Kun 1950-luvulla lausui runoja polvenkorkuisena maalaisliiton tupailloissa, Vennamon vetäessä
sinne väkeä, tunnelma oli kuin laeastadiolaisten hurmoskokouksissa, ei körttikansan kaltainen
ensinkään. Kekkonen ja Vennamo olivat poliitikkoina omaa luokkaansa ja laspsikin sen saattoi
aistia. Nämä taas eivät voineet sietää samassa puolueessa toisiaan.

Nupopäitten kapina ja Sompion tutka
Nupokarjatalous pani hanttiin ja vaikeutti uuden talouden tuloa pitäen suurisarvista ja kookasta
eläintä vääränä rotuna savolaiseen maisemaan. Ensimmäiset siitoseläimet oli itse hankittava ja
silloin elettiin vielä 1960-luvun puolella ja osin 1950-luvulla. Ylä-Savo kuitenkin rikastui juuri maidosta ja voista, juustosta, Ayrshire -karjasta, ei toki niinkään metsistään.
Metsät toivat välttämättömän lisän, mutta ei Lappiin, jossa puun nollaraja kulki kauan Rovaniemen eteläpuolella. Niin myös Sodankylässä Sompiossa suunniteltaessa Lokan ja Porttipahdan
altaiden rakentamista. Sekä nupopäätalous että etelän herrat olivat ongelmana pohjoisen ja idän
innovaatiopolitiikan toteuttamisessa.
Sompion tutkaksi kutsuttu ostoasiamies sai tilat pilkkahintaan ja allasaluelaki valmistui eduskunnasamme vuosia altaiden rakentamisen jälkeen. Ihmiset jäivät pääosin heitteille ja Kemijoki rakennettiin tehden valtavia virheitä. Se aiheutti myöhemmin raivoa ja katkeruutta, Kemijokiyhtiön
kotijoki oli sille ongelmallinen. Niin Iijoella kuin Kemijoella jatkorakentaminen pysähtyi. Jäi vain
suunnitelmia, altaita altaiden viereen.
Sen sijaan nupopäätalous vetäytyi asemistaan Pohjois-Savossa. Tekninen ja taloudellinen uudistuminen kulki rinnan sosiaalisen muutoksen kanssa, odotettiin muita mukaan verkottuvaan osuustoimintaliikkeeseen. Siinä oli paljon yhteistä japanilaisten keiretsujen viisauteen.
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Kun Puijon tornista tähyää avautuvaa maisemaa, se on kokonaan muuta kuin kansallismaisemamme Hämeessä tai Varsinais-Suomessa. Savossa vesistöt yhdistävät saarimaisemaa, kun
sen sijaan etelässä ja lännessä ne näyttäisivät olevan linnojen paikkoja ja tapa asemoida kauppareitit ja linnoituksen paikat.
Saaristoa ei voi linnoittaa joka suunnalta ja vesistöt ovat yhdistävä elementti, ei erottava. Se ohjasi
myös kieltä ja sen symboliikkaa, josta tuli tunnusteleva ja vesireitin kautta tulevan tarkoituksia
selvittävä.
Kieli on Savossa positiivista, välttää kilteistä ilmaisua, lähestyy ihmistä väärän puun takaa ja tulkinta jää kuulijalle. Siinä on paljon yhteistä brittiläiseen tapaan hakea kontaktia olematta töykeä
tai hyökkäävä. Se on kokonaan muuta kuin “small talkia”, tyhjänpuhumista. Topelius ymmärsi
tämän eron paremmin kuin Agricola ja Lönnrot oli sen käyttäjänä jo mestari.

Kansaansa huonosti ymmärtävät poliitikot
Maaseutua ja sen heräämistä ahdistivat 1970-luvulla muutkin kuin vain “poliitikot” ja sodan jälkeen heränneet taloutemme uudet portinvartijat. Näin 1950-luku oli todellakin ahdistava ja pienviljelijöittemme oli perustettava myös oma puolue.
Parhaaseen loistoonsa se pääsi 1970-luvun alussa SMP:n saatua etenkin Savossa ja Karjalassa
suurvoiton. Näin vennamolainen kansanliike koetaan edelleen tänään, yli kolme vuosikymmentä
myöhemmin, perustaksi perussuomalaiselle liikkeellemme. Se on kansan kapina elitismiä ja byrokratiaa vastaan, väitetään. Perussuomalaisen liikkeen idea kansanliikkeenä on ymmärrettävä
laajasti eikä sitä tule sotkea kapeaan populismiin.
J. P. Roos kirjoittaa 1970-luvun edustaneen vennamolaisuuden lyhyttä tähdenlentoa. Tänään
1970-luvun tähdenlento on maamme suurin puolue gallupeissa ja kiintotähti, joka katosi vain hetkeksi sosialismin sumuun ja myöhemmin EU -usvan peittoon. 1970-luvun paljon soitettua Cherbourgin sateenvarjoja lainaten “sumun jälkeen tähdet jälleen välkähtää”.
Tässä 1964-luvun teemassa on elokuvana ja musiikkina paljon suomalaista ja se tuo mieleeni
juuri 1970-luvun tunnelman. Tuo tunnelma palasi jälleen 2010-luvun alkaessa. Moni on siitä minulle kertonut ja mediamme ovat siitä tulvillaan todistuksia. Elämme jälleen kerran saranayhteiskunnan suurta paradigmaista murrosta.
EU:ssa ja Eurossa on samoja valuvikoja kuin Kemijoen altaissa ja allaspeikoissa. Siinä reunaalueet kärsivät ja imperialismi nostaa epämiellyttävää päätään. Emämaista oppinsa saaneet suomalaiset eivät pidä kokemastaan. Tuskin kreikkalaisetkaan. Kapina odottaa myös Ranskassa ja
Britanniassa, Yhdysvalloissa.

Yhteiskunnallinen vieraantuminen
Politiikka vieraantui ihmisistä Lapissa ja Pohjois-Suomessa, idässä rajan pinnassa. Samoin kävi
luonnonvaroille ja energialle. Sekin valui etelään nuorten mukana. Tätä käytäntöä ja suunnitteluvirhettä ei hyväksytty. Puhuttiin avoimesti maan sisäisestä kolonialismista silloin, ja uudelleen
tänään. Karvalakkilähetystöt olivat osa tätä maaseudun kansan kapinaliikettä.
Kun oli joka talossa useampaan kertaan vieraillut, syvähaastatteluja suorittanut, tämän kansan
elämä ja sen niukkuus tuli tutuksi. Tutkijasta tuli tutkimuskohteensa puolestapuhuja. Kuten niin
usein tahtoo käydä.
Tässä suomalaiset ymmärtävät hyvin tänään kreikkalaisten ahdingon. Siitä on vain yksi ulospääsytie ja se on sama meillä kaikilla. Tässä suomalaiset ovat kansakuntana kreikkalaisia ankarampia. Juuri 1970-luku teki meistä varovaisia ja opimme silloin vaurastumaan Kekkosen opein,
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torpan pojan ohjeilla. Juuri 1970-luku sai meidät kaipaamaan johtajuutta, jossa on mukana suurmiehiä suurine virheineen.
Virheet pelottavat enemmän kuin kuvitteellinen suuruus. Tiimityössä ja verkostoissa yhden ihmisen virheet eivät pääse kertautumaan niin näkyvästi kuten 1970-luvun korporaatioiden hierarkioissa oli tapana käydä.

Suomi nousi puuhun
Suomi modernisoitui ja putosi puusta 1970-luvulla, kirjoittaa J.P. Roos. Itse näkisin päin vastoin.
Suomi nousi puuhun, eikä edes peräpää edellä. Se että näin tapahtui syntyi 1950-luvun ahdistuksen ja 1960-luvun radikalismin tuotteena ja pakottamana.
Toinen vaihtoehto olisi ollut pysyminen Neuvostoliiton vasallina, ulkopuolella EEC-vapaakauppasopimuksen ja vahvistaa YYA-sopimustamme. Tätä uutta modernisaatiota ja ensimmäistä EU:sta
käytyä taistelua tuki Ay-liike ja uusi tulopolitiikankauden alkaminen, Kekkosen kauden kääntyminen Koiviston kauteen. Nyt olisi aika tulla puusta taas alas ja jatkaa matkaansa.
Uudella vuosikymmenellä Suomi siirtyi Euroopan kolmannen kategorian maista ylemmän keskiluokan maaksi aivan rikkaimpien maiden kantaan. Yliopistojamme uudistettiin peruskoulun rinnalla ja ne hajasijoitettiin ympäri maata maakuntia elvyttämään. Se oli hyvin maalaisliittolaista
aluepolitiikkaa, josta tiedepolitiikka oli kaukana. Puusta katsoen tiedettä voi ihailla mutta vain
etäältä ja muiden tekemänä.
Toki uudistus käynnistyi jo 1960 -luvulla, mutta sen todellinen merkitys alkoi näkyä 1970-luvulla,
jolloin Turun sijasta aloin opiskella aluksi Oulussa olkoonkin, että jo varhain kuljin myös Turussa
sekä opettajana että opiskelijana.

Epäonnisia kokeiluja
Pidin järkevänä opiskella ja opettaa samaan aikaan sekä luonnontieteisessä Oulun yliopistossa,
että ihmis- ja yhteiskuntatieteisessä Turun yliopistossa. Kaikki oli tehtävä silloisessa Suomessa
salaa, ja se sama pätee edelleen niissä organisaatioissa, jossa 1970-luvun henki elää ja voi hyvin.
Tähän henkeen kuuluivat lukuisat suunnittelumallit ja -teoriat sekä niiden epäonniset kokeilut.
Ilman epäonnea ei olisi onnistumista. Kvantti- ja suhteellisuusteorian keksijälle yksikin kunnon
onnistuminen olisi riittänyt Sir Isaac Newtonin tapaan.
Korpilammen konferenssi symbolisoi suomalaista tuon ajan korporatismia, jossa kaikki keskeiset
politiikan ja talouselämän, ay -liikkeen vaikuttajat koottiin yhteen pääministeri Lipposen toimesta.
Piti kehittää yleinen strategia, josta tuli elitismin alku ja symbolirakennelma sellaiselle, jota ei oikeasti koskaan ollut suomalaisessa pragmaattisessa suunnittelujärjestelmässämme. Maan selvisi hyvällä onnella ja rahapolitiikalla, devalvoimalla. Onnella ne laivatkin seilaa.
Tällainen aika oli kuitenkin otollinen suurille yhteisille sopimuksille, tulopoliittisille ratkaisuille. Syntyivät päivähoito, lyhenevä työpäivä, eläkeratkaisumme ja -rahastot, kaikki tuloratkaisujen siivellä
ja osana korporaatiota, joka muistutti jo ikiliikkujaa.
Syntyi hyvinvointivaltion sosiaalipolitiikka, jälkijättöisesti mutta hyvin nopeasti. Tällaisia lakeja olivat päivähoitolaki, kansanterveyslaki, vuosilomalaki, työttömyyseläke, isyysloma, asumistuki,
opintotuki, yritysdemokratia jne.
Kaikki tämä hoidettiin yhden tai kahden hallituksen aikana ja nyt meille itsestäänselvyyksinä.
Niistä tinkiminen ei ole helppoa. Vanha kansaneläke korvattiin sekin ansioeläkkeellä ja eläkeikä
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oli sidottu tiukasti eläkejärjestelmämme poliittiseen kompromissiin. Sen muuttaminen ei ole helppoa nyt vuosikymmenien jälkeenkään. Syntyi käsite ansiosidonnainen sosiaaliturva, jossa hyvinvointivaltio lupasi turvata suhteellisen muuttumattoman elintason myös kriisitilanteissa.

Tiedeusko ja suunnitteluoptimismi
1970-lukua leimasi yliopisto-opettajana kokien suunnitelmallisuus, usko suunnitteluoptimismiin ja
joskus myös tiedeuskon sokeus. Big Science rantautui Suomeen jälkijunassa ja se oli mahdollista
silloin, kun hyvinvointiyhteiskuntamme oli jo vesikattovaiheessa.
Vaurastuva keskiluokka oli valmis panostamaan nyt tiedepolitiikan markkinoimaan innovaatiopolitiikkaan. Samoin ympäristöpolitiikka alkoi tulla hyväksytyksi. Se läpäisi lopulta kaiken taloudessamme ja tässä vapaamatkustajia alettiin paheksua.
Ankeat lähiöasuntomme eivät oikein istuneet tähän uuteen sosiaaliseen ja kulttuuriseen heräämiseen. Betonibunkkerit, tornitalot, lamellitalot, asfalttikäytävät, hieman mukamas puutarhamaista puuta ja pensasta välissä.
Syntyi nukkumalähiöitä, sosiaalisia ongelmia, betoniparvekkeiden rumat pystyrivit, eriytetty yhteisöllisyys ja ajankäyttö, suomalainen ankeus. Siinä on samaa kuin suomalaisten rakentamassa
Kostamuksen kaupungissa rajan takana. Sellaisessa kaupungissa ei eletä turismilla. Jostakin
syystä kaivoskaupungin täytyy näyttää kaivoskaupungilta, rangaistussiirtolalta 1970-luvulla rakennettuna.

Alku korporatiiviselle marinadillemme
Uusi vuosikymmen teki lopun samalla opiskelijaradikalismista. Opiskelijani eivät ymmärtäneet
enää 1980-luvulla lainkaan Marxiin tai maolaisuuteen tehtyjä viittauksia saati massakokouksia ja
myös ympäristö- ja naisliike vaimenivat.
Menetetty sukupolvi pettyi elämäänsä, koki sen turhana ja joutui edellisen sukupolven jyräämäksi.
Tämä pettynyt ja kangistunut ilmapiiri näkyy vielä tänäänkin, edistyksellisyys ja avoimuus puuttuvat, suhde politiikkaan on naiivia. Vain kyky pelata poliittisilla viroilla onnistui ja sen imitointi edelliseltä radikaalisukupolvelta sujui hyvin. Samalla maahan syntyi puolueinstituution korporatiivinen
rakennelma, jonka purkaminen alkoi vasta seuraavalla vuosituhannella.
Syntyi kappaliikkeitä marketteja, rakennusliikkeitä, jotka olivat joko kokoomuksen, keskustan tai
demareitten hallitsemia. Sama koski kuntiamme ja niiden hallintoa, alkoi maassa maan tavalla
marinadi, johon myös mediamme menivät mukaan. Jos joku sai julkishallinnon viran demarina
hänelle oli löydyttävä keskustalainen ja kokoomuslainen varjovirka. Ajalle tyypillistä oli kuulla Turun taudista siellä oleskellessa ja tavata vastaavaa toki myös Oulussa. Korruptio ulottui myös idän
kauppaan ja siitä tuli ongelma, joka oli viedä kansakunnan mukanaan 1990-luvun Neuvostoliiton
kaupan luhistuessa.
Presidentti Kekkonen oli edustanut maassa pysyvyyttä. Tämä pysyvyys alkoi horjua ja Neuvostoliitto oli erityisen herkkä vakiintuneille ja vahvistuneille kommunikeamuotoiluille. Koko 1970-luku
oli kuitenkin Kekkosen vuosikymmen ja Koivistosta tuli vasta vuosikymmenen lopulla uusi kestopresidenttikandidaatti nykyisin Sauli Niinistön tapaan, tosin ilman Kekkosen asemaa ja valtaa.
Tämäkin ilmiö on peräisin juuri 1970-luvun perintönä, ei niinkään 1960-luvulta.
Median läsnäolo tässä oli pikemminkin yhteiskunnan oman koneiston ja vanhan median omistajan aiheuttama ilmiö, ei toki innovatiivinen ja maata muuttanut prosessi. Innovaatiojournalismilla
ei maan muutoksia voinut selittää eikä kukaan ole sitä kai vakavissaan edes yrittänyt. Mediayhteiskunta syntyi vasta 2000-luvulla.
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Uudella vuosikymmenellä Yhdysvallat koki karvaan tappion Vietnamissa ja menetti asemiaan
nousevalla sosialismille Aasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa. Arabisosialismi oli luku sinänsä
ja sen merkitys näkyy myös tänään arabivaltioiden sisäisissä kahakoissa, kansannousuissa.
Chile oli 1970-luvun globaali esimerkkitapaus, jossa kapitalismin kriisiä ja mädännäisyyttä voitiin
pilkata Vietnamin rinnalla.

Naiivi suhde sosialismiin
Kulkiessani opiskelijoiden oppaana ekskursioilla Euroopassa ja Kakkois-Aasiassa Neuvostoliiton
ongelmat kuitenkin näkyivät ja niistä oli mahdollista raportoida jo 1970-luvun aikana. Maa oli kuilun partaalla pyrkiessään pitämään riitelevät heimot erillään niin Armeniassa, Gruusiassa, Azerbaidzanissa kuin monissa Itä-Euroopan satelliittivaltioissaan.
Pitkä ja raskas nuorten kouliminen armeijassa ikään kuin YK-joukkoina Aasiassa ei voinut jatkua
loputtomiin. Se vei valtavasti varoja ja heikensi kansakunnan sisäistä moraalista selkärankaa.
Oma suhtautumisemme sosialismiin oli naiivi ja se näkyi etenkin 1940-luvulla syntyneessä sukupolvessa yliopistoissamme.
Vielä 1970-luvulla Suomi oli jakautunut vahvasti kahtia ja sosialismin edut nähtiin kehityksen vakautena, suunnitelmataloutena, taattuina työpaikkoina, halpoina asuntoina ja elintarvikkeina, vakaina hintoina ja perusturvana.
Antti Eskolan kirjat ja puheet levisivät yliopistoissa nyt usein naiiveina ja argumentit olivat onttoja.
Merkit Neuvostoliiton kaatumisesta kiellettiin loppuun saakka silloinkin kun ne taloudellisena ja
mielipidevainona, korruptiona tunnettiin liiankin hyvin. Käsite Finnlandisierung levisi Saksaan, olkoonkin että se ymmärrettiin Suomessa herkkähipiäisesti ja usein myös väärin. Suomalainen itsetunto oli kuitenkin jo kokonaan muuta kuin 1960-luvun alussa.

Byrokratia ja kamreerihallinto
Hajasijoituksen ohella korkeakoulut saivat uuden lakinsa. Toimiminen samaan aikaan ensin opiskelijapolitiikassa, myöhemmin yliopiston laitoshallinnossa ja maan hallituksen nimeämässä korkeakouluneuvostossa avasivat silmiä omalle omituiselle tavallemme budjetoida varoja valvoen
tunnontarkasti momentti momentilta niiden käyttöä ja suunnitelman toteutumista.
Mistä tämä malli oli tullut maahamme? Jos jotain puuttui, se sai puuttua, vaikka kyse olisi ollut
elintärkeästä osasta tutkimusta tai opetusta. Sen saattoi kyllä korjata kiertämällä kamreerihallintoa ja hankkia rahat yliopiston ulkopuolelta tai jatkaa työtä uusien laitteiden avulla toisessa yliopistossa tai kotona.
Jopa tietokoneet oli yhdistettävä salaa tutkijavoimin ja varoen tiedekunta- ja yliopistorajat ylittävää
suomalaista kateutta ja kaunaisuutta. Vanhempi opettajapolvi ei edes uskonut tietokoneiden
yleistymiseen ja piti sitä ohimenevänä ilmiönä. Sama pätee toki tänään sosiaalisiin medioihin ja
niiden merkitykseen ja kasvuun sekä kehittymiseen osana myös maaseudun kehitystä ja vaikkapa islamilaista vallankumousta. Kun silmänsä sulki 1970-luvulla, ne ovat jo sokeat 2000-luvulle
tultaessa. Se on hyväksyttävä.
Kovin moni avainasemassa oleva tiedeyhteisön jäsen ei saa tietokonettaan edes kunnolla auki
saati operoi yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa yhteisissä verkostoissamme tai analysoi tuloksiaan miljoonien havaintojen ja delfirakenteiden avustamana osana sosiaalisia medioitamme ja
niiden taloutta ja strategiaa, markkinointia.
1960-luku antoi ikään kuin luvan passivoitua ja heittäytyä naiivisti yhden perustutkinnon ihmiseksi
ja vuosikymmenten takaa se hankkien. Tässä Korpilammen konferenssi oli sysäys, josta moni sai
itselleen helpon toimeentulon.
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Oulu oli edelläkävijä
Suomi lähti liikkeelle merkittävästi alemmalta tasolta kuin muut OECD -maat ja on ottanut ne kiinni
ja mennyt monessa ohi kiitos 1970-luvun valintojen. Olimme vielä 1970-luvulla moneen länsimaahan verrattuna takapajula etenkin kansallisessa omassa tajunnassamme ja sosiaalisissa oloissamme. Tuloerot olivat sen sijaan jo kaventuneet ja noudatimme pohjoismaista sosiaalipolitiikkaa.
Vielä 1970-luvulla Suomen talous heilahteli ja työttömyys saattoi kohota vuosikymmenen alun
hyvistä vuosista sen lopun taantumaan ja liki 200 000 työttömään. Öljykriisin aikana Suomea
auttoi Neuvostoliiton kaupan bilateraalisuus ja samalla saimme innovaatiopolitiikkamme ideassa
kurottua muita OECD -maita kiinni.
Tässä Oulu oli edelläkävijä ja erot havaitsi kiertämällä yliopistojamme ja maakuntien välisiä eroja
seuraten. Aluepolitiikka oli kuitenkin Ruotsista lainattua eikä toiminut toivotulla tavalla Tornion,
Raahen sekä muiden vastaavien kokeilupaikkakuntiemme kohdalla.
Sosiaaliset ongelmat kasautuivat uuden terästeollisuuden ja työvoiman vastaanottopaikkakunnille ja talous lähtöalueilla muuttui noidankehämäiseksi painajaiseksi. Imitoiden meitä edellä olleiden kansakuntien taloutta ja aluepolitiikkaa maaseutua autioitettiin turhaan menettäen kallista
infrastruktuuria ja sen ylläpitäjiä Ruotsiin.

Hyvinvointivaltion perusta ja vesikatto
Kuulun 1970-lukulaisiin enkä voi hyväksy sitä väitettä, jonka mukaan kulttuuriimme ei kuulunut
tuolloin muuta merkittävää kuin Lasse Virenin mitalit ja Mikko Niskasen Kahdeksan Surmanluotia,
väritelevisio sekä simmarit, sammarit, kummarit ja pipo.
Juuri 1970-luku oli suurten murrosten vuosikymmen, jolloin aiemmin vain symbolitasolla leijailleet
aatteet ja arvot muuttuivat lopulta konkreettiseksi tekemiseksi. Tuo vuosikymmen oli juuri tekijöiden vuosikymmen ja visioiva ideointi odotti tuloaan. Operatiivinen työ sujui mutta strategia oli
kateissa ja missio etsinnässä.
Juuri tuo vuosikymmen toi meille kuitenkin hyvinvointivaltion, perustimme perheemme nuorena
ja suoritimme useita tutkintoja, jopa useita väitöksiä. Minulle tuo vuosikymmen on ilman muuta
elämäni tärkein vuosikymmen.
En olisi halunnut meille Neuvostoliiton tai Puolan, Itä-Saksan kaltaista yliopistoa, suunnitelmataloutta, enkä usko, että liike jää vastaliikkeen jalkoihin kuten J. P. Roos pohtii kirjoituksessaan
1970-luvusta.

Sen saat mitä pakenet
Oikeammin saamme sen mistä luovumme tai jota pakenemme. Se mitä nyt on tulossa on varmasti
oleellisesti rajumpi kuin 1970-luvun mallinsa, johon kuuluivat myös alkavan terrorin merkit; IRA
Britanniassa, ETA Espanjassa, Bader-Meinhof Saksassa, Japanissa JRA ja Italiassa sadat järjestöt, joista Punaiset prikaatit oli tunnetuin. Munchenin olympialaiset muistetaan terrori-iskustaan.
Se mitä emme havainneet tuolloin, olivat lukuisat vaihtoehtoliikkeet, ympäristöliike, kierrättäminen, ekologinen ruoka, punk-rock, New-age jne. Emme havainneet juurikaan Itä-Aasian tiikereiden taloudellista nousua, Maon reformeja markkinavetoisempaan talouteen, Robert McNamaran
puheita perustarpeista (basic needs).
Tuolloin oli jo syntynyt uusi kansainvälinen järjestelmä, jonka tavoite oli kasata sellaisia talouspoliittisia tavoitteita, joilla maailmantaloutta muutetaan kehitysmaille suotuisampaan suuntaan. Se
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jäi meiltä havaitsematta ja toki sen olisi kyllä havainnut liikkumalla avoimin mielin Aasiassa, Afrikassa tai Etelä-Amerikassa.

Perusta virtuaalitodellisuudelle syntyi
Sen sijaan havaitsimme kyllä Clint Eastwoodin muodonmuutoksen Likaisesta Harrystä kohti taitavaa ohjaajaa, sekä James Bond-filmien tekijöiden muuttumisen Sean Connerystä Roger Mooren kautta lähemmäs tähtien sodan sankareita.
Alex Haleyn ”Juuret” tuli ikään kuin mielenosoituksena rotusyrjinnälle kertoen tarinan neekeriorjien historiasta ja hieman sen jälkeen, kun olin tehnyt oman väitöskirjani paikkaleimautumisesta
(spatial identity) ja allaspakolaisuudesta osana ihmisen ympäristöpsykologista sidosta ja sen tulkintaa myöhemmin harrastajatutkijoiden sukututkimuksessa. Juuret alkoivat kiinnostaa suomalaisia.
Juuri tämä kertoo paljon kuinka 1970-luvulla aiemmat symbolirakenteet siirrettiin nyt konkretiaan
ja teoiksi puhtaasti maallikkojen toimesta ja heitä hieman avustaen. Kylätoiminnassa avasimme
oppejamme asumalla niissä ja opastaen maaseutuamme osallistuvan tutkimuksen keinoin. Se oli
myös keino saada ihmiset aktivoiduksi Lapissa hoitamaan omat jokisotansa sekä muutamaan
maakunta kohti kasainvälistä matkailua ja sen korkeita vaatimuksia. Syntyi kulttuuri- ja kielitaitoinen Suomi, jossa Lappi ei edustanut enää tuntematonta erämaata ja nostalgiaa.
Tänään kaikki tämä tapahtuu netin ja sosiaalisen median välinein jo paljon helpommin ja koskee
miljoonia, satoja miljoonia ihmisiä reaaliaikaisesti ja samaan aikaan. Tämänkin juuret olivat juuri
tuossa 1970-luvun hengessä ja osaamisessa, sosiaalisen median taloudessa ja uudessa paradigmassamme.
Emme sitä ehkä havaitse ja kuitenkin elämme sen keskellä ja meitä on nyt globaalisti liki kaksinkertainen määrä kuin 1970-luvulla. Oikeammin aloimme juuri tuolloin, 1950-70 -luvuilla, vasta toden teolla asustaa tätä planeetta ja kohdata Malthusin teorian pelottavat ennusteet ja ilmastomuutoksen katastrofit, arktisen babylonin (Matti Luostarinen 2005: Arctic Babylon 2011, Matti
Luostarinen 2004: Ekologinen klusteri ja innovaatiopolitiikka, Matti Luostarinen 1992: A Social
Geography of hydro-electric power projects in Northern Finland. Personal Spatial identity in the
face of environmental changes, Matti Luostarinen 2011: Social media economy, Matti Luostarinen
1992: Agropolis strategy).

68. Kultaisen kauden 1980-luku
Matti Luostarinen 2012: Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa. Osa I: Arabikeväästä Japanin tsunamiin ja jytkyvaaleihin. Blogi 4. heinäkuuta 2011.
Minä olen muistanut sinua vuosikymmenenä suurena, parempana kuin mitään muuta. Minä olen
miettinyt sinua menneenä hurmoksena, paljon enemmän kuin ketään ennen. Kaipuuta polttavaa
olen tuntenut kylmin illoin, pankeissa silloin, suruna sielussain.
Minä olen muistanut sinut hyvin, niin paljon paremmin kuin mitään muuta, Minä olen muistanut
sinut kauniina kuvina, juppina, takatukkana, lööppeinä unina Vakavina kuvina, dingona, huvina,
Eppuna Normaalina, paremmin kuin muita.
Minä olen muistanut sinut kipuna kiivaana, punkkina sielussain, valona yössä vain. Tehnyt työtä
tyhjää juppina juhlissa, hevissä tuhdissa, elämäni kintereillä. Kaipuuta polttavaa olen tuntenut,
näillä teillä, rillumareillä
Minä olen muistanut sinut kipuna kiivaana, suruna sielussain, valona yössä vain.
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Kipuna sielussain
Erkka “Edu” Kettusen ja Kim Lönnholmin “Minä olen muistanut” hieman mukailtuna ja muuttaen
se vaikkapa pelkästään “kivuksi sielussain“, syntyy heti muistikuva ja mielleyhtymä, jossa 1980luvun muistettavia asioita on lopulta vähän.
Sellaisia muistettavia 1980-luvun kipuja sielussamme ovat etenkin kasinotalous, rahatalouden
vapauttaminen ja narsistinen ahneus, ilman estoja, ilman pidäkkeitä, rohkeitten irtiottojen elämänä.

Kamala, ihana vuosikymmen
Kamala ja kultainen vuosikymmen edusti jälleen kerran myös nuorisokulttuuria 1960-luvun tapaan
ja nyt kundit olivat androgyynejä ja heidän mimminsä mustahuulisia tapauksia. Sama aalto näyttäisi toteutuvan parin vuosikymmenen välein ja parillisina vuosikymmeninä.
Se on ikään kuin faktorianalyysin yhteiskunnallinen tulkinta, jossa ensimmäistä seuraa toinen,
edellistä peilaava ja kolmas on jo taas ensimmäisen sisar, mutta sitä syventäen ja hakien parempaa selitystä.
Neljänteen tultaessa ei synnykään enää uutta vaan palataan vanhaan, kierto alkaa jälleen kerran
alusta, renessanssi saa jatkokseen uusrenessanssin.

Bulevardin synnyn idea
Kirjoitin tästä aiemmin Bulevardien synnyn kohdalla, jossa sisäkkäiset Bulevardit ymmärretään
parhaiten Hollannissa, jossa niiden fyysinen synty ja paalurakennelmat ovat parhaiten tunnettuja.
Pariisissa sisäkkäiset bulevardit ovat niin ikään syntyneet ajallisena jatkumona ja kaupungin laajenemisen myötä ymmärrettävinä.
Sen sijaan neljäs bulevardi tahtoo olla jo maaseudulle ja periferiaan johtava avenue vaikka sitä
saatetaan virheellisesti kutsuakin bulevardiksi, kehäkaduksi.

Omaan metropolipolitiikkaan
Näitä kehiä, bulevardeja, ja avenue teitä Suomessa on useita ja ne läpäisevät Helsingin kolme
kehätietä, jotka voisivat olla myös bulevardeja, jos kaupunki olisi metropoli ja tuhatvuotinen iältään.
Neljäs metropolipolitiikan bulevardi kulkisi nyt Turusta Someron kautta Forssaan ja Hämeenlinnaan läheltä vanhaa Hämeen Härkätietä ja nykyisen kymppitien kohdalla.
Näistä Satakunnantie avenuena on heikkokuntoisin ja tulisi saada hoidettua siinä missä Forssan
talousalue olisi saatava palvelemaan paremmin kahden risteävän suomalaisen bulevardin ja
avenuen sydänaluetta.
Sellainen sydänalue tämä talousalue oli vielä 1600-luvulla ja 1700-luvulla Willebrandin ja Wahrenin aikoihin sekä suomalaisen talousmallien hakiessa perustaansa vankan teollistumisen ja talouden vapatutumisen kautta.

Uusiliberaali politiikka
1980-luvun ja Lounais-Hämeen kulta-ajan vertaaminen toisiinsa eivät ole kaukaa haettuja vaikka
siltä saataisi ensin tuntua.
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Maailmapolitiikassa 1980-luku käynnistyi Ronald Reaganin valintana Yhdysvaltain presidentiksi.
Syntyi uusliberaali politiikka, jossa asevarustelu johti Neuvostoliiton vauhdin hyytymiseen. Margaret Thatcher tuki tätä politiikkaa, jossa kehitysmaiden hakemaa maailmantalouden säätelyä
kavahdettiin. Neuvostoliitossa uudistuspolitiikan vetäjäksi tuli Mihail Gorbatsov.
Gorbatsov toi käsitteet glastnos ja peretstroikka, jotka tulkittiin uudeksi avoimuudeksi, osallistuvaksi keskusteluksi, kritiikiksi ja lopulta sananvapaudeksi. Käsite levisi myös Suomeen merkkinä
muutokselle.
Suomi oli jo aiemmin avannut yrityksille mahdollisuuden hakea ulkolaista luottoa ja nyt sille tuli
myös sosiaalinen tilaus ja poliittinen sisältö. Alkoi vuosikymmenen kestänyt nousukausi, joka
päättyi ylikuumenemiseen ja ns. kasinotalouteen ja kansankapitalismiin sekä täydelliseen romahdukseen Neuvostoliiton hajottua uuden vuosikymmenen vaihtuessa. Berliinin symbolinen muuri
oli hävitetty jo 1980-luvun puolella.

Kasinotalous
Myös pankkien luotonanto oli yksityishenkilöille vapautunut ja niinpä asuntojen ja liikekiinteistöjen
hinnat nousivat. Syntyi kiinteistö- ja pörssikupla, joka perustui pääosin velkarahoitukseen. Kasinotalous -termi kuvasi lainarahalla ja sijoittamisella äkkirikastumista.
Tämä nousukausi päättyi kuin seinään 1990-luvun alkupuolen voimakkaaseen lamaan, jonka
keskeisin syy oli Neuvostoliiton kanssa käydyn clearing-kaupan loppuminen.
Reaganin, Gorbatsovin ja Thatcerin ohella suomalaiset muistavat tuon vuosikymmenen etenkin
nimistä Juri Andropov, Sadam Hussein, Ruhollah Khomeini, Hosni Mubarak, Indira Gandhi, Deng
Xiaoping, Fidel Castro, Helmut Kohl, Francois Mitterrand, Lech Walesa ja etenkin Olof Palmen
raaka murha pysäytti järkyttävällä tavalla myös Suomessa erityistä arvostusta hankkineen pääministerin myöhemmin liki kennedymäisiä piirteitä saaneen verityön tutkimuksen myötä.

Kohti normaalia parlamentarismia
Suomessa merkittävin sisäpoliittinen tapahtuma oli presidentti Kekkosen pitkän uran loppuminen
sairastumisen myötä sekä Mauno Koiviston valinta presidentiksi vuonna 1982. Alkoi normaalin
parlamentarismin palauttamisen aika, joskin suomettuminen jatkui vielä vuosia ja päättyi lopullisesti vasta Neuvostoliiton hajoamiseen vuonna 1991.
Suomesta tuli vuosikymmenen loppupuolella Euroopan Neuvoston jäsen, naiset voitiin vihkiä papeiksi ja Helsingin metro avattiin vuonna 1982. Olin itse päättämässä koskisotia Ounas- ja Kemijoen jälkeen Iijoella. Saimme Kemi- ja Ounasjokilakien jälkeen aikaan koskiensuojelulain samaan
aikaan kun maahan perustettiin ympäristöministeriö. Matti Ahde Iijokilaaksosta nimitettiin sen ensimmäiseksi ministeriksi ja koskiensuojelulaki on edelleenkin mittavimpia ministeriön saavutuksia.

Oulun ihme
Oulussa 1980-luvun alku oli voimakkaan rakentamisen aikaan ja tuolloin käynnistyi maan ensimmäinen teknologiakeskus ja tiedepuisto yliopistoalueen yhteydessä. Samaan kampusalueeseen
liitettiin Nokian tuotekehitys ja VTT:n laboratoriot Oulussa.
Vuosikymmenen alun toimin Suomen Akatemian ympäristötoimikunnan ensimmäisenä tutkijana
yhdessä happosateita tutkineen professori Satu Huttusen kanssa ja siirryin myöhemmin maamme
ensimmäisiin EU -ohjelmiin ja Brysseliin.
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Vuosikymmenen lopussa palasin pyydettynä takaisin seuraamaan tapahtumia Itä-Karjalassa ja
Neuvostoliiton hajotessa ja samalla haimme yhteistyömalleja Pohjois-Karjalan kuntien ja Laatokan-Karjalan talousalueen kesken.
Jo tuolloin oli selvää, että Neuvostoliitto tulisi hajoamaan, ja että Suomi tulisi hakemaan myöhemmin EU -jäsenyyttä, johon siihenkin tulisi maakunnittain valmistautua etukäteen “kuivaharjoitteluna” aluekehitysvastuun siirtyessä lääninhallinnolta myös Suomessa paikallishallinnolle ja siis
maakunnille. Tässä oli tapahtunut viive joka jatkuu edelleen vuonna 2017 Suomen täyttäessä
sata vuotta.

Innovaatiopolitiikka ja verkostotalous
Tässä taas keskeistä oli osata innovaatiopolitiikka ja sen yhteistyöohjelmat etenkin maaseudulla
ja maatalouden ohjelmina. Nämä kattoivat tuolloin yli 80 % EU:n haettavissa olleista varoista rakennerahastoina ja maataloustukina.
Myös ympäristökysymykset olivat jo tuolloin toinen keskeinen teema, johon oli paneuduttava
ajoissa klusterirakenteina yhdessä elinkeinoelämän, yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä kouluttajien ja neuvojien, aluehallinnon viranomaisten yhteistyössä. Käsite klusetrista ei ollut vielä tuttu
mutta verkostotaloudesta kirjoiteltiin.
Suomessa elettiin koko vuosikymmen hyvinvointiyhteiskunnan aikaa ja valmistautuminen uuteen
vuosikymmeneen oli kehno. Maaseutu oli pääsemässä jaloilleen ja Helsingissä oli otettu käyttöön
metro ja käytiin Metro-oikeudenkäyntejä.

Mediayhteiskunnan alku
Kaupalliset paikallisradiot alkoivat saada toimilupia ja lööpit kirkuivat kilpaa keskenään uudessa
mediayhteiskunnasamme tai sen alkutaipaleella. Digitekniikka teki tuloaan ja ensimmäiset maakuntalehdet painettiin uudella tekniikalla Savonlinnassa. Uusi sukunimilaki tuli voimaan ja tasaarvolaki seuraavana vuonna.
Uusi teknologia ja innovaatiot tulivat tutuksi ja ensimmäisenä massatuotannossa CD-levyt, kotivideot, mikrotietokoneet, mikroaaltouunit, joista tietokonetekniikka oli tulossa seuraavan suuren
vallankumouksen rakentajaksi internetin myötä.
Suomessa Nokia otti ensimmäisiä askeleitaan kohti globaalin maailman kärkeä. Erno Paasilinna
sai ensimmäisen Finlandia palkinnon ja Kaursimäen veljekset toivat nähtäviksemme Arvottomat,
Rosson, Tulitikkutehtaan tytön ja Arielin. Matti ja Teppo pysyivät kestotähtinä, mutta todellinen
tuon ajan ilmiö oli toki Dingo-kuume Suomessa.

Piilaaksot ja tiedepuistot
Hippien ja punkkareiden vapaan rakkauden vuodet päättyivät Aidsin leviämiseen maailmalla.
Vastaavasti kasinotalouden villit vuodet vaikuttivat viihteen kehitykseen, elämän pinnallistumiseen, ruokakulttuuriin, galleristien ja sijoittajien kiihdyttämään taide-elämäämme.
Syntyi populaarikulttuuri ja sen monet kasvot. Tutkijoiden maailmassa innovaatiopolitiikka alkoi
olla tuttu käsite muillekin kuin Oulussa työskenteleville. Kansainväliset innovaatiokeskukset alkoivat tulla tutuksi aluksi teknologiakeskusten ja tiedepuistojen kautta ja niistä käytettiin yhteistä Silicon valley -nimitystä Kalifornian piilaakson tapaan.
Oulusta tehtiin matkoja niin Japaniin, Yhdysvaltoihin kuin Euroopan nimekkäimpiin tiedepuistoihin. Verkostotalous ja klusteritalous tulivat tutuiksi tutkijoille jo varhain vuosikymmenen alussa.
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Maaseudulle innovaatioita ja niiden diffuusiota sekä tietotekniikkaa levitettiin käyttäen apuna informaatioyhteiskunnan toista aaltoa ja perinteisiä medioitamme. Itse kirjoitin medioihimme parhaana viikkona kymmenkunta artikkelia.
Netistä ei ollut vielä apua, mutta sen tuloa toki osattiin jo ennakoida. Monelle kehitysmaalle ja
etenkin Etelä-Amerikalle tämä vuosikymmen jäi ikään kuin kokonaan väliin.

Yltäkylläisyyden vuosikymmen
Kansakunta vaurastui silmissä ja vuosikymmen oli yltäkylläisyyden aikaa. Menestymisen merkkejä ei piiloteltu, harmaasta kekkoskaudesta siirryttiin eurooppalaiseen riehakkuuteen.
Katukuvaan ja koteihin ilmestyivät olkatoppaukset, katkukahvilat, mustat ja pastellinsävyt, pelikonsolit ja korvalappustereot, VHS-nauhurit, kotitietokoneet, pienoiselektroniikka sähköhammasharjoista alkaen. Informaatioyhteiskunta ja tietoyhteiskunta tekivät tuloaan ja kulutushysteria valtasi maan. Samalla käynnistyi vimmattu taistelu Kekkosen ajan vallasta ja sen perinnön jakamisesta.

Ryhmäkäyttäytyminen ja sekasukupuolisuus
Tyyliltään 1980-luku oli sekoitus kaikkea aiemmin kokemaamme ja hieman myös uutta ja samalla
kokeilevaa ja rohkeaa. Pukeutumista ohjasi ryhmäkäyttäytyminen. Juppinaisen pukeutuminen
seurasi Suomessa tiettyjä tarkoin annettuja ohjeita huulikiillosta alkaen ja sama koski punk-kulttuurin nahka-asusteita kromattuine teräsniitteineen.
Kiintoisaa oli jo tuolloin esiintynyt tarve korostaa sekasukupuolisuutta ja etenkin juppikulttuurin
taloudellista menestystä ulkoisine merkkeineen ja elämäntyyleineen.
Kasinotaloudesta muistamme professori Pentti Kourin opit ja Jukka Keiteleen, liikemies Peter
Fryckmanin sekä pankinjohtaja Rolf Kullbergin. Poliitikoista pääministereinä Kalevi Sorsan ja
Harri Holkerin sekä puhemiehinä Erkki Pystysen ja Johannes Virolaisen. Kalevi Sorsa on edelleen
maamme pitkäaikaisin pääministeri.

Formulasirkus alkoi
Urheilijoistamme ehkä parhaiten muistamme Kirvesniemen perheen, Tiina Lillakin ja Juha Iisakki
Miedon, Matti Nykäsen ja Keijo “Keke” Rosbergin, Martti Vainion dopingjuoksut. Alkoi pitkä suomalaisen urheilun dopingsekoilu, jonka surullisin hetki ajoittui seuraavalle vuosikymmenelle.
Dopinginkäytön luonne ja juuret olivat oman kulttuurimme etenkin idän suhteissa ja valmennuskulttuurissa. Urheilua, taloutta ja politiikkaa oli mahdoton erottaa muusta kansallisesta kulttuuristamme. Sama koski mediaa, urheilujournalismia, ja sen tapaa reagoida ongelmaan. Toimittaja oli
urheilijan paras kaveri.
Keijo Rosberg vei meidät uuteen formuloiden maailmaan ja oli samalla Iisalmen lyseon kasvatteja
ja pelasimme toisiamme taklaten jääkiekkoa 1970-luvulla Iisalmessa. Keijon eläinlääkäri vanhemmilla oli lisäksi mökki kotitilani maihin rajoittuen. Väittelin samana vuonna kun Keijo ajoi mestaruutensa.

Sifonkihuivit ja olkatoppaukset
Permanentatut hiukset olivat jälleen muodissa, jossa etutukkakiehkura oli tuttu takavuosilta. Poikien takatukka ja niskatukka rotanhännällä tai siilinä ja tyttöjen krepatut hiukset olivat 1980-luvun
tuotteita siinä missä collegepaidat, pysty kaulus, kangasvyöt, stretch-farkut, rei’itetyt ja kivipestyt
farkut, vyötärömittainen Spencer-pikkutakki tai Miami Vice -tyyppiset kävelykengät ilman sukkia,
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mokkasaappaat ja yläosattomat uimapuvut, purjehduskengät ja kansitakit, sifonkihuivit ja untuvatakit, prinsessamaiset ballerina -asusteet ja olkatoppaukset tietysti.
Miehillä yleistyivät tangamalliset alushousut, naisilla thai- ja hammaslankastringit, neonvärit ja
kaikenkarvaiset rihkamat koruina, jossa materiaali saattoi olla mitä tahansa metalleista muoveihin. Taiteilijoista näitä tekivät tunnetuksi etenkin Woody Allen, Michel Jackson, Arnold Schwarzenegger ja Sylvester Stallone. Suomalainen ohjaaja Hollywoodissa oli tuon ajan merkkitapauksia.

Dynastia, Dallas ja Rocky
Televisiosarjoista seurasimme Aikahyppyä, Dynastiaa ja Dallasia, Hollywood Beatia ja He-Mania,
Ihmemies MacGyveria.
Vielä tänäänkin kestosuosikkeina pyörivät Miami Vice, Smurffit, Taistelupari, Tyttökullat, Hämärän rajamailla, Konnankoukkuja kahdelle ja saksalaiset Kettu (Der Alte), Kahden keikka (Ein Fall
Fur Zwei), Faber, Derrick ja Schimanski. Elokuvista toistuvat niin ikään vuosittain joltakin kanavalta Rocky, Poliisiopisto, Hohto, Beverly Hills, Rambo, E.T., Indiana Jones, Terminator, Predator, Conan barbaari jne. Kuka mahtoi sanoa että eläme nyt vain tätä reaaliaikaista elämää. Se on
väärä ja harhainen kuva.

Kansainvälistyvä Suomi
Suomi kansainvälistyi 1980-luvulla ja se näkyi ja kuului etenkin musiikissa, jossa pitkän linjan
muusikoista muistamme parhaiten Donna Summerin, KISSin, Queen, Van Halen ja tietysti Tina
Turnerin.
Diskot ja yökerhot muuttuivat aiemmasta, jolloin eri tyylien fuusio kertoi paikan soundista enemmän kuin aiemmin. Metallimusiikki ja syntetisaattoreiden runsas käyttö oli ajalle tyypillistä digitaalitekniikan myötä.
Afroamerikkalainen musiikki, soul ja funk, sai väistyä ja tilalle tuli elektroninen musiikki. Synthpop
ja italodisko olivat tyypillisiä kuten Den Harrow ja Baltimora. Michael Jackson oli kuitenkin 1980luvun suosituin ja myös myydyin artisti (Thriller).

Luovan talouden alku
Suomesta alettiin tähyillä popmusiikissa ulkomaille ja ensimmäisiä olivat Bogart Co. Zero Nine ja
Hanoi Rocks. Suomessa löivät 1980-luvulla itsensä läpi Dingo suoranaisella manialla, Eppu Normaali, Popeda ja Leevi and the Leavings.
Rauli “Badding” Somerjoki jatkoi uraansa siinä missä Irwin Goodman ja stand-up koomikko
Jaakko Teppo, johon tutustuin Iisalmessa lukioaikana Fiasco -teatterimme vetäjänä.
Iskelmätähdistä syntyisi mittava lista, jossa mukana on myös jo aiemmin uransa aloittaneita suuria viihdetaiteilijoitamme. Kuvataiteet hakivat nekin uutta ilmettä ja mukaan tuli musiikista tuttua
integroitumista, ja kokeilevassa teatterissa pisimmälle performanssi pääsi Oulussa, jossa lehtereiltäkin poistuttiin suihkun kautta.

Oman kylän poikia
Oman kasvattini Iisalmen lyseon 1970-luvun lukion pulpetteja kuluttivat myös vaikkapa poliitikostamme Seppo Kääriäinen tai toimittajistamme Pekka Hyvärinen sekä Metropoliitta isä Panteleimon Keijo Rosbergin tapaan.
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Samassa poikajoukossa löytyi myöhemmin hyvin moneen suuntaan erikoistuneita ja elämänuran
tehneitä lahjakkaita poikia ja parhaiten muistan heidät koulumme ns. “jätkän shakin” mestaruuskilpailuista, jonka mestarina aikanaan lukion jätin. Turnaus kesti useita viikkoja ja oli cupluonteinen. Osallistujia oli useita satoja.
Tuohon peliin käytimme aikaa nähtävästi enemmän kuin muihin koulumme tarjoamiin hyviin harrastuksiin yhteensä. Samoja penkkejä olivat kuluttaneet myös 1980-luvulla nimekkäät kansalliset
viihdetaiteilijamme, kuten Pertti Spede Pasanen ja Urho Kekkonen, jonka osaaminen oli enemmänkin politiikan suunnalla ja jatko-opinnot juridiikassa ja korkeushypyssä.

Mallit elämään lähiympäristöstä
Kun Pasanen mainitaan on myös muistettava suomalaisen viihdetaiteen kiintotähden Vesa-Matti
Loirin nimi Uuno Turhapurona 1980-luvun ylivoimaisesti katsotuimpana leffanamme. Vesa-Matin
monilahjakkuus ja rohkeus on vaikuttanut varmaan monen nuoren elämään enemmän kuin koulun penkin kuluttaminen jätkän shakkia pelaten.
Oma harrastukseni pituussuuntaisissa hyppylajeissa päättyi Meksikon olympialasiin 1968, jolloin
Bob Beamon siirsi pituushypyn ME-lukemat uudelle vuosituhannelle ja aivan liian kauas valkoisen
miehen saavutettavaksi.
Samoin ajattelivat monet muut vanhaa ennätystä tähynneet nuorukaiset, jolloin lajin harrastus ja
taso romahti niin Suomessa kuin maailmalla vuosikymmeniksi.
Ei ole hyväksi, että joku on liian hyvä ja pilaa siten tuhansien ja taas tuhansien unelman. Pertti
Pasanen ja Urho Kekkonen eivät sitä ainakaan lukiossa vielä olleet eikä Seppo Kääriäinen tai
Jaakko Teppo hekään pilanneet meidän muiden unelmia vielä kouluaikanaan. Lämmin kiitos siitä
heille ja monelle muulle koulukaverille, opettajille ja kollegoille, rohkaisijoille matkan varrella. Suomalainen kiusaamiskulttuuri ei päättynyt kouluaikaan mutta sai myöhemmin kokonaan uusia ja
innovatiivisempia muotoja luovuuden ja koulutuksen myötä.

69. 1990-luku oli murroskulttuurin globaali taitekohta
Matti Luostarinen 2012: Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa. Osa I: Arabikeväästä Japanin tsunamiin ja jytkyvaaleihin. Blogi 5. heinäkuuta 2011. www.clusterart.org.
Neuvostoliiton ja samalla itäblokin romahdus oli 1990-luvun suurin uutinen. Samalla kylmä sota
päättyi ja Yhdysvallat jäi yksin supervallaksi ja omaksui eräänlaisen “maailman poliisin” tehtävän.
Itä-Eurooppaan syntyi uusia valtioita ja Balkanilla käynnistyi verinen Jugoslavian hajoamissota.
Suuria uutisia tuotti myös Afganistan ja Taliban sekä Afrikan sisällissodat, Ruandan kansanmurha. Kiina-ilmiö käynnistyi täydessä laajuudessaan ja informaatioteknologia otti ohjakset itselleen. Suomessa ajauduttiin syvään lamaan ja pankkikriisiin, liityttiin EU:n jäseneksi. Siinä pähkinänkuoressa ne tapahtumat, joilla maailma siirtyi vuosituhannen viimeisen vuosikymmenen aikana kohti uutta vuosituhatta ja sen räiskyvää juhlintaa.

Laatokan Karjalan hätä
Yhden ihmisen ja hänen elämänsä näkökulmasta 1990-luku oli poikkeuksellinen koko maailmanhistoriassa, jossa globalisaatio ravisteli myös yksilön elämänkaarta. Olin tuolloin 40 vaan en 50 vuotias ja siis parhaassa työiässäni. Seurasin Neuvostoliiton ja itäblokin romahdusta rajan pinnassa, jossa Laatokan Karjala oli ollut Suomelle aina geopoliittisesti vaikein ja kriittisin alue niin
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talvisodassa, jatkosodassa kuin jo aiemmin osana Ruotsin valtioyhteyttä ja myöhemmin autonomian aikaamme Venäjän yhteydessä. Kaikki tämä kulminoitui nyt Laatokan Karjalaan ja sen kannakselle.
Laatokan-Karjala ja sen rajan takaiset vanhat suomalaiset alueet ottivat dramaattiset uutiset vastaan joko suoraan Moskovasta tai suomalaisten välittäminä tietoina ja myös runsaana rajan
taakse siirtyvänä apuna. Tämä apu oli traditionaalista Itä-Karjalassa ja raja ylittyi muualtakin kuin
Värtsilän Niiralasta.
Tärkeintä oli saada elintarvikeapua mutta myös vaatetusta, lääkkeitä ja etenkin kulttuurista ja sosiaalista vuorovaikutusta ja hallinnollista osaamista. Talvi oli Karjalassa ankara. Globalisaation
pyörteissä ja suurvallan hajotessa huomio Moskovasta ja Kremlistä ei kohdistunut enää syrjäiseen luoteiskulmaan Suomen rajalla. Se oli rauhallisin geopoliittinen kolkka koko suuressa
maassa. Suomi ei Pietaria uhannut ja Karjalan kysymyksessä oltiin varovaisia. Toki Boris Jeltsinin
aikana olisi voitu toimia toisinkin. Muutos kansankapitalismista omaan kriisiin oli kuitenkin suomalaisille liian suuri jo sellaisenaan.

Peloteltu raja
Raja Suomen Karjalan ja Venäjän Karjalan välillä avautui suurempana railona kuin vaikkapa raja
Meksikon ja Yhdysvaltain välillä. Nyt se yllättäen hetkessä liki häipyi ja ihmiset saattoivat tavata
toisiaan rajan molemmin puolin synkässä korvessa ja tiettömien taipaleiden takana. Mediat tulvivat nostalgisia kertomuksia evakoista.
Kohtasi kaksi maailmaa, 1930-luvulla syntynyt ja sitä edelleen elävä, osin sotien jälkeiset arvet
näkyvillä vanhan Värtsilän teollisuusalueella, ja 2000-luvulle siirtyvä Suomi, jossa lama Kiteen,
Tohmajärven, Kesälahden, Rääkkylä ja Värtsilän suunnalla unohtui kokonaan Sortavalan talousalueen avautuessa maaseutupitäjineen. Kulttuurishokki oli molemminpuolinen ja aito.
Moni karjalainen koki elämänsä sykähdyttävimmät hetket rajan avautuessa. Juhannus Laatokan
Karjalassa, sen saarilla ja Valamossa oli Sortavalan laulujuhlien rinnalla suurin kokemukseni, kun
sen sai elää ensimmäisenä suomalaisena vuosikymmeniin. Siitäkin huolimatta että olin kohdannut globaalia maailmaa jo liki sadan valtion ja kulttuurin kätellen ja niitä myös tutkien ja niistä
kirjoittaen, opettaen maantieteiljänä.
Matka Pietarista junalla kohti Sortavalaa kesti saman kuin tänään Pendolinolla puolen maailman
läpi tai ainakin Euroopan ydinalueen poikki lähtien Välimereltä ja edeten kohti joko Pariisia tai
Berliiniä, Maastrichtin kaupunkia Limburgin maakunnassa Maasjoen varrella Alankomaissa.
Molemmat matkat olivat tulleet tutuiksi jo 1980-luvun puolella ja niissä oli samaa magiaa. Toinen
johti maailmaan, jossa Juhani Ahon Matti ja Liisa olivat seikkailleet Matin kuvatessa fiktiivistä
matkaansa rautatiellä Liisalle yläsavolaisessa maisemassa Lapinlahdella lentävän Kalakukon
kyydissä ja toinen Euroopan reuna-alueiden liittymistä mukaan sopimukseen, jossa mukana olivat
myös mantereen suuret johtavat valtiot ja niiden lukuisat veriset yhteenotot sekä Euroopan unionin synty.

Naiivit rahaliiton rakentajat
Kun unioni syntyi ja laajeni vuonna 1995 Itävaltaan, Suomeen ja Ruotsiin, moni etenkin sen ydintä
ja rahaliittoa rakentava myöntää tänään olleensa naiivi Maastrichtin sopimuksen noudattamisessa. Tämä koski etenkin myöhempiä kriisejä ja taloutta, jossa euro joutui kriisiin Kreikan, Portugalin ja Välimeren maiden toimesta ja valuutassa oli odotetut ja jo vahain huomatut valuviat.
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Niihin ei vain kiinnitetty silloin huomiota tai ei kuunneltu niitä, jotka kiinnittivät ja varoittivat. Ja ne
tahot jotka varoittivat, olivat kokeneet Suomen laman 1990-luvun alussa sekä siihen johtaneet
syyt 1980-luvulta alkaen.
Kun pankkien luotonanto pääomaköyhässä maassa vapautui syntyi kasinopeli, jonka voittajia olivat pelurit ja häviäjiä Suomen kansa ja sen pankit, kasinotalouden maksaneet yrittäjät. Tähän
euromaiden olisi tullut varautua. Susilauma käy kiinni aina joukon heikoimpaan lenkkiin.

Kapitalismia sosialismin korpeen
Matin ja Liisan matka kuvitteellisella virtuaalijunalla kohti Savon pääkaupunkia sujui kuten sortavalalaisten matka 1990-luvun alussa ja 1930-luvun maisemassa ja välinen. Kun välineet ja ympäristö ovat vuosikymmeniä vanhentuneet, sosiaalinen ja taloudellinen rakenne edustaa kokonaan toista maailmaa kuin mihin uusiutuva talous ja teknologia on sitä viemässä.
Näin kävi Karjalassa rajan avautuessa eikä sitä Suomessa ajateltu. Koko rajantakainen kulttuuri
ja sen maisena, sosiaalinen elämä, tavat ja luonto, turmeltiin hetkessä viemällä sinne 2000-luvun
teknologia ja ihminen. Joensuun yliopisto järjesti seminaareja joiden sosialismin talouden uusi
realismi oli vailla mitään uskottavuutta. Vapaakauppa-alueita taas rakenneltiin Etelä-Karjalassa
keskellä alkavaa omien pankkiemme kriisiä. Vapaakauppa-alueiden rakentajat eivät todellakaan
tienneet oman syvän lamamme tulosta mitään vuonna 1990.
Neuvostoliiton hajoaminen tapahtui rauhallisesti ja sain komennuksen siirtyä Lounais-Hämeeseen, jossa sijaitsi valtion liki sata vuotta vanha maatalouden tutkimuskeskus ja sen hallinto siirrettynä 1970-luvulta Vantaan Tikkurilasta Johannes Virolaisen hallituksen toimesta ja tuon ajan
hajasijoitushuumassa.
Tuohon hajasijoittamiseen myönteisesti vastasi tuolloin juuri maatalouden tutkimuskeskus, nykyinen MTT, joka siirtyi Jokioisten Willebrandien kartanoon ja sen ympäristöön Loimijokilaaksoon
rakennettuihin 1970-luvun punatiililaboratorioihin. Samalla MTT:n Jokioisten keskus alkoi toimia
liki jokaisessa maakunnassa sijaitsevan alueellisen tai maakunnallisen tutkimuslaitoksen hallintopaikkana.

Lounais-Häme ja akateemikot
Matka junalla Jokiosiin sujui vanhaa kapearaiteista museorautatietä käyttäen Humppilasta Jokiosiin tai bussilla Helsingistä huonokuntoista vanhaa Satakunnantietä Karkkilan kautta Forssaan
saapuen. Muutto tapahtui suurena joukkona, jolloin liki tuhat ihmistä kykeni helpostikin säilyttämään 5000 asukaan maalaispitäjässä oman kulttuurinsa, hallintonsa ja 1970-luvun osaamisen
sekä infrastruktuurin muistona vielä 1990-luvulle ja uudelle vuosituhannelle siirryttäessä. Syntyi
ikivanha hierarkinen kamreeribyrokratia ja korporatiivinen valtio valtion sisälle. Sellaisena se museoi valtion hallinnon hämäläiseen maalaismaisemaan akateemikkojen ja näiden perheiden käyttöön.
Työläiset laboratorioihin koulutettiin Forssassa ja syntyi kahden kerroksen väkeä, josta 80 % hoiti
kartanoa ja sen maita sekä valtaisia navettoja, pelto- ja metsäalueita, kartanon koneistusta ja
kalustoa. Maisema muistutti Willebrandin aikaisesta ja 1800-luvulla vallinneesta torpparikulttuurista. Hallinto eli vanhassa keskiaikaisessa kartanossa ja torpparit punatiilitaloissaan. Osa eristettynä sinne yksin vuosikausiksi ilman mitään apua tai välineistöä hitaasti homehtuviin kiinteistöihin.
Sosiaaliset rakenteet muistuttivat 1800-luvun ajoista ja talous oli sekin lainattu torppariajan perinnöstä ja sosiaalisesta muistista. Muutto metropolista maaseudun sosiaalisiin rakenteisiin ei suju
akateemiselta ja tiedettä tekeviltä ilman puuttuvia verkostoja ja hallinnollisia rakenteita, fasiliteettia.
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Tätä hajasijoittaja ei ollut ajatellut sijoittaessaan tohtorinsa Jokiosiin ja syrjäiseen hämäläispitäjään sekä kartanomiljööseen. Modernia tiedettä ja sen sovelluksia tehdään kokonaan erilaisessa
miljöössä ja yhteydet elinkeinoelämään ja hallintoon toimivat suoraan sen huipulle ja myös kansainvälisesti. Pelkkä pelto ja navetta, meijeri, eivät tässä auta lainkaan. Sellainen fasiliteetti,
paikka globaalin tiedeyhteisön työlle,löytyy mistä tahansa osaa maatamme ja globaalia maailmaa.

EU:n maatalousrahoja 70 %
Syy muuttooni Jokisiin liittyi Maastrichtin sopimukseen ja Suomen liittymiseen EU:n jäseneksi.
Vuonna 1994 54,9 % suomalaisista äänesti liittymisen puolesta ja 43,1 % vastusti. Moni kannattajista haki suojaa hajoavan ja levottoman Neuvostoliiton naapurina. Jäsenhakemus jätettiin
vuonna 1992 eli heti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. YYA-sopimus raukesi samana vuonna
ja edellisenä vuonna SKOP oli otettu Suomen Pankin haltuun.
Marraskuussa 1991 markka devalvoitiin rajusti ja liian myöhään kellumaan jätetty valuutta sidottiin
ecuun, pankit tekivät ennätysmäiset tappiot ja valuuttavelat kasvoivat. Koko lainakannastamme
valuuttalainojen osuus oli kuitenkin onneksemme vain 15 %.
Suomen kiinteistö- ja pörssikupla puhkesi samaan aikaan kun Neuvostoliiton kauppa romahti.
Sen osuus oli ollut kaupastamme noin viidennes, mutta sen merkitystä lisäsi etenkin halvan öljyn
loppuminen. Suomalaiset hyödykkeet oli paljolti vaihdettu öljyyn. Innovaatiopolitiikassamme
meitä auttoi juuri halpa öljy öljykriisin aikana. Kuroimme muita OECD -maita silloin kiinni useita
vuosia. Yhdysvalloissa usko “Big Science” -politiikkaan oli rakoilemassa ja se levisi myös muihin
OECD -maihin. Suomessa tämä kriisi ole tuntematon ja panostimme Nokiaan.
Samana vuonna kun Suomen kulutus ja investoinnit putosivat, niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, konkurssien määrä nousi voimakkaasti, syntyi suurtyöttömyys. Vielä edellisenä vuonna
Joensuussa Pohjois-Karjalassa paikallinen työministeri oli pitänyt puheita alkavasta työvoimapulasta. Harjoitettiin ns. vahvan markan politiikkaa. Paperin tuotannossa oli ylikapasiteettia. Kolmen
vuoden kuluttua puoli miljoonaa suomalaista oli työttömänä.

Roskapankki syntyy
Työttömyys nousi hetkessä yli 12 prosenttia ja rakennusteollisuudessa se alkoi lähestyä 40 %:n
rajaa. Lounais-Häme oli ja on edelleen merkittävää rakennusteollisuuden aluetta ja Pohjois-Karjala metsäteollisuuden tärkeintä ydinosaamistamme ja tuotantoa. Pankit joutuivat riskialttiiden
operaatioittensa seurauksena vaikeuksiin ja lopulta kriisiin. Suomen valtion budjettivaje oli useita
prosentteja BKT:sta ja maan luottoluokitus aleni. Elimme kuten Kreikka vuonna 2011 liipasimella,
mutta varmasti muulta maailmalta “kapseloituna”. Lama oli omamme.
Vuonna 1991 valtio joutui takaamaan suomalaisten pankkien velat, markan arvoa ei enää voitu
puolustaa tukiostoilla ja korkopolitiikalla, markka devalvoitiin ja päästettiin lopulta myös kellumaan. Pankkien pelastamiseksi perustettiin Valtion vakuusrahasto, säästöpankkiryhmä koottiin
suurimmaksi osaksi Suomen säästöpankkiin, joka jaettiin osuuspankkiryhmän, KOP:n, Postipankin sekä Yhdyspankin kesken. KOP:n taistelu päättyi lopulta vuonna 1994 ja se yhdistettiin Yhdyspankin kanssa Merita-pankiksi.

Suomettumisen taakka
Samaan aikaan kun kuntien ja valtion menoja jouduttiin leikkaamaan rajusti, jotta valtion maksuvalmius olisi voitu jotenkin taata, Viro, Latvia, Liettua, Valko-Venäjä, Turkmenistan, Tadzikistan,
Kirgisia, Georgia, Armenia ja Azerbaidzan itsenäistyivät vuonna 1991.
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Olin kirjoittanut aiheesta, näiden valtioiden itsenäistymishaluista, jo 1980-luvun alussa, mutta kirjoitusta ei medioissamme otettu vastaan. Se olikin ainoita kirjoituksia, jota sensuroitiin tuhansien
kirjoitusteni joukossa. Suomi eli hyvin tiukasti vielä tuolloin Neuvostoliittoon sidotussa taloudessa,
jossa myös medioitten oli mahdotonta poiketa sovitusta linjasta, jota kutsuttiin suomettumiseksi.
Saksalaisen näkökulman mukaan liian vahva sitoutuminen yhteen suuntaan kauppapoliittisesti
alkoi ohjata myös muuta politiikkaa ja lopulta jopa vapaata sanaa ja Suomessa medioittemme
toimintaa. Käsite “media-aika” ja sosiaalisten medoitten aika “uutena media-aikana” ovat siten
kaukana toisistaan. Samoin niiden luoma talousmalli, sosiaaliset ja kulttuuriset rakenteet sekä
koko paradigmainen yhteiskuntarakenne.
Näin maassa ei voitu, ilman sosiaalisen median avustusta, varautua ajoissa valtaviin 1990-luvun
alun muutoksiin, jotka olivat kyllä muualla maailmassa odotettuja. Niinpä talouskriisi kapseloitui
puhtaasti Suomeen ja oli hyvin suomalainen ilmiö, jonka juuret olivat 1980-luvun lisäksi jo aiemmin kuvaamissani vuosikymmenissä ja sidoksessamme Neuvostoliittoon.
Tänään sama riski koskee EU:n yhteistä valuuttaa ja Kreikka on tyyppiesimerkki siitä, mitä yhdelle
sen valtioista voi pahimmillaan tapahtua. Kreikan kohtalo lähestyy liki samaa kuin Itä-Saksan sen
liittyessä Länsi-Saksaan ja sen “apuun”. Tällainen apu on mahdollista vain, jos valtio luopuu
DDR:n tapaan suvereenin valtion normeista ja laista, olemassaolostaan.

Kymmeniä sotia ja kansanmurha
Neuvostoliiton tapahtumien ohella 1990-lukuun kuuluivat Titon Jugoslavian hajoaminen sekä
tästä syntyneet Slovenian sota, Kroatian sota, Bosnian sota ja viimeisenä Kosovon sota sekä
vanhan Jugoslavian hajoaminen viiteen valtioon. Samaan aikaan Saksat yhdistyivät ja EU:n laajeneminen alkoi.
Aasiassa käytiin Persianlahden sota, Etelä-Ossetian sota, sekä tsetsenian sodat, taliban taisteli
vallasta Afganistanissa. Afrikassa Kongon sisällissotaan osallistui kahdeksan Keski-Afrikan valtiota ja kaikkiaan sisällissotia kirjattiin Afrikassa toistakymmentä, joista pääosa syntyi eskaloituen
naapurimaiden kahakoista. Surullisin oli Ruandan sisällissota, joka muuttui vuonna 1994 lähes
miljoonan ihmisen kansanmurhaksi.
Kansainvälisen talouden tärkein tapahtuma oli Kiina-ilmiö ja sen syntytapa länsimaiden investoidessa halvan työvoiman maihin ja saaden aikaan talouden valtavan kasvupotentiaalin. Kiinan
ohella mukana olivat myös Intia ja etenkin Etelä-Amerikan valtiot. Tämänkin ilmiön perusta oli
nähtävissä jo 1980-luvulta ja Maon toteuttamana talousuudistuksena. Suomassa Maon kirjoituksia luettiin kuin piru Raamattua, jos luettiin lainkaan. Kiinassa vierailut olivat tärkeimpiä 1980luvun ja etenkin 1990-luvun vierailuistani. Siellä oppi kaiken aikaa uutta.

Turkin maanjäristyksestä suoraan Meksikoon
Vierailin vuosikymmenen aikana kutsuttuna asiantuntijana etenkin Aasiassa ja Etelä- Amerikassa
mutta myös Meksikossa mm. Brasilian valtion 50-vuotisjuhlissa ja Meksikon pankin 60-vuotisjuhlissa juhlapuhujana.
Meksikoon matkasin suoraan Turkin maanjäristysalueilta Istanbulista ja aiheet liittyivät suomalaiseen ydinosaamiseen informaatioteknologiassa ja erityisesti tiedepuistomaailman verkottumisessa ja näiden rakenteiden synnyssä osana maaseutua, luonnonvarataloutta ja klusteritaloutta.
Klusteri käsitteenä tuli suomalaisille tutuksi pian ruotsalaisten jälkeen Porterin oppeina.
Suomalainen innovaatiopolitiikka tunnettiin maailmalla hyvin, mutta sen osuus oli kovin vaatimaton omassa maassamme peruselinkeinoissa ja niiden jalostuksessa sekä kaupassa. Tämä puute
paljastui sitten uuden vuosituhannen puolella sellunkeittäjillemme.
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Samoin hyödynsimme vaatimattomalla tavalla jo 1980-luvulla syntynyttä sosiaalista pääomaamme innovaatiopolitiikassa ja sen osaamista tulevan sosiaalisen median talouteen ja merkkinoitiin, uuteen taloudelliseen paradigmaan, joka sisälsi myös valtavan sosiaalisen ja kulttuurisen
mahdollisuuden. Tämä taas paljastui Nokian insinööreille uuden vuosituhannen ensimmäisen
vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Tällöin osakkeen hinta oli jo pudonnut 2000-luvun alun 60 eurosta alle viiteen euroon. Osakkeen omistajalle sellainen sijoitus on kehnohko etenkin, jos kyseessä on institutionaalinen sijoittaja.

World Wide Web
Internetin mukanaan tuoman tuhansien miljoonien ihmisten oman vallankumouksen paradigmainen muutos taloudessa alkoi jo varhain. Olimme keskittyneet laman jälkeen Nokian imuun ja sen
antamiin mahdollisuuksiin taloutemme lippulaivana emmekä havainneet, kuinka 1990-luku oli samalla siirtymä 2000-luvulle ja kokonaan uuteen talousmalliin. Tätä talousmallia ei kukaan suomalaisille esitellyt. Sen sijaan kansa alkoi epäillä poliitikkojemme kykyä, lähestyimme 2010 luvun
jytkyvaalejamme, joiden tausta oli jo 1990-luvun katastrofeissa. Kansa aavisti jonkun tietävän ja
pelkäsi uusia “Kouri kauppoja”.
Vuosikymmenen tärkein ilmiö oli CERN:issä kehitetty World Wide Web (www), tietokoneen koon
muutokset ja kapasiteetin huikea kasvu sekä internet. Sosiaalinen media käsitteenä tunnettiin jo,
mutta se odotti vielä tuloaan. CD-teknologian läpimurto tapahtui niin ikään, matkapuhelimet tulivat
jokaisen lapsenkin käyttöön ja GSM-verkkojen rakentaminen vauhdittui.
Kirjoitin aihhesta ensimmäisen kirjani, joka kertoi sosiaalisen median mahdollisuuksista ja sen
futurologiasta, taloudesta ja markkinoinnista. Agronettia rakentaessamme, osana agropolis -strategiaa, internet oli jo meille tuttu ja ymmärsimme mihin se johtaisi jatkossa. Vuosi oli silloin 1991
ja esitelin aiheen Lounais-Hämeen kunnille näiden hakiessa kuntayhteistyöhönsä vauhtia ideakilpailun kautta.

Monta tapaa muistaa
Moni muistaa 1990-luvun M/S Estonian uppoamisesta Itämerellä vuonna 1994, Prinsessa Dianan
kuolemasta auto-onnettomuudessa, Bill Clintonista tai hänen puolisostaan Hillarysta, Saddam
Husseinin tai Boris Jeltsinin persoonista, Euroopan unionin johtajista, Paavo Lipposen murahduksista pääministerinä, Helmut Kohlin massiivisesta hahmosta, Eurodancesta, Hip-hop -kulttuurista,
Black -metal musiikista, 1960- ja 1970-luvun vanhoista ja uudelleen henkiin nostetuista elokuvista
ja rock-yhtyeistä, aikuispiirretyistä South Parkista ja Simpsoneista, flanellipaidoista, ensimmäisestä digikamerastaan ja katalysaattorista autossaan tai ehkä nuorista suomalaisista kapellimestareistamme tai jääkiekon ensimmäisestä MM-kullasta, ehkä Mika Myllylän saavutuksista ja hänen suuruudestaan, joka päättyi murheelliseen kuolemaan tätä kirjoittaessani. Suomalainen dopingmedia sai kaipaamansa ruumiin ja messiaanisen uhrin.
Slaavilaiseen tapaan me hiljennymme suremaan itse aiheuttamaamme ruumista ja jälleen kerran
teemme sen myös ehdottoman vilpittömästi ja medioittemme välityksellä. Mika Myllylä olisi siitä
liikuttunut. Hän oli arkeeisen pakanamaan mimesiksen, jäljittelytaipumuksemme, viimeisin uhrimme pyrkiessämme yhteisölliseen rauhaan.
Itse muistan parhaiten muuttoni Karjalasta Hämeeseen, Forssan linja-autoasemalla vastaan tulleet nuoret kolmikymppiset huumejengin lamaikäiset miehet potkien minut katuun. Vierellä tapahtumaa seurasi apaattinen joukko lounaishämäläisiä taksikuskeja ja bussejaan odottavia matkalaisia.
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Jatkoin matkaani verissäpäin väärään suuntaan. Vastaanotto Karjalassa oli ollut liki samankaltainen pari vuotta aiemmin olkoonkin, että silloin päihtynyt oli hieman vanhempi mieshenkilö, kuntansa johtava virkamies, ja hän odotteli tapaavansa venäläisen rajan takaa tulleen viinatrokarin.
Hän erehtyi pahasti.

Agropoliitta
Myöhemmin sain agropoliksestani ja agropolis -strategiasta nimeeni taas kerran uuden epiteetin
agropoliittana ja se kulki mukana maailmalla niin kauan kun aihe globaalina muuttui arkipäiväiseksi ja on nyt suurin teknologiakeskusten ja tiedepuistojen yhteinen yhdistäjä bio- ja elintarvikepuistojen joukossa. Niitä on satoja, ehkä jo tuhansia, suurimat Etelä-Amerikassa, Aasiassa,
Afrikassa, mutta toki myös Euroopassa, Yhdysvalloissa ja myös New Yorkissa.
Vetämäkseni uskottu Loimijokiohjelma laajeni Kokemäenjoelle ja Euroopan yhteiseksi ERNIE
(European Rivers Network) jokiverkostoksi, jolloin samalla opimme EU:n rakennerahastojen käytön ja kestävän maatalouden (SUSAGRI) hyvissä ajoin kuivaharjoitteluna Häneen liiton ja sitä
ennen lääninhallinnon kanssa ennen EU-kautemme alkua. Vuonna 2017 sama joukko opiskelee
maakuntahallintoa ja Lounais-Hämeessä ihan omaa sote-alueen palveluyritystään. Jotenkin olisi
vastattava Hämeenlinnan tapaan viedä reuna-alueen talouksilta ja kunnilta viimeisetkin palvelut
ja työpaikat niitä samalla yksityistäen.
Samalla MTT tuli tutuksi maakunnan yrittäjille ja virkamiehille sekä myöhemmin agropoliksena
(Agropolis-MTT) globaalina osaajana ja innovaatiokeskuksena, Suomessa osaamiskeskuksena
Esko Ahon hallituksen ohjelmapolitiikassa. Ohjelma oli suora kopio kirjastani (Matti Luostarinen
1992: Agropolis strategy). Ohjelmaa oli kehitelty ruotsalaisten (Porter) klusteriohjelmasta sekä
japanilaisten keiretsuista ja teknopolis ohjelmasta.
Internet sosiaalisen median välineenä oli tuolloin edelleen vieras ja vaikeasti hyväksyttävä sekä
muistutti 1950-luvun savolaisesta nupopäätaloudestamme, josta kirjoitinkin jo 1950-luvun yhteydessä, ja joka vie innovaatiopolitiikan sekä sen toteutuksen lähelle suomalaista kokemusta kouluja työpaikkakiusaamisesta.
Käytännössä ne ovatkin usein juuri samaa ilmiötä ja esiintyvät rinnakkain suurten murrosvaiheiden ja kulttuurien kohdatessa toisensa ja vanhan konvention pyrkiessä säilyttämään otteensa
ikääntyvän kansakunnan johdossa, uhatuksi asemansa kokevan eliitin käynnistäessä vastarinnan. Usein kyseessä on puhdas haluttomuus (lue laiskuus) ottaa vastaan uusi toimintakulttuuri ja
sen vaatima koulutus ja toimintastrategia ennen eläkkeelle siirtymistä tai vaikkapa työpaikan vaihdosta.

70. 2000-luku ja ajattoman ajan alku
Matti Luostarinen 2012: Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa. Osa I: Arabikeväästä Japanin tsunamiin ja jytkyvaaleihin. Blogi 7. heinäkuuta 2011 www.clusterart.org.
Kirjoitin jo vuosikymmenen vaihtuessa 2000-luvusta ja sen merkittävimmistä tapahtumista. Vuosituhannen vaihtumistahan odotettiin jännityksellä. Suurimmat pelot kohdistuivat tietokoneisiimme: ymmärtävätkö koneet ollenkaan siirtymää? Tietotekniikka ja tiedonsiirtojärjestelmät olivat
jo kehittyneet liki reaaliaikaiseen ja paikasta piittaamattomaan telepaattiseen tapaan manipuloida
vanhaa maailmaamme.
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Surun vuosikymmen
Tietojärjestelmämme eivät toki romahtaneet vuosituhannen vaihtuessa. Välitön tiedonvälitys oli
läsnä kaikissa vuosikymmenen uutisissa ja näistä mieleenpainuvimmat olivat terroristien ohjaamien koneiden iskeytymien WTC:n torneihin 11.9.2001. Ihmiset ympäri maailma tiesivät sen, mitä
ihmiset torneissa ja pelastajat New Yorkin kaduilla eivät tienneet.
Internetin mahti näkyi myös tsunamin iskiessä tapaninpäivänä 2004 Intian valtamerellä EteläAasian ja Kaukoidän rannikoilla, 300 000 ihmistä menehtyi. Tieto tsunamista ja sen vaatimista
uhreista levisi epävirallisia reittejä myös Suomeen ennen viranomaistiedotusta. Sain myös itse
tietoja onnettomuudesta ja menehtyneistä oululaisista ystävistäni internetin kautta pian onnettomuuden jälkeen. Suru levisi Suomeen hiljaisena kuten niin monesti aiemmin. Suomi osasi virtuaalisen suremisen ja yksin surijan lahja on suureksi kasvavien puiden ainut tapa kasvaa.
Netti mahdollisti myös kääntöpuolella ikävät uutiset. Sellaisia Suomessa oli Myrmannin pommiisku ja siihen syyllistyneen nuorukaisen yhteydet erilaisille pommikeskustelupalstoille. Verkkoyhteisö selvitti samalla hetkessä, kuka oli iskun takana. Vastaavasti Jokelan ja Kauhajoen kouluampujat varoittivat teoistaan ennalta internetissä. Suomi jatkoi suremistaan.

Naamakirjat ja visertäjät
“Tavallinen kansa” alkoi osallistua verkkoyhteisöihin vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Kun vuosikymmenen alussa opiskelijafoorumilla käynnistynyt Facebook avattiin yleiseen käyttöön, sähköistyi ihmisten reaaliaikainen kommunikaatio hetkessä, ja se imi mukaansa lopulta kaikki median
käyttämät tekniset välineet. Syntyi määrätön määrä uusia symboleja ja niiden käyttäjiä. Joku pelkäsi jopa kielemme puolesta, turhaan. Suomen kieli on lopulta suuri ja yhtenäinen, vahvan kulttuurin ja kirjallisuuden perusta. Ei se mihinkään katoa, päinvastoin, rikastuu ja vahvistuu globalisaatiossa.
Rajanveto yleisen ja yksityisen tiedonvälityksen välillä hämärtyi ja katosi lopulta kokonaan. Suomessa pääministeri Vanhanen pyrki vielä puolustamaan yksityisyydensuojaansa oikeudessa.
Vastassa oli nettideittipalvelun kautta hankittu naisystävä ja hänen julkaisemansa kirja. Se oli
tapahtumana tärkeämpi kuin tuppilautasekoilut ja vaalirahat. Matti Vanhanen jäi historiaan sankarina, joka vei romantiikan käräjille. Sekin on hyvin suomalainen tapa.

Pandemiasta tosi- TV:n pudotuspeleihin
Vastaavasti Yhdysvallissa valittiin ensimmäinen sosiaalisen median ja internetin liki globaalisti
valtion päämieheksi huutama Barack Obama ensimmäiselle virkaudelleen. Hänen ihonvärinsä oli
toissijainen asia, jos asia lainkaan. Netti toimi myös viruksia nopeammin pyrittäessä pysäyttämään pandemioiksi muuten leviävät epidemiat ja niiden uhkakuvat muuttuivat perinteisessä mediassa turhankin näkyviksi. Näin kävi lintuinfluenssan kohdalla, mutta sikainfluenssan taltuttamisessa varovaisuus oli varmasti myös viisautta.
Populaarikulttuurissa netti toi mukanaan tosielämää kuvaavat pudotuspelit ja tosi-TV sarjat. Lyhytaikaista julkisuutta tavoittelevat ihmiset olivat ajan tuote. Samalla syntyi käsite, joka kuvasi
ajan egoismia ja narsistisia häiriöitä, minulle tässä ja nyt -syndrooma. Tässä raja-aitoja rikottiin
vanhaan tapaan ja Suomessa parhaiten onnistui uusi Tuntematon Sotilas -tulkinta sekä poliittinen
satiirimme. Poliitikot alkoivat seurata omaa kuvaansa satiireista sekä muuttua sen oloisiksi ja näköisiksi.
Politiikka joutui vuosikymmenen jälkeen ottaman kantaa moraaliin, eettisiin arvokysymyksiin ja
“maan tapaan”, puolueiden tapaan hankkia vaalirahoitustaan, sekä aiemmin käynnistyneeseen
2000-luvun Yhdysvalloista lähteneeseen finanssikriisiin. Populisimi käitteenä teki tuloaan sekin
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uudella tavalla ja sisältöään vaihtaen. Kansalaismedia sopi politiikan välineeksi paremmin kuin
hyvin.

Hyvä, paha globalisaatio ja euro
Globalisaatiosta mellakoitiin Göteborgissa vuonna 2001 ja kymmenen vuotta myöhemmin emme
tienneet kummat olivat lopulta oikeassa, sen puolesta puhujatko vaiko vastustajat ja kehittyvien
talouksien asianhoitajat. Argumentit kun puhuivat globalisaation edistäneen juuri kehitysmaiden
taloutta huimin hyppäyksin ja kiinalaiset toimivat Afrikassa aivan omin säännöin ihmisoikeuksien
loukkauksista kyselemättä. Protektionismista ja nationalismista alkoivat puhua tahot, jotka olivat
ennen puhuneet globalisaation puolesta.
Suomeen tulivat käsitteet eristäminen ja kapselointi ja sillä tarkoitettiin kiusattujen ihmisten sijasta
nyt Kreikkaa, Portugalia ja Irlantia. Kun valuuttaunioni rakennettiin pelkän unelman pohjalla, ilman
talousunionia, se johti Välimeren maat hätätilaan.
Ilmiö kertoi europoliitikkojen raukkamaisesta pelkuruudesta, epäpätevyydestä ja harkintakyvyn
puutteesta. Ongelmien kieltäminen oli epä-älyllistä jargoniaa ja sitä jatkui vuosikaudet. Valuuttaunioni ilman talousunionia oli mahdoton ja eliitti halusi paeta ikävää kriisiä kohti liittovaltiota.
Tähän eurooppalaiset eivät olleet antaneet juridista oikeutusta poliitikoilleen ja Suomessa käytiin
“jytkyvaalit”.
Ennen vaaleja perinteinen mediamme kertoi, kuinka kyseessä on 1970-luvun vennamolaisesta
populismista. Perussuomalaisia äänestäneet leimattiin epäihmisiksi eliitin toimesta. Vaalien jälkeen äänestäjät olivat joko impivaaralaisia maalaisia tai äärioikeistolaisia fasisteja ja rasisteja.
Jos puolue olisi osallistunut hallitukseen, se olisi tuomittu takinkääntäjänä, ja kun puolue ei voinut
hyväksyä hallituksen EU-politiikkaa, se katsottiin vastuun pakoilijaksi. Perinteinen media muistutti
1970-luvun mediaamme, ei toki sen lukijat sosiaalisen median käyttäjinä.
Eurooppaa joutui euromaita kohdanneeseen Irlannin, Kreikan ja Portugalin rahoitusongelmiin ja
omat vaalimme odottivat vuoden 2011 kevättä. Koko vuosi 2011 oli ollut suurten internetuutisten
aikaa, jossa mukana oli niin luonnonkatastrofeja kuin islamilaisten maiden kansannousuja Euroopan naapurissa. Maailman kirjat olivat sekaisin. Suomessa vanha poliittinen eliitti, konsensuspolitiikka ja puolueinstituutio eli syvässä kriisissä.

Sosiaalisen median talous
Mistä tämä kaikki alkoi? Miten on mahdollista, että maaliman kirjat menivät sekaisin vuoden 2011
alussa? Mitä oli tapahtunut aiemmin sotiemme jälkeen 1950-1980-luvuilla ja miten tämä kaikki
kulminoitui 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä? Miksi kaikki tämä muistutti niin tutulla
tavalla kertomusta 1920- ja 1930-luvusta? Miksi “Arktinen Babylon” kulminoitui vuoteen 2011?
Mistä synty Arabikevät, Japanin tsunami, norjalainen tragedia, illuusiotalous sekä stagnaatio, uuden kylmän sodan aika ja hybridiyhteiskunta, kyberajan sodat sekä pakolaisuus, EU:n ongelmat
ja Britannian ero EU:sta, Yhdysvaltain vaalit vuonna 2016?
Vuosikymmenen suurimpia keskustelun aiheita olivat ilmastonmuutos, terrorismi, Irakin sota, liikakansoitus ja 2000 -vuosikymmenen lopun finanssikriisi. Olimme asuttaneet planeettaamme jo
vuosituhansia, ehkä liki 100 000 vuotta, mutta vasta 1900 -luvulla aloimme todella ottaa sen haltuumme, moninkertaistaa lukumäärämme ja samalla hankkia välineitä, jotka olivat muuttamassa
kaikki vanhat käsityksemme tiedon kulussa ja teknologiassa, ihmisen tavassa hankkia tietoa ja
käsitellä sitä pienen yhteisönsä sisällä ja samaan aikaan globaalissa virtuaalitodellisuudessa.
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Nämä kaksi asiaa eivät olleet enää samaa todellisuutta ja se vaivasi tulkitsijoitamme. Kumpi oli
todellisempi; lähiyhteisön kertoma kuvitteellinen “miltä maailma näyttää” -todellisuus vaiko miljoonien viestimä globaali viestintä ja sen välittämä todellisuus.

Yhden miehen studio
Kun Pekingin olympialaiset käynnistettiin seurasin niitä suorana lähetyksenä sekä perinteistä mediaa käyttäen televisiosta, että internetin välityksellä ja ystävieni kuvatessa tapahtumaa sekä katsomosta että osallistuen suomalaisen urheilijajoukon kulkueeseen stadionilla. Tällaiseen reaaliaikaiseen raportointiin kykeni kuka tahansa ja osana sosiaalista mediaa sinne samalla tietonsa
siirtäen.
Kesken tämän kokeilun sain uutisen Georgiasta, jossa venäläiset panssarit olivat osallistumassa
olympialaisten avajaisiin liki perinteiseen tapaan rauhoittaen uhkaavasta konfliktista. Olin raportoinut tästä venäläisestä tavasta jo 1980-luvulla Georgiassa vieraillessani. Venäjä otti YK -joukkojen tapaan poliittisen vastuun kansakuntien välisistä sisäisistä riidoista ne ennalta ehkäisten.
Reaaliaikainen viestini avajaisista sai uuden käänteen ja artikkeli uuden otsikon. Se syntyi odottamatta ja puhtaasti sattumalta. Kaukaasia oli tullut minulle tutuksi jo vuosikymmenten varrella ja
minulla oli siellä tuttuja, jotka olivat myös osa sosiaalista verkostoani, globaalista sosiaalista mediaa. Samalla tunsin maantieteilijänä alueen geopoliittisen kireyden ja taustan vuosikymmenten
takaa. Sosiaalinen media taas mahdollisti tiedon saannin mistä tahansa maailman kolkasta. Omat
tutkimukseni ja tutkimusverkostoni, -tutkimusaineistot, ulottuivat yli 30 miljoonaan blogiin jo 2000luvun puolivälissä. Miljoonat lukivat pelkästään kotisivuani vuosittain ja reaaliaikaisesti. Niin myös
tätä tekstiäni. En kaivannut siihen Facebookin apua ensinkään. Se rajoitti pikemminkin kuin lisäsi
omaa viestintääni. Samoin teki perinteinen media printtimediana. Se sensuroi, oli hidas ja valikoi
mitä otti vastaan tai ottiko ollenkaan. Näin sana vapautui vasta 2000 luvulle tultaessa.

Sosiaalisen median paradigma
Suomalainen media reagoi uutiseen Georgiasta myöhässä reaaliaikaisesta ja omituisella painotuksella, suomalaisella. Sama koski ulkoministeriötä ja oikaisu tuli vasta paljon myöhemmin. Ensimmäinen reaktio ei ole aina oikea ja luotettavin tieto syntyy juuri paikan päällä asuen ja eläen.
Näin käsite sosiaalisen median paradigmasta ja uudesta mediayhteiskunnasta sekä sen taloudesta ja sosiaalisista rakenteista alkoi syventyä Suomessa 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana.
Tuo aika oli Suomessa murroskulttuuria, mutta jo selvästi havaittavissa ja osa nuorison käyttämää
luonnollista tiedonhankintaa toimintaympäristöstään. Vuoteen 2010 tultaessa liki kaikilla kansanedustajillamme oli toki facebook ja twitter sekä tapa päivittää kotisivunsa blokin kautta ja moni
teki sen moitteettomasti, mutta kaikki eivät lainkaan. Ero kansanedustajienkin välillä oli hyvin
suuri.
Bloggerit olivat merkittävä osa tiedon hankintaa ja Wikipediaa pidettiin sitäkin reaaliaikaisesti yhteisön tiedonlähteenä siinä missä Wikileaks jakoi salaisia poliittisia ja muita dokumentteja. Avoin
yhteiskunta haki rajojaan ja siinä oli vielä suuria kulttuurisia ja yhteiskunnallisia eroja.
Innovaatioiden ja niiden leviämisen, diffuusion, näkökulmasta tärkein leviäjä oli nyt symbolinen ja
kulttuurinen prosessi ja se ohitti tekniset ja taloudelliset innovaatiot. Samalla reaaliaikaisuus teki
uudesta ilmiöstä paikkaan ja aikaan sitomattoman ja se hämmensi tulkitsijoita sekä teki analysoinnista hankalan ja työlään, ammattitaitoa vaativan prosessin. Näin 2000 -vuosikymmen oli
vuosikymmen, jonka alkua ei voinut enää rajata eikä sen loppua osoittaa.
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Ajankohtainen Einstein
Kun sata vuotta täyttänyt Einsteinin suhteellisuus tuli elämäämme konkreettisena todellisuutena,
newtonilainen maailmankuva väistyi. Terrorismin vastainen sota sai aikaan tulosta, Saddam Hussein telotettiin siinä missä Al-Quaidan johtaja Osama bin Laden.
Sosiaalinen media vei islamilaiset valtiot kohti portaittain etenevää kansannousua ja pelot läntisen
kulttuurin ja islamilaisen kulttuurin törmäyksestä olivat liioiteltuja, 1980-luvulla syntyneitä, jolloin
sosiaalinen media ja internet olivat tuntemattomia. Toki terroristit iskivät vielä Madridissa 2004,
Lontoossa 2005 ja Mumbaissa 2006 ja krijani mennessä painoon viimeisimmät ovat juuri tältä
vuodelta tai vuoiden takaa mm. Ranskasta.

Eurooppa yhdentyi ja samalla hajosi
Euroopan unionin laajeneminen jatkui vuonna 2004 12 maalla: uudet jäsenmaat olivat Puola,
Slovakia, Tsekki, Unkari, Latvia, Liettua, Viro, Slovenia, Kypros ja Malta. Vuonna 2007 jäseniksi
hyväksyttiin Bulgaria ja Romania. Näin jäsenmaiden joukkoon oli tullut suuri määrä aiemmin maatalousvaltaisia Itä-Euroopan blokkiin kuuluneita Varsovan liiton jäseniä. Saman aikaan se alkoi
purkautua Britannian eron myötä.
Baltian maiden tulo yhteiseen unioniin oli luonnollisesti Suomen näkökulmasta mieluisin. Samalla
joulukuussa 2009 tuli voimaan uusi Lissabonin perussopimus ja Herman Van Rompuy valittiin
unionin ensimmäiseksi presidentiksi.
Venäjä puuttui Georgian sisäiseen konfliktiin ja Etelä-Ossetian sota alkoi samalla kun Kaukasuksella Tsetsenian konflikti osoitti jo laantumisen merkkejä. Lähi-Idässä levottomuudet jatkuivat läpi
koko vuosikymmenen ja kärjistyivät Gazan sotaan 2009. Ukrainan sisällisota ja Venäjän saarto
osana tätä konflktia ei ole loputo suo sekään.
Afrikassa sisällissodat jatkuivat ja murheellisin oli Darfurin konflikti, jossa menehtyi lähes puli miljoonaa ihmistä. Uutisotsikoihin näkyvimmin ylsivät Tsad, Keski-Afrikka sekä Somalia, jonka sotaan myös Etiopia osallistui.

Kiina sisään Eurooppa ulos
Vuosituhannen alun suurin uutinen oli kuitenkin Kiinan kohoaminen Yhdysvaltain rinnalle talousmahtina. Kun Kiinan valuuttavaranto vuosikymmenen alussa oli alle 100 miljardia dollaria, kymmenen vuotta myöhemmin se oli 2300 miljardia dollaria.
Samaan aikaan Yhdysvalloista tuli maailman velkaisin valtio ja Kiinasta vastaavasti maailman
suurin investoija. Yli neljäsosa Yhdysvaltain valtionvelasta päätyi kiinalaisten haltuun.
Euroopan unioni otti käyttöön vuonna 2002 yhteisen valuutan euron, joka syrjäytti 12 valtion kansalliset valuutat mukana myös Suomen markka siinä missä Ranskan frangi ja Saksan markka.
Myöhemmin valuutta-alueeseen liittyivät myös Slovenia, Kypros, Malta ja Slovakia.

Finanssijärjestelmä romahti
Syksyllä 2008 kansainvälinen finanssijärjestelmä romahti ja tästä oli varoiteltu myös Suomessa
hyvissä ajoin. Teollisuustuotanto ja kansantulo laskivat teollisuusmaissa 1930-luvun suuren laman malliin ja Yhdysvallat joutui tukemaan pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja suuria teollisuusyrityksiään.

416

417

Vuotta aiemmin globaalia taloutta koetteli öljykriisi ja samalla alkoi kansainvälinen ruokakriisi ja
ruoalla keinottelu. Kriisissä ruuan hinta nousi korkeimmalle 30 vuoteen ja ruokamellakoita syntyi
lähes 40 valtiossa.

Ruokakriisi
Öljyn hinnan ja biopolttoaineiden lasku pudottivat ruuan hinnan vuonna 2009 mutta samalla saatiin synkkä varoitus vähenevistä luonnonvaroistamme ja ilmastomuutoksen tuhoista ympäri maailmaa. Puutetta on viljelymaasta, vedestä, lannoitteista, osaamisesta ja viime kädessä myös oikein ohjatusta elintarviketuotannon suuntaamisesta ja kulutuksesta.
Väheneviä luonnonvarojamme on voitava käyttää humanitaarisesti oikein ja hyväksyttävällä tavalla. Tämä koskee myös meriä trooppisten alueiden rinnalla ja meillä pohjolassa jatkossa etenkin
arktisia alueitamme ja Itämerta.

Ilmastomuutos ja luonnonkatastrofit
Ilmastomuutos ilmoitti itsestään Yhdysvaltain New Orleansissa, jossa Hurrikaani Katariinan jäljet
vuodelta 2005 näkyvät vielä tänä päivänäkin. Japanin valtava tsunamionnettomuus keväällä 2011
vei meidät pohtimaan uudelleen myös ydinvoiman käyttöä ja ensimmäisten joukossa reagoi
Saksa.
Haitin maanjäristys järkytti suomalaisia vuonna 2010 ja mukana olivat myös yksittäiset perheet ja
apu kohdistettiin maailman köyhimmän talouden tukemiseen käyttäen internetin apua ja kummiperheitämme, heidän lapsiaan. Haitissa netin käyttäjät ovat pääsääntöisesti hyvin nuoria. Pohjois-Afrikassa vastaavasti nettinuoriso on sielläkin paljon meitä nuorempaa ja nuoret ovat työttömiä siinä missä lähes puolet Espanjan nuorista.
Tämä sukupolvien välinen ero tulee harvoin esille eikä siihen kiinnitetä riittävää huomiota. Sukupuolten väliset kulttuuriset erot sen sijaan pystytään jo ymmärtämään. Islamilaisissa valtioissa
kansannousuja ja vallankumouksia eivät tee vanhukset.

Sinisilmäisyys katosi
Suomalainen sinisilmäisyys alkoi kadota vuosikymmenen myötä ja samalla muutokset omassa
poliittisessa järjestelmässämme horjuivat nekin. Euroalueen kriisi sai kansalaiset aktivoitumaan
ja kevään 2011 vaalit muistuttivat kuinka arvot ja poliittinen uskottavuus olivat palanneet vanhan
marinadin ja konsensuspolitiikan sisälle. Tämän kirjan mennessä painoon populisimi on osa eurooppalaista ja amerikkalaista poliittista aktiviteettia mutta myös taloutta ja sosaalista elämää,
kulttuuria.
Kun kirjoitin tätä tekstiä heinäkuussa 2011, perussuomalaiset olivat gallupeissa Suomen suurin
puolue ja sixpackiksi kutsuttu kuuden puolueen hallitus pyrki löytämään yhteistä ratkaisua Kreikan
tukemiseen, mutta ei enää ilman vakuuksia. Tänään taas, kirjan mennessä pian painoon marraskuussa 2016, Yhdysvallat hakee hallinnolleen mallia, jossa presidenttinä on poikkeuksellisen kiivaan vaalitaistelun jälkeen populisti Donald Trump.
Viisi vuotta takaperin pelkäsimme kuinka Portugal selviää veloistaan ja miten muut Välimeren
maat onnistuvat vakauttamaan taloutensa. Suomalaisten muistissa on oma kriisimme ja 1990luvun alun matokuuri ja siitä selviäminen.
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Pelikonsolit ja todellisuuden pako
Viihde ja kulttuuri, urheilu tuottivat uusina niminä tenniksen supertähdet, Michael Phelpsin uimarina sekä Berliinin ja Pekingin pikajuoksun ihmemiehen Usain Boltin. Formuloissa Michael Schumacher voitti viisi mestaruutta aiempien mestaruuksiensa jatkoksi, mutta suomalaiset tähdet alkoivat hiipua Kimi Räikkösen mestaruuden jälkeen. Kiinnostus formuloihin oli vähenemässä ja
haettiin jotain uutta. Doping käräjöinti kulminoitui Mika Myllylän kuolemaan heinäkuussa 2011.
Uudet Lahden kisat odottavat keväällä 2017.
Uusi kansakunnan viihdyttäjä löytyi etenkin lukuisten innovatiivisten pelikonsolien maailmasta,
vuosikymmenen lopussa markkinoitiin jo seitsemännen sukupolven uutuuksia. Syntyi suosittuja
myös riippuvuuksia aiheuttavia massiivisia nettiroolipelejä.
Soitto- ja karaokepelit keräsivät nekin huomiota ja Nokian kompastukseksi muodostuivat uudet
helppokäyttöiset älypuhelimet.
Elettiin uutta superherooista aikaa, jossa elokuvien sankareina olivat Hämähäkkimies, Daredevil,
Elektra, Fantastic Four, Tuomari ja Hulk sekä Matrix -elokuvien jatko-osat. Taru sormusten herrasta -trilogia ja Harry Potter tahkosivat tuottajilleen miljoonia. Pirates of the Caribbean -sarja oli
vuosikymmenen suosituimpia.
Aika oli erikoistehosteitten ja animoidut elokuvat tehtiin kokonaan tietokoneella Ice Age of Shrek
-tapaan. Iäkkäämmille tarjottiin vielä Daniel Craigin tähdittämää James Bondia ja Indiana Jones
saatiin mukaan vielä eläkepäivillään viimeisimpään seikkailuunsa.

Eloon jäävät ja elossa pitävät tapahtumat
Moni muistaa menneen vuosikymmenen Bushin perheestä tai Barack Obamasta, Vladimir Putinista ja Dimitri Medvedevistä, Gerhard Schröderistä ja Angela Merkelistä, Romano Prodista ja
Jose Manuel Barrososta. Varmaan myös Tony Blairista, Gordon Brownista ja miksei YK:n pääsihteereistä.
Varmaa on, että poplaulaja Micheal Jacksonin kuolema kosketti monia, Fidel Castron kuihtuneet
kasvot, Puolan presidentin Lech Kaczynskin traaginen lento-onnettomuus, Eyjafjallajökullin tulivuorenpurkaus, joka piti turkkilaisia vieraitani Suomessa ylimääräisen viikon keväällä 2010. Silloin
puhuimme Turkin EU jäsenyydestä. Ei puhuta enää vuonna 2016.
Tarja Halosen valinta presidentiksi vuonna 2000 oli merkittävä suomalainen merkkipaalu siinä
missä presidentti Martti Ahtisaaren teot ja Nobelin palkinto.
Tulin itse vuosikymmenen aikana kahteen otteeseen isoisäksi ja pidän sitä omalla kohdallani ylivoimaisesti kirkkaimpana saavutuksenani, ilon ja onnen lähteenä, vaikka oma osuuteni siinä olisikin ollut vähäinen.
Vähäinen se oli toki myös oman syntymäni järjestelyissä kuusi vuosikymmentä aiemmin. Ajalle
tyypillistä oli kuitenkin kuvata miljardien siittiöiden huimaa taistelua kohti munasolua ja sen tuloksena ainutlaatuista ihmiselämän syntyä. Luontodokumenteissa elämä kuvattiin juuri alinomaisena
taisteluna ja darwinistisena tapana selviytyä tai karsiutua.
Pienikin asia, millisekunteja vähäisempi, vaikutti siihen synnyimmekö kaaosteorian perhosen siiveniskujen tapaan taifuuneja aiheuttaen. Historialla alan ammattilainen ei spekuloi. Pienikin asia
toiseksi muutettuna aiheuttaaa sen etteivät tämän muutoksen jälkeen syntyneet enää syntyisikään. Niin pienestä on siitiöiden kamppailu lopulta kiinni syntymässämme. Mikään ei ole kuitenkaan sattumaa luonnonlakien järjestämässä maailmassa. Jumalat eivät pelaa noppaa.
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Isäksi tuleminen ei ole sama asia kuin isosiäksi siunautuminen, jolloin ymmärrys elämän ihmettä
ja sen jatkumista kohtaan kasvaa parhaiten juuri näiden kokemusten myötä. Tieteelliset, taiteelliset tai muut inhimilliset saavutukset ovat lähinnä pikemminkin tulosta elämän välttämättömyydestä ja sen vaatimuksesta, tavasta ymmärtää Tommy Tabermanin kaltaisen ihmisen poismenoa,
hyväksyä se, ja kirjoittaa siitä nekrologi, vaatimaton kiitos ihmisille, jotka tuottavat sellaista, joka
ei vain jää elämään, vaan samalla pitää meitä elossa

71. Illuusiotalouden kouristelua
Matti Luostarinen 2012. Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa. Osa II: Norjalaisesta tragediasta illuusiotalouteen ja stagnaatioon. Blogi 19. heinäkuuta 2011.
Mitä kertovat käsitteet epävarmuus, stressitesti, velkakriisi, velkakatto, maksuvalmius, velkasaneeraus, vakuusvaateet, velanmaksukyky, hätäpaketti ja luokituslaitos? Entä nimet Rupert Murdoch, Rebekah Brooks, Andy Coulson, Pauls Stephenson, Glenn Mulcaire, Clive Goodman, Milly
Dowler, Sean Hoare sekä David Cameron? Entäpä jos ne liittyvätkin toisiinsa ja kertovat läntisen
talouden ja kulttuurin syvästä kriisistä, murroskulttuurista ja uuden syntymästä?

Uuden kulttuurin siemen
Kun vielä hetki takaperin puhuimme uudesta mediayhteiskunnasta, meillä ei ollut aavistustakaan,
että sen taustalta voisi löytyä Rupert Murdochin kaltainen henkilö, jonka verkosto mediamogulina
kattaa liki koko läntisen maailman ja sen näkyvimmät vaikuttajat, mediakanavat ja päivälehdet.
Hänenhän kuului olla jo mennyttä maailmaa ja sen painajaista. Kulkeeko aika sittenkin molempiin
suuntiin, hidastuu ja myös pysähtyy? Jos näin on, aika kyllä pysähtyi nyt Rupert Murdochin kohdalla. Palammeko takaisin aikaan joka meiltä unohtui ja sen mukana valtaosa kansalaisistamme
niin Eurooopassa kuin Amerikassakin?
Tai jos meillä oli aavistus Murdochista, tiesimmekö millaiset yhteydet tällä mediamogulilla ja hänen muutamalla verkostonsa jäsenellä on globaalissa taloudessa ja sen avaintehtävässä läntisen
maailman johtaviin poliitikkoihin ja vaikkapa Paul Stephensonin kaltaiseen Suur-Lontoon poliisin
päällikköön pääministeri David Cameroinin ohella?
Tiesimmekö että Clive Goodman voisi kuunnella salaa kuninkaallisia ja että salakuuntelu kohdistui tuhansiin ihmisiin? Ajattelimmeko, että Glenn Mulcaire hakkeroisi tietämättä tekevänsä rikoksen, tai että Andy Coulson ei vain hakkeroinut ja salakuunnellut vaan samalla lahjoi ihmisiä, poliiseja? Opimmeko me tästä mitään ennen kuin syntyy sellaista, joka on enemmän kuin epämiellyttävää.
Uskommeko nyt lukemamme ja kuulemamme? Voimmeko luottaa, ja jos luotamme, kehen me
luotamme? Riittääkö meille, että joku Scotland Yardin johdosta eroaa? Miksi hurmaavan Rebekah
Brooksin kaltaiset olennot muuttuisivat, ja se ylivertainen tuoksu, joka hurmasi Patrick Syskinden
romaanissa muuten tuoksuttoman Jean Babtisten käyttämänä parfyyminä saada valtaa ja vaurautta katoaisi jonnekin, lakkaisi hurmaamasta ja vilpilliset keinot katoaisivat mediatalojen kilpailussa Brooksin ja Murdochin mukana? Eikö Murdoch todellakaan tiennyt mitään medioittensa vilpillisestä toiminnasta ja vallan hankintaan liittyvästä juonittelusta ja kähminnästä? Murdochin aikana ja mukana mediat muuttuivat ja mukaan tulivat sen ikävimmät lieveilmiöt. Vai onko lieveilmiö
sittenkin se päävirta ja meille valehdellaan mediayhteiskunnassamme.
Jos ihminen löytää keinon saada valtaa ja vaurautta, hän käyttää niitä. Tilaisuus tekee varkaan
ja vallasta kamppailtaessa kaikki keinot ovat sallittuja. Näin me ajattelemme ja näin filosofeista
Nietzsche meitä jopa kehotti toimimaan. Monelle Murdoch edustaa mediamaailman neroutta, ei
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toki sen varjopuolia. Murdoch ja hänen imperiuminsa on joka tapauksessa saanut kolhun, josta
on vaikea toipua. Ei tämä toki ensmmäinen kolhu ollut mutta varmaan vaikein. Tämän jälkeen
kuulemme yhä lisää salaliitoista ja vallasta, joka ei olekaan demokratian valitsemilla elimillä, sen
normeilla ja moraalilla.

Titanicin kannella
Kun Italian mediamoguli ja pääministeri Silvio Berlusconi kertoo olevansa eri mieltä valtiovarainministeri Giulio Tremontin kanssa, tämä avaa suunsa ja kertoo kuinka Italiaa uhkaava katastrofi,
Titanicin ajaminen päin jäävuorta, merkitsee myös lohdutonta kyytiä laivan ensimmäisen luokan
saksalaisille matkustajille. Tremontin kertoo mistä Euroopassa on kysymys. Jos Italia uppoaa,
sen mukana menee hyisiin aaltoihin myös Saksa ja koko upea euroalueemme. Tällainen uhkaus
kertoo kaiken mistä tässä mediayhteiskunnan mogulien maailmassa on oikeasti kysymys. Mediayhteiskunta ei ole vanhan mantereen murros vaan sen loppu. Nyt pelataan vain ajasta, eletään
illusiossa. Mitä tapahtuu jatkossa Yhdysvalloissa, sitä me saamme odottaa lähivuodet ja niiden
seuraavia vaalejamme.
Kun suomalaiset poliitikot, keskustan kokeneet Paavo Väyrynen ja Mauri Pekkarinen, kehottavat
varautumaan pahimpaan, euroalueen hajoamiseen, tämä tarkoittaa pelastusveneiden paikkojen
hakemista kaikessa rauhassa ja ilman turhaa paniikkia. Markkaa voi kelluttaa euron rinnalla ja se
on ihan kelvollista valuuttaa. Yhteistyö ja kauppa nouseviin uusiin talouksin on syytä käynnistää
raivoisasti ja muistaen 1990-luvun kokemuksemme Neuvostoliiton kaupan romahdettua.
Me osaamme kurssimuutokset ja olemme emämaan sijasta alusmaa, syytön tähän surkeuteen.
Kun paniikki lopulta syntyy oman pelastusveneen tulisi olla kaukana hukkuvasta Titanicista. Omat
vaatimuksemme vakuuksista ovat nyt marginaalinen ilmiö ja vain rikkana rokassa. Saksalaisten
usko on tutkimusten mukaan euroon menetetty ja halu tukkia muiden euromaiden vuotoja vähenee päivä päivältä. Mutta mitä tekee tällöin birittiläinen kansa saarellaan ja sen äänestäjät?

Piikki kiinni Kiinasta ja Intiasta
Kun läntinen maailma on astunut epätoivoon ja hakee hukattuja euroja Kreikassa, Portugalissa,
Italiassa ja Espanjassa, kadotettuja taaloja Yhdysvalloissa sekä jenejään Japanissa, niiden
paikka on siirtynyt globaalissa mediataloudessa Kiinaan, Intiaan, Etelä-Amerikkaan, Etelä-Koreaan, Vietnamiin, Pakistaniin, kehittyviin talouksiin ja meillä pohjolassa Norjaan. Meiltä karkasi
markat 1990-luvun alussa ja tiedämme kuinka se hoidettiin. Kovalla työllä ja talouskurilla, varautuen nyt pahimpaan. Mutta kuinka kauan me siedämme pysähtynyttä taloutta, stagnaatiota?
Kun läntistä maailmaa uhkaa jo kauan odotettu syvä lama, velkakaton ehdoton vaatimus luopua
kerran saavutetuista eduista myös Yhdysvalloissa, samaan aikaan kun kehittyvien talouksien
mahti kasvaa, työttömäksi jäänyt syyttää tästä pankkeja, luottolaitoksia, sijoittajia, Kreikan ja Italian, Portugalin hulvatonta elämää, markkinavoimia, poliitikkoja ja omia puolueitaan, eliittiä, syntipukkeja haetaan kuten menneen maailman pakanamaissa. Me kyllä tiedämme että tämä syyttely on nytkin turhaa, jos oli pääosin 1990-luvullakin tai ennen itsenäisyyttämme ja sen alkuvuosina. Suomella on Pohjolassa Norjan jälkeen parhaat eväät selvitä tulevasta kriisistä silloinkin,
kun se on aiempia paljon pahempi. Tähän on luotettava ja sen eteen on tehtävä töitä. Nyt meillä
on asennevamma, liian kielteinen näkökulma tulevaisuuteemme.
Kun medialla on valtaa nyt enemmän kuin koskaan, siihen kuuluu myös vastuu. Se vastuu sisältää myös sellaisen uskottavan, konkreettisen mission osoittamisen, joka hallitukseltamme nyt ohjelmastaan puuttuu.
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Moraalikato talouskriisiä vaikeampi
Kun mediamoguli joutuu ahtaalle läntisen talouden luhistuessa, ja joutuessaan uransa aikana
vääristelemään, manipuloimaan ja hävittämään myös läntisen tiedotuksen pyhimmät arvot, kyse
on moraalikadosta, rappiosta. Sellaisen varaan ei voi rakentaa uskottavaa visiota ja missiota, joka
olisi meidän yhteinen, positiivinen näkemys tulevaisuudestamme.
Rupert Murdoch muistuttaa suomalaista hiihtourheilun pomoa tai Rebekah Brooks Martti Vainion
kaltaista onnetonta tunaria, jonka selän takana on joukko suomalaisen kestävyysjuoksun piikittäneitä johtajia valmentajineen. Ei sellainen urheilujohtaja ole minkään arvoinen. Murdochin kaltaiset johtajat piileksivät tosi paikan tullen joukkojensa selustassa. Urheilujohtajien arvo romahti
Suomessa. Käykö nyt näin myös mediajohtajillemme? Missä he piileksivät ja mistä hakevat syntipukkia käyttäessään valtaansa joka ennen kuului kansalle. Jääkö kansalle muuta vaihtoehtoa
kuin populisimi?
Kuva Martti Vainiosta selittämässä tapahtuman omituista käännettä on kuin suoraan Leonardo
da Vincin maalauksesta, jossa keskellä on ehtoollisvieraista uhrattava. Tällaisia uhreja ei enää
tarvita mimesiksen, jäljittelytaipumuksen tapaan eläen ja pakanamaiden tapaan uhraten. Jos joku
on uhraamassa Kreikan ja Rooman, se on sittenkin heidän rakentamansa kulttuuri, ei sen kummempaa. Australiassa se tuotti Murdochin kaltaisen mediamogulin ja Italiassa Berlusconin. Kuka
kantaa vastuuta jatkossa Saksassa, Ranskassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja meillä Suomessa?

Sankarin kuolema
Kun mediamoguli joukkoineen joutuu käräjille, salakuuntelun julkisuuteen tuonut toimittaja Sean
Hoare kuolee, hän muistuttaa erehdyttävällä tavalla suomalaista hiihtäjälegendaa kerrottuaan ensin syyllistyneensä rötökseen ja kuoltuaan sen jälkeen mediamyllerryksen saattelemana. Suossa
rämpivä sankari on jätetty sauvojensa varaan ja yksin ristilleen. Millaista sankaruutta sellainen
on? Miksi sellainen kansakunta ansaitsisi jotain parempaa ja yli kreikkalaisen draaman ja tragedian?
Kukaan ei jaksa yksin kantaa kansakunnan pettymyksen ja raivon hintaa, takalukkoon mennyttä
taloutta ja politiikkaa, stagnaatiota. Sellaista parfyymiä ei ole parfymöörit tuottaneet markkinoille,
joka peittäisi kohta alkavan löyhkän joka on muutakin kuin populismia. Populismi on yksinkertainen käsite vaikealle asialle ja muistuttaa ongelman nimittelyä paholaisen aiheuttamaksi.

Tuomiolle joutunut elämäntapa
Kun median valta kasvoi ja kilpailuun tuli mukaan sosiaalinen media, kansalaismedia ja lopulta
sen luoma uusi reaaliaikainen talous ja demokratia, läntisen maailman vanha mediakulttuuri joutui
ahdinkoon siinä missä sen koko elämäntapa ja perinteisen talouden vilpillinen ylläpito, ahneus
sen viimeisenä kuolemnansyntinämme ikääntyvän maan tuotteena.
Sen puhdistaminen ja kilpailun pitäminen voimissaan rinnan kasvavien talouksien kanssa on kansallinen voimavaramme. Meillä ei ole alusmaana imperialismista syntyvää rasitetta, ja me voimme
aina muuttaa kurssia, joutumatta tekemään siitä tiliä muille kuin itsellemme. Se ei ole opportunismia saati vastuun pakoilua vaan sen todellista kantamista hyvin suomalaiskansallisella ja pragmaattisella tavalla.
Me voimme tarvittaessa myös irtautua valuutta-alueesta ja jatkaa kauppaamme kehittyvien talouksien suuntaan syyttelemättä toisiamme heikentyvän lännen kilpailukyvyn taantumasta. Mutta
se ei ole ainut vaihtoehto.

423

Kreikka ei voi mitenkään selvitä veloistaan eikä Italiaa voida pelastaa. Suomi ei saa olla mukana
valetalouden varjossa ja vastuuttomassa luotonannossa, kirjoittaa Sauli Niinistö Suomen Kuvalehdessä (SK 28) ja on siinä oikeassa. Leikkimällä hyvää, pahaa ja tietämätöntä (HS 19.7) joudumme samaan loukkoon kuin Murdochin mediaimperiumi illuusiotaloudessaan.
Se että ruma esittäytyy tietämättömänä ei mene yhdenkään kansakunnan tai median seuraajan
eetiseen tajuntaan. Sosiaalinen kansalaismedia pitää siitä taatusti huolen ja sen talous ja markkinat vahvistuvat päivä päivältä.
Yhteiskunta ilman normeja ja moraalia on vailla lakeja ja peräsintä. Rupert Murdoch osoittautui
sellaisen laivan kapteeniksi. Silvio Berlusconi on sellainen ollut aina. Näin me sen arvioimme ja
se on aina ratkaisevaa, oma luottolukituksemme. Yhdysvaltain talous on puhkeava kupla. Se ei
kestä skandinaavista vertailua eikä ole yhtään Euroopan taloutta paremmassa asemassa, päinvastoin. Sen köyhimmät, aluetalouden heikoimmat lenkit osavaltioina, eivät kestä edes vertailua
Kreikkaan.

72. Norjalainen huuto
Matti Luostarinen 2012. Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa. Osa II: Norjalaisesta tragediasta illuusiotalouteen ja stagnaatioon. Blogi 24. heinäkuuta 2011 www.clusterart.org
Kun norjalainen ekspressionisti ja kuvataiteilija Edvard Munch maalasi vuonna 1893 tunnetuimman työnsä “Huuto”, hän oli silloin liki tarkalleen saman ikäinen kuin Utöyan leirisaaren ja Oslon
pommiattentaattien toteuttaja Anders Behring Breivik. Taiteilija Edvard Munchin työ kuului laajempaa “Elämän kriisi” sarjaan ja käsitteli pelkoa, kuolemaa ja melankoliaa. Muita sarjan maalauksia olivat “Sairas lapsi”, “Vampyyri”, “Tuhkat”, “Madonna” ja “Silta”.

Mediayhteiskunnan mittasuhteet
Edvard Munchilla oli tapana sanoa kuinka sairaus, hulluus ja kuolema, ovat enkeleitä, jotka ympäröivät hänen kehoaan ja ovat seuranneet häntä läpi koko elämän. Näistä etenkin melankolia ja
surumielisyys ovat löydettävissä myös norjalaisesta kirjallisuudesta ja musiikista, Henrik Ibsenin
kirjoista ja Edvard Griegin musiikista. Nyt se löytyi Utöyan saarelta ja luovuus oli kääntynyt valoisasta kulttuurista kääntöpuolekseen, pimeäksi perkeleeksi.
Usein ne esiintyvätkin liki rinnakkain ja kumpaakin on uskallettava lähestyä pelkäämättä. Pahuus
ei saa hallita pelolla, joita ääriliikkeet käyttävät aseinaan ja pyrkivät totalitaariseen yhteiskuntaan.
Fasismi ei ole arvo tai aate vaan toimintatapa jonka voi kohdata niin oikealla kuin vasemmallakin.
Norjalainen tapa maalata, kirjoittaa ja säveltää sopii myös suomalaiseen makuun ja kansalliseen
sielunmaisemaan oli kyse 1800-luvusta tai uudemmasta musiikista sekä sen mytologisesta perimästä. Oma populaari musiikkimme, mutta myös muu kulttuurimme on omaksunut paljon vaikutteita norjalaisilta ja etenkin Lapissa kulttuurit ovat yhteisiä. Euroviisuvoittomme voisimme jopa
jakaa norjalaisten kanssa. Lapissa norjalainen mytologia ja sen opit ovat samoja etnisten ryhmien
yhteisiä saamelaisia juuriamme.
Vuonojen rannoilla ja pienyhteisöissä nämä yksittäiset ilmiöt voivat kärjistyä ja saada muotoja,
joiden laajuus ja merkitys korostuvat uuden mediayhteiskunnan media-arvoissa ja mittasuhteet
vääristyvät. Tätä ääriliikkeet hyödyntävät ja kilpailevat huomiotaloudessa provosoiden omaa näkyvyyttään.
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Syntyy virhetulkintoja, jossa kaksi asiaa esiintyy yhdessä, mutta ne eivät liity toisiinsa kausaalisesti muuten kuin joko ajallisesti tai paikallisesti samaan aikaan Pohjolassa esiintyen. Reaaliaikaisessa mediassa tätä tulkintavirhettä esiintyy kaiken aikaa eikä siihen ehditä paneutua uusien
uutisten vyöryessä jo tajuntaamme.
Kun virhe oikaistaan, vahingot ovat jo tapahtuneet, ja korjaamme koko ajan vain oireita kuten
kreikkalaiset talouttaan velkojiaan tyynnytellen ja koko Eurooppaa näin vaivaten.

Samat uskomusjärjestelmät
Me arvostamme samoja asioita, normit ja laki ovat samankaltaisia, mutta myös syvempi kansan
luonne ja uskomusjärjestelmämme kohtaavat toisensa. Me ymmärrämme toisiamme ja arvostamme toistemme kulttuuria, historiaa, tapaa elää ankaran luonnon kanssa taloutemme hoitaen.
Samalla kun norjalaiset pilkkaavat ruotsalaisia he arvostavat salaa suomalaisia ja näkevät meissä
samaa pienen kansakunnan yhteistä kohtaloa ja veljeyttä. Vanhoissa maantiedon oppikirjoissamme juuri norjalaiset ovat suomalaisen sisun ilmentymä ja kelpaava meille kansalliseksi stereotypiaksi. Vastaavasti Saksaa tai Japania on käytetty muihin tarkoituksiin siinä missä koko Afrikan mannerta tai Aasiaa ja Kiinaa.
Näiden stereotypioiden oikaisu ja hävittäminen on hidasta ja työlästä. Usein ne ovat ääriliikkeiden
paikallista kasvupohjaa ennakkoluuloineen ja pelkoineen. Norjassa jopa internetin verkostot ovat
paikallisempia kuin muissa Skandinavian maissa ja yhdistävät helposti samoin ajattelevien pieniä
kuppikuntia.

Tsunamin kaltainen ensireaktio
Kun Norjaa kohtasi sokea väkivallanteko, syvä suru, se iski Suomeen kuin tsunami Japanin rannikolle. Otimme sen vastaan varovasti, kerroimme kuinka japanilaiset ovat teknologian ihme ja
hoitavat suuronnettomuuden sen avulla ja siihen turvautuen. Japani oli stereotypioittemme kohdalla medioittemme ja kouluopetuksemme oman osaamisemme peilikuvana. Suomi oli Euroopan
tai ainakin Pohjolan Japani.
Emme uskoneet, että suuresti ihailemamme korkean teknologian yhteiskunta olisikin erityisen
haavoittuva ja juuri sen seuraukset koko luonnonkatastrofin surullisin loppu ja seurattu ydinvoimakatastrofina. Saksassa siihen reagoitiin terveesti ja tehtiin täyskäännös, otettiin opiksi. Saksa
ei ole sotiensa jälkeen kaivannut streotypioita ja sen talous ja kulttuuri on monikulttuurinen toisin
kuin Suomessa ja Norjassa. Suomalaiset ja norjalaiset ääriliikkeet edustavat kokonaan erilaista
kasvupohjaa kun Keski-Euroopassa eikä niitä tule vertailla keskenään.
Toki tämä koskee myös mediaa, huomiotaloutta ja sen merkitystä uudessa mediayhteiskunnassamme. Eurooppalainen sosiaalisen median talous, ja sen sisältö osana perinteistä mediaa ja
sen taloutta, ei ole vertailukelpoista. Globaali netti ei ole sama kaikkialla ja kaikille eikä sen ymmärtäminen yhdeksi kulttuuriksi ole oikea tapa tutkia mediayhteiskunnan muuttuvia kasvoja.
Jos näin menettelemme, teemme samoja virheitä kuin aikanaan valuutta-aluettamme pohdittaessa, jossa välimereinen Eurooppa ei voi toimia saman poliittisen ja taloudellisen rakenteen
kautta kuin skandinaavit tai vailla sellaisia ohjausmenetelmiä, joita yksittäiset kansakunnat finanssipolitiikkaansa kaipaavat Kreikassa ja Portugalissa, mutta myös Suomessa. Syntyi lukuisia valuvirheitä, joiden korjaaminen on nyt paikan asettamista paikan päälle globaalin markkinatalouden
seuratessa sen epäonnisia poliittisia ohjausliikkeitä ja niitä kaiken aikaa susilaumana hyödyntäen.
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Pelon ja melankolian hoitoa
Summa, jonka Saksa tarvitsee siirtyäkseen kokonaan ydinvoimasta vapaaseen energiaan, vastaa Kreikan lainoituksen viimeistä erää, mutta voitot ovat kansakunnalle pelon, kuoleman ja melankolian, ympäristöriskien poistossa, uuden teknologian tuotossa tuhatkertaiset. Politiikassa hoidetaan talouden ohella myös alueen tai kansakunnan mielialoja, asenteita, arvoja, pelkoja ja uskomusjärjestelmiä, ei vain finanssipolitiikan yhtä lohkoa.
Jos poliitikko ei tätä osaa tai arvosta, hän on valinnut väärän ammatin, menettänyt luottamuksen
ja syntyy ääriliikkeiden aiheuttamia pelkoja ja vahinkoja. Poliitikon työ oman aikamme yhteiskunnassa ja murroskulttuurissa on kokonaan toista kuin vain muutama vuosi takaperin. Se vaattii
laajaa ammattitaitoa, monialaista koulutusta ja poikkeuksellisen joustavaa persoonallisuutta.
Suomalainen melankolia, pelko ja sen taustat, Munchin huuto, eivät mitenkään poikkea norjalaisesta. Kun Norjasta tullut viesti alettiin ymmärtää koko laajuudessaan, me palasimme omien kipupisteittemme kautta koulusurmiimme, sotiemme uhreihin ja sisällissotamme kauhuihin. Talvisodassa nuoria poikia kaatui rintamalla liki sama määrä joka päivä kuin nyt Utöyan saarella Norjassa.
Sotaa kesti lopulta vuosia ja me selvisimme siitä ja tiedämme norjalaisten selviävän surutyöstään
siinä missä me omistamme. Sen sijaan omat kipupisteemme ovat toki olemassa, eivätkä ne poistu
vaan aktivoituvat aina kun kohtaamme Utöyan saaren kaltaisen murhenäytelmän ja sen sokean
väkivallanteon. Kansakunnan kipupisteet Suomessa ovat toista luokkaa kuin vaikkapa Ruotsissa.

Myötäeläjän kärsimys
Näin myös myötäelämämme on nyt syvempää kuin muiden eurooppalaisten kansakuntien kohdalla. Me huudamme kuin Edvard Munch taulussaan ja haemme sellaisia syitä, yhteiskunnallisia
epäkohtia, joita ei oikeasti ole yksittäisille veritöille ja usein eristäytyneen yhteiskunnan medioittemme kirkuville otsikoille, joiden huomiosta vasemman ja oikean laidan ääriryhmät kilpailevat
provosoiden tahallaan.
Puuttui vain, että Norjan veritöiden tekijä olisi järjestänyt oman tiedotustilaisuutensa medioille.
Tässä suomalaiset koulusurmat ja norjalainen terrori erosivat toisistaan. Suomalaisten koulusurmien yhteydessä kirjoitettiin myös laajennetusta itsemurhasta. Norjalainen veritöiden tekijä kertoo
manifestissaan töittensä syistä tekonsa jälkeen netissä. Mediat välittävät norjalaisia tuntemuksia,
joissa oman kulttuurin tuottamaa verityötä pidetään “parempana” vaihtoehtona kuin vieraan kulttuurin uhkaa. Ajattelutapa on sekä ymmärrettävä että outo samaan aikaan.
Tyypillistä terveelle ihmiselle on järkeistää tapahtuma, hakea nettinuorison tapaan sille syitä salaliitoista tai muista yhteiskunnallisista heille tutuista ja käsiteltävistä tapahtumista. Kun sellaista
ei ole, kun kaiken takana on lopulta vain ihmisen väkivaltainen luonne, geneettinen häiriö, sairaus,
tunnevammat, mikä tahansa psykoottinen käyttäytymismalli, terveen ihmisen valtaa helposti masennus ja apatia, voimattomuus, trauma ja kansakuntana lopulta tämän turhauman selittämät
käyttäytymismallit.
Jos sellaisia oireita alkaa todella löytyä, ne on poistettava perinteisen demokratian keinoin ja lisäten sellaista vuorovaikutusta, joka poistaa pimeät saarekkeet, vihan kylvön ja ääriajattelun. Ihmisyys, kansanvalta ja kohtuus, suvaitsevaisuus, ovat edelleen voimissaan ja niitä on puolustettava, verkostoja vahvistettava sekä varottava, etteivät ääriliikkeet saa otetta avoimen yhteiskunnan sisällä ja sen meille antamia vapauksia vaarantaen. Pelot lisäävät vain sellaista vainoharhaisuutta, jota suljettu yhteiskunta ja sen eristäytyneet liikkeet pitävät sisällään ja ruokkivat noidankehämäistä kehitystä.
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73. Narratiivinen nekrologi
Matti Luostarinen 2012. Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa. Osa II. Norjalaisesta tragediasta illuusiotalouteen ja stagnaatioon. Blogi 10. elokuuta 2011 www.clusterart.org.
Narratiivi tarkoittaa kertomusta. Elämme kerrontateollisuutta ja kaikki tahtoo olla kertomusta jostakin. Tutkimuksessa narratiivinen analyysi tarkoittaa laadullista menetelmää, jonka avulla pyritään selvittämään millaisia kertomuksia tutkittavasta kohteesta kerrotaan tai miten tutkittava ilmiö
hahmottuu kertomuksenkaltaisena rakenteena. Otan esimerkin oman aikamme nekrologista ja
politiikasta sekä käsitteestä Facebook.

Nekrologi valtioneuvoksen kuolemasta
Valtioneuvos Harri Holkeri syntyi hieman ennen talvisodan syttymistä ja jatkosodan rauhansopimuksen aikoihin hän oli peruskoulun ala-asteikäinen partiolaispoika. Isä oli kapteeni, myöhemmin
kamreeri, ja pojan urahaaveet suuntautuivat perheen ainoana lapsena aluksi lähelle sotilasuraa.
Persoonallisuudessa näkyi tyypillinen perheen esikoisen tai ainoan poikalapsen “vanhemman”
rooliasu, joka peittää alleen vasta myöhemmin paljastuneet herkän ja luovan lapsen sekä diplomaatin, keskimmäiselle pojalle tyypillisen, pohtivan aikuisen taidot.
Niiden paljastaminen ja esittely oli Harri Holkerille aluksi joko vastenmielistä tai kertoi sota-ajan
lapsuuden tyypillisistä traumaattisista kokemuksista Suomessa, syntyen Orimattilassa ja varttuen
Toijalassa.
Tässä tapauksessa narratiivisen kerronnan tai analyysin taustalla ovat mediatekstit, nähdyt kuvat,
kertomuksen kaltainen rakenne tutkijan kuvatessa kohdettaan.
Politiikkaan siirtynyt valtiotieteilijä tunnettiin isänmaallisuudestaan ja suoraselkäisenä rehtiydestään, mutta myös tuosta helposti provosoitavasta “vanhemman” roolihahmostaan.

Narratologia tieteenä
Narratiivisessa tutkimuksessa tai kerronnassa on erilaisia variaatioita. Narratologiaksi kutsutaan
kertomusten rakenteita analysoivaa ja niitä teoretisoivaa tutkimusta. Aiheesta ovat kirjoittaneet
vaikkapa Dino Felluga (Introduction to Narratology), Gordon Pradl (Narratology: The study of story
structure) ja Narratology löytyy toki myös Wikipediasta (The Free encyklopedia). Suomessa narratiivista analyysiä ovat käyttäneet vaikkapa Teija Löytönen, Matti Hyvärinen, Anna-Maija Lämsä,
Pekko Koskinen jne.
Itse olen käyttänyt laadullisista menetelmistä etenkin verkostotyyppisiä menetelmiä, keskusteluanalyysejä, semioottista ja hermeneuttista analyysiä ja määrällisten analyysien puolella delfoi menetelmiä, riippuvuus- ja aikasarja-analyysejä, fenomenologiaa, mutta eniten kuitenkin tilastollisesti kuvattavia analyysejä, luokitteluja, teemoitteluja ja tyypittelyjä. Liki jokaisessa monografiassani on mukana näitä analyysimenetelmiä rinnakkain tai sisäkkäin sovellettuna.

Televisiosta tuttu kertomus
Television rantauduttua Suomeen se paljasti armottomasti Holkerin persoonallisuuden hänen
suutahtaessa vasemmistoradikaalien suunsoitolle tuon ajan viihdeohjelmassa, tai toimittajille, näiden tivatessa hänen aikeistaan tulevissa presidentinvaaleissa.
Syntyi Erno Paasilinnan kaltainen vanhemman veljen isähamoinen “vanhemman” kuva, josta
Paasilinnan veljessarjan vanhin sai myös epiteetin nimeensä “Yrmy Ernona”. Se poikkesi mahdollisimman paljon vaikkapa Aleksis Kiven kuvaamasta veljessarjan kuopuksesta, vilkasta ja mielikuvitusrikasta lasta mukanaan kuljettaneesta Eerosta.
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Kun kaksi ihmistä kohtaavat toisensa, mukana on aina kuusi “henkilöä”, kahden ihmisen “aikuinen” , “lapsi” ja “vanhempi”. Harri Holkeria ja Erno Paasilinnaa hallitsi “vanhempi” silloin, kun luotiin kuvaa narratiivisesta persoonallisuudesta medioittemme tulkintana. Sosiaalinen media on
tässä paljon kömpelömpi ja se pyrkii rakentumaan erilaisten persoonallisuuksien ”kuplien” sisälle.
Niitä jopa ruokitaan analysoiden ensin näiden henkilöiden ”tarpeita”. Menetelmät ovat tässä pitkälle vietyjä ja robotiikan aikakaudella tutkainta vastaan on vaikea potkia.
Aleksi Kiven kerronnassa nuorin, nopea älyinen Eero ja veljessarjan vanhin Juhani, olivat kuin
kissa ja koira keskenään narratiivisessa kerronnassa. Erno erosi myös Eeron tapaan nuoremmasta veljestään kirjailija Arto Paasilinnasta, hauskojen kirjojen kirjoittajasta. Ei ole epäilystä, etteikö kirjoittaja, Aleksis Stenvall, tuntenut tuon ajan psykologiaa.

Holkerin Facebook
Holkeri marssi ulos Ylen Sirkus Pasila -ohjelmasta ei ollut ehkä harkittu, mutta kääntyi myöhemmin hänen voitokseen ja protestiaalto vasemmistolaistunutta mediaa vastaan oli myöhemmin mukana Holkerin kuljettamassa tämän päivän Facebookin kaltaisessa Naamakirjassa.
Holkeri toimi Urho Kekkosen kaatamiseen pyrkivän Honka-liiton tiedottajana 1960-luvun alussa
ja hän antoi näin kasvonsa alkaneelle yhteiskunnalliselle uudistumiselle. Sitä helpotti kokoomuksen puheenjohtaja Juha Rihtniemen valistunut tapa kutsua Holkeri kokoomuksen puoluesihteeriksi. Karismaattisen Rihtniemen kuoltua nuorena avautui Holkerille tie puolueen puheenjohtajaksi.
Holkeri joutui uuteen narratiiviseen vaiheeseen, jossa oma sisäinen tarina on samalla sosiaalisesta tarinavarannoista tuotettu myöhempi tulkintamalli, jonka mukaan ihminen tekee tulkintoja
ja valintoja eri tilanteissa. Juuri tämän sisäisen mallinsa kautta ihminen määrittelee omaa identiteettiään, arvojaan, tavoitteita ja asemaansa suhteessa muihin ihmisiin.
Harri Holkerin kohdalla juuri identiteetti ja arvot olivat erityisen vahvasti esillä, ja niiden uskottavuus oli medioittemme välittämänä poliitikoista poikkeava. Holkerin luottamuksen saattoi pettää
kerran, mutta toista mahdollisuutta hän ei antanut, omin sanoin sen medioissa välittäen. Tässä
merkityksessä Holkeri vaikutti epäpoliittiselta suorasanaisuudessaan ja ankaruudessaan, rehellisyydessä. Holkerin kerrottiin olevan erityisen tarkka julkisesta mediakuvastaan hieman Mannerheimin tapaan.

Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen..
Holkeri ehti olla presidenttiehdokkaana kaksi eri kertaa vuosina 1982 ja 1988 ja hävisi molemmilla
kerroilla presidentti Mauno Koivistolle. Toisella kertaa ohi ehti myös keskustan ehdokas Paavo
Väyrynen. Honkaliitosta huolimatta välit Kekkoseen olivat kunnossa ottaen huomioon kylmän sodan aikainen ajattelu ja Kekkosen oman puolueen toiminta tuossa ajassa.
Paavo Väyrynen oli avainhenkilö Harri Holkerin viedessä puolueensa pääministerinä, runsaan
neljän vuosikymmenen jälkeen, hallitukseen. Ennen vaaleja tehty porvareiden kassakaappisopimus, jossa Väyrynen olisi toiminut pääministerinä, paljastui presidentti Mauno Koivistolle, ja hän
kutsui juuri Holkerin hallitustunnustelijaksi.
Näin syntyi vuoden 1987 nousukauden kiidossa kasinotalouden ns. rakennemuutoshallitus, jonka
kausi päättyi 1990-luvun alun syvään lamakauteen ja Neuvostoliiton hajoamiseen.
Tähän lamaan ei oltu varauduttu toisin kuin nyt, jolloin mahdollisen globaalin laman ja euroalueen
ongelmat tunnetaan, kokoomuksen jälleen kerran vetämässä vaikeiden aikojen hallituksessa, liiankin hyvin. Näin pääministeri Jyrki Katainen toimii lopulta hyvinkin samankaltaisissa oloissa, arvaamattoman tulevaisuuden edessä, kuin hänen edeltäjänsä Harri Holkeri.
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Syökää silakkaa
Narratiivisessa analyysissä yhden henkilön sisäinen kertomus saa uusia piirteitä ja muuttuu, kun
ihminen joutuu uusien tilanteiden tai kokonaan erilaisten tehtävien eteen. Näin sitä huolimatta,
että itse henkilö ja hänen arkiminänsä säilyisi ennallaan. Tarinan kerronnassa nämä muutokset
säilytetään pääsääntöisesti uskottavina. Mykästä ei tehdä puhuvaa, talonpojasta keisaria, sokerileipurista pyöveliä jne.
Holkeri kehotti kansaa käyttämään ruokapöydässä edullista silakkaa ja tämä huumori kääntyi
pääministeriä vastaan tulevissa vaaleissa. Vastaavasti tokaisu “Minä juon nyt kahvia” toimittajien
kysyessä hänen mahdollisesta kiinnostuksestaan tuleviin presidentinvaaleihin vuonna 1994 jäi
sekin Holkerin kantaman Facebookin “Naakirjan” näkyviksi lausahduksiksi.
Ne tukivat jo varhain syntynyttä tarinatyyppiä, jossa kertomus oli pidettävä tuon ajan medialle
tyypillisenä, tiettyä poliittisen kerronnan tyyliä palvelevana “pönäkkänä” suomalaisena mediana
kerrottaessa poliittisesta eliitistämme. Televisiosta tuttu Holkeri oli samalla valtiomies, joka luki ne
valitsijamiesten jättämät laput, joihin oli kirjoitettu 201 kertaa Kekkosen nimi.

Narratiivinen täyskäännös
Holkerin ura jatkui Suomen Pankin kautta kansainväliseksi rauhantekijäksi Pohjois-Irlannissa ja
Kosovossa. Samoin hän toimi YK:n 55. yleiskokouksen puheenjohtajana. Näistä ansioista kuningatar Elisabet II myönsi Holkerille ritarin arvon ja “Sir Harry” oli tämän jälkeen “Honary Knight
Commander of the Order of the British Empire, KBE“. Suomessa hän sai niin ikään harvinaisen
valtioneuvoksen arvon.
Suomessa Harri Holkeri jäi aikalaistensa mieliin etenkin Kansallisen Kokoomuksen muuttajana
kohti nykyistä asemaansa ja kokoaan, jossa samalla on käyty tiukkaa kamppailua yhdessä agraaritaustaisen maalaisliitto-keskustan kanssa maan johtavan porvaripuolueen asemasta.
Juuri nyt myötäinen veisi kohti pysyvämpää suuremman oikeistopuolueen paikkaa, keskustan
alamäen jatkuessa myös gallupeissa vaalien jälkeen. Tosin taustalla on uusi poliittinen voima,
perussuomaalaiset, joiden kasvava suosio näyttäisi syntyvän niin vanhenevan kansakunnan konservatismin kuin hieman vasemmalla olevan arvomaailman yhdistelmänä.
Tämän poliittisen puolueen narratiivinen rakenne on koko ajan elävä ja samalla ongelmallinen
medioittemme perinteiselle poliittiselle kielenkäytölle, narratiiviselle lähestymistavalle ja medialle
tyypilliselle poliittiselle pulinalle populistiseen tapaan rakentaen urheilusivuillaan nationalistisia,
stereotyyppisiä tunnetiloja ja toisaalla hyvin konservatiivisia kuolinilmoituksiaan, nekrologeja.
Narratiivinen kerronta ja analyysi on silloin erityisen haastava, kun edessä on kertomattoman
kertomuksen kuvaaminen, kuten uuden puolueen synnyn kohdalla tahtoo olla. Ongelmana on
koko ajan tietämisen subjektiivisuus ja kertojan oma käsitys narratiivisen kertomuksen tai tutkimuksen totuudesta.
Kun totuus on suhteellinen, se on rakennettava sosiaalisessa prosessissa ja luottaen omiin kokemuksiin ja tietoon. Narratiivinen tutkimus tai media ei pyri yleistävään tai objektiiviseen tietoon,
vaan paikalliseen, henkilökohtaiseen ja subjektiiviseen tietoon, jossa mukana on myös ripaus
vanhaa poliittisen maakuntalehden mainettakin.
Narratiivi tarjoaa joko implisiittisen, julkilausumattoman, mutta asiayhteydestä pääteltävän kertomuksen tai sen vastakohtana eksplisiittisen skeeman, ihmisen sisäisen mallin tosimaailmasta.
Monelle internetissä tämä on edelleen lähiyhteisön “miltä maailma näyttää” -malli jota globaalit
mallit ovat hämmentämässä kavereineen ja trolleineen.
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Kertomaton kertomus
Paavo Lipponen on Harri Holkerin aikalaisia, vain runsaan kolme vuotta nuorempi politiikan veteraani. Turtolan Pellosta syntyisin oleva ja Kuopiossa kasvanut savolaisvaikuttaja on mitä todennäköisimmin tulossa mukaan talven presidentinvaalikisaan.
Paavo Lipposen isoisä Akseli Lipponen oli vuonna 1918 perustetun Kansallisen Kokoomuksen
puoluesihteeri. Lipposen eno ja kummisetä tunnettiin taas Savossa Mannerheim-ristin ritarina.
Lipposta ja Holkeria edustaa vahvan isänmaallisen taustan ohella provosoituminen ja silloin sosiaalisista medioistamme tutun “vanhemman” paljastuminen Facebook -ajan Naamakirjan kansalaisille.
Paavo Lipposen pitkää ja näkyvää uraa Suomen politiikassa kuvaavat medioissa voimakkaat ilmaisut ja “nahkurin orsilla” tapaaminen. Samoin käsite “Euroopan ydin” sekä sateenkaarihallitusten vahva johtajuus aikana, jolloin Suomi menestyi maailmalla ja eurosta tuli yhteisvaluutta. Narratiiviseen kerrontaan kuului verrata Lipposta Kekkoseen ja Lipponen itse itseään Moosekseen.
Vielä tuolloin sosiaalinen media ei ollut osa narratiivista tulkintaa, jossa kertominen toimii kertojan
tiedoin, taidoin ja ihmisten välisenä vuorovaikutuksena, ihmisen oman persoonan ilmentäjänä.
Tämä ei voi olla näkymättä vaaleissamme.

Facebookin narsismi
Facebookissa on varoitettu ihmisiä tuomasta esille kohtuuttomasti omia narsistisia tai ylilyöviä
piirteitä omasta persoonallisuudesta. Facebook vahvistaa juuri narsistista mahtailua ja muuttaa
persoonallisuutta siinä missä toimiminen poliittisen puolueen kasvoina, vastaten omalla persoonalla miljoonien äänestäjien käsityksiin vallasta ja sen käytöstä tulevana mahdollisena pääministerinä tai presidenttinä.
On kiusallista, jos arkiminän ja valtaa käyttävän ministerin tai presidentin välillä on suuri ero.
Sama koskee Facebook -minää ja sen eroa ihmisen todellisesta minästä ja sen arkielämästä,
työstä, koulutuksesta, persoonallisuudesta, harrastuksista, ajankäytöstä jne. Nämä erot tulevat
ennemmin tai myöhemmin esille ja aiheuttavat harmia ja monelle psyykkistä vahinkoa.

Piilotettu puhe ja kuva
Holkerin arkiminiässä oli myös oikean isän ja vanhemman piirteitä, tapa kuvata ja vielä taitavasti
arkikokemuksiaan ja ympäristöään niin Kosovossa, Pohjois-Irlannissa kuin missä tahansa liikkuessaan ja kameraa mukanaan kuljettaen.
Valitettavasti tämä Holkeri ei välity hänestä tehdyissä julkaisuissa eikä se päässyt esille koskaan
kovin korostuneesti suomalaisissa medioissamme. Tällainen kokemus muuttaa ihmisen persoonaa siinä missä sosiaaliset mediat ja Facebook tänään miljoonia ihmisiä.
Kielen avulla ihminen tekee kokemuksensa ymmärrettäväksi muille ja valtaosa niin Holkerin kuin
Lipposen kielestä jää tuntemattomaksi. Sama koskee sellaista sosiaalista mediaa, jossa mukaillaan perinteisen median tapaa tehdä kertomus, liioitellen ja mahtaillen, kissan kokoisin kirjaimin.
Suuria massoja liikutteleva poliitikko ei näitä populisimin ja median otsikkoja säikähdä vaan liioittelee häpeilemättä.

Ristiriitainen kertomus
Se missä aiemmin itsensä kehittämiseen vaadittiin valtava määrä aikaa ja työtä se onnistuu nyt
napin painalluksella ja kuvankäsittelyllä. Facebook ja poliittiseen narsismiin kuuluukin esittää aina
parempaa ja tärkeämpää kuin mitä oikeasti olemme. Näin liioittelu ja suora valehtelu ovat tulleet
mukaan poliittiseen argumentointiin ja mediaviihtenä näyteltäviin narratiivisiin hahmoihimme.
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Kun samalla syntyy ristiriita todellisen minän ja kuvitellun tai halutun välillä, syntyy myös ongelma
“paheellisten” unelmien välillä, joista pornografiset sivustot edustavat noin kolmatta osaa ladatuista sivustoistamme. Mukana on myös hallitsematonta pelaamista ja ostamista sekä impulsiivista käyttäytymistä ja kuvitteellista ylivaltaa, josta myös poliitikko saa osansa narratiivisessa kerrontateollisuudessa.
Näistä mahtailu on tyypillisen sosiaalisen median väline, jota ei rajoita lähiympäristön välitön palaute, ihmisten fyysiset ilmeet ja paheksunta. Välinpitämättömyys, töykeys ja tahdittomuus ovat
netin mukana levinneitä ilmiöitä ja näkyvät etenkin medioitten ylläpitämillä sivustoilla. Narratiivinen osaaminen on jäänyt vähälle ja koulutus uuden välineen käyttöön on jokaisen omalla vastuulla.
Politiikassa henkilö joutuu toimiman subjektiivisesti, etsimään itsestään parhaat puolet ja korostamaan myös kritiikittömästi puolueensa arvoja ja oikeutusta myös silloin, kun olisi paheksunnan
ja kritiikin paikka. Usein kuva henkilöstä syntyy mainostoimiston tekemänä, eikä se vastaa lainkaan ihmisen todellista minäkuvaa.

Kaupan hyllyllä hypisteltävänä
Internetissä ihmiset joutuvat niin ikään itse objektisoimaan itsensä ja ovat kauppaamassa itseään
aina tavalla tai toisella. Samalla viestit tulevat töykeinä ja ilman valmistelua myös sähköposteina
ja etenkin esimiesasemassa olevilta henkilöiltä.
Normaali kanssakäynti kasvotusten edellyttää aina aiheen perustelua ja lähestymistä sekä kasvojen ja kehon kieltä, joskus hyvinkin varovaista ja moniulotteista arviointia siitä, koska on sopivaa
esittää ja mitä.
Hetken mielijohteesta saatu ylivalta on internetin ja sen sosiaalisen median välineinä nettikäyttäytymisen tyypillisintä sosiaalista muutosta, jota edelsi television tuomat poliittiset tai narratiiviset
kerronnalliset hahmot, joita tuli äänestää.
Kun kerromme kuinka presidenttikisaan ovat tulossa Sauli Niinistö, Paavo Väyrynen ja Paavo
Lipponen sekä myöhemmin myös Timo Soini, syntyy käsitys hyvinkin sähköistyneestä talvesta,
jonka kerronnallinen ja sosiaaliseen mediaan siirtyvä narratiivinen todellisuus alkaa hallita kieltämme ja käyttäytymistä.
Teknologian tuoma muutos on muuttamassa dramaattisesti ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen ehtoja, mutta samalla myös niitä yhteiskuntarakenteita, jossa nämä prosessit toteutuvat silloin, kun kyse on perinteisistä poliittisista instituutioistamme ja niiden mahdollisuudesta toimia
kehittyneen demokratian säännöillä.

74. Luovan innovaation päivä
Matti Luostarinen 2012. Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa. Osa II: Norjalaisesta tragediasta illuusiotalouteen ja stagnaatioon. Blogi 10. lokakuuta 2011.
Aleksi Kivi oli luonteeltaan ailahteleva, intohimoinen, taiteellinen, pahansisuinen, pakkomielteinen, mutta myös työnarkomaani, rakastettu, älykäs ja tietysti alkoholisti. Hänen sanottiin sairastaneen migreeniä, sukupuolitauteja, mielisairauksia, juoppohulluutta ja borreolioosia. Borreolioosinsa hän olisi saanut, metsissä samoten, pienten eläinten kautta leviävistä punkeista, muut taudit
pääosin lähiyhteisön ihmisiltä.
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Tyly nero
Aleksis Kivi muistuttaa tyypillistä innovaattoria, tylyä neroa. Samat taudit ja kuvaukset kun sopivat
vaikkapa viime keskiviikkona 56-vuotiaana kuolleen tietotekniikkajätti Applen perustajan Steve
Jobsin luonnekuvaukseen Walter Isaacsonin kirjoittamana elämänkertana. Myös Jobs oli läheisten kuvaamana joko ihailtava sankari tai täydellinen paskapää, Helsingin Sanomien (HS 9.10)
kuvaamana Isaacsonin kirjaa suoraan lainaten.
Paskapää on kielemme yleisimpiä tapoja kuvata ihmistä ja tämän luonnetta Googlen hakemana
paskapäitä löytyy netissä enemmän kuin nimekkäimpiä kirjailijoitamme tai muita kulttuurihenkilöitä, keskisuuria sukuja. Vain kusipää ohittaa paskapään ja sen se tekeekin googlaten moninkertaisena ja olisi kymmenen tunnetuimman suomalaisen joukossa sukunimenä. Suomalaiset rakastavat käsitettä paskapää ja kusipää, joka kuvaa samalla näiden persoonallisuuksien yleisyyttä ja
etenkin julkisuuteen kohonneina mediapersoonina. Kun nämä käsitteet yhdistää nimekkäisiin sukunimiin, syntyy suuria lukuja hakukoneessamme.

Lähiyhteisön ankara kapina
On mahdollista, että me havaitsemme merkittävissä, uutta hakevissa persoonallisuuksissa, poikkeavia piirteitä joita on vaikea sietää. On mahdollista, että nämä havaitsevat tämän tapamme
eristää poikkeavaa, tai eristäytyvät helpottaakseen lähiyhteisönsä muuttumatonta elämää.
Epäilemättä uutta luova ja sitä markkinoiva joutuu toimimaan joskus myös tylysti, ja varmaa on,
että uutta innovaatiota tai tuotetta vastustetaan ankarasti. Pelko uudesta johtaa myös sen opiskeluun ja se on poissa muusta ajankäytöstä, tutusta ja turvallisesta, usein veltosta elämästä. Kuolemansyntien kohdalla juuri tätä pidettiin keskiajalla tuon ajan eliitin pahimpana tautina. Tänään
sitä pyritään torjumaan toisella synnillä, optioilla ja ahneudella.
Steve Jobs joutui välillä erotetuksi omasta keksinnöstään, omasta yrityksestään ja samaan aikaan Kivi taisteli kirjansa kanssa mielipuolisuuden rajamailla. Kivi oli ainut tavallisen rahvaan ylioppilas säätyläislasten joukossa ylioppilasvuotenaan vuonna 1857 ja hän joutui opiskelemaan
yksityisesti sekä keskeyttämään säännöllisen opiskelun kolmannella luokalla.
Kivi tiesi mitä halusi ja oli poikkeava yksilö sinnikkyydessään ja ahkera lukija, mielikuvitusrikas
persoonallisuus ja asioita integroiva ihmistyyppi. Sellainen ihminen muuttaa yhteiskuntaa ja historiaa, ei lähiyhteisöään. Lähiyhteisöä muuttavat, tai pitävät paikallaan, innovaatioiden vastaanottajat ja vitkastelijat, siis tavalliset “paskapäät”, “tavikset” silloin kun kuvattavana on innovaatioaste ja sen syvyys yksilön tai yhteisön näkökulmasta.

Innovaatioympäristöt
Poikkeavia innovaattoreita yrittäjien joukossa on hieman enemmän kuin heidän tuotteitaan hankkivien kuluttajien kohdalla. Olen heitä tutkinut ammatikseni, enkä tarkoita tällöin innovaattorilla
henkilöä, joka on altis hankkimaan uuden tuotteen tai kopioimaan uuden menetelmän tai laitteen
sitä ehkä hieman korjaillen.
Innovaatioiden omaksujat, ensimmäisen vaiheen innovaattorit tai myöhempien vaiheiden vitkastelijat sekä toisaalla näiden väliin mahtuva suuri massa, eivät ole samaa persoonallisuustyyppiä
kuin Kiven ja Jobsin kaltaiset ihmiset. Heitä on vain muutama tuhannen ihmisen populaatiossa,
joskus vain yksi tai kaksi tapausta.
Lähiyhteisössä meillä on harvoin tällaisia ihmisiä. Vasta lukuisten valintaprosessien kautta saatamme törmätä näihin tapauksiin vaikkapa yliopiston kampusalueella Harvardissa, miksei myös
Turussa ja Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa. Jälkimmäisissä vain harvemmin ja yksinkin kyllä
näkyy ja kuuluu.
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Innovaatioympäristö on sellainen, jossa eri persoonallisuustyyppejä on tarkoituksella verkostoitu
yhteen ja mukana on ainakin yksi innovaattori, jota nämä myös kykenevät sietämään tiimissään.
Jos tällainen puuttuu, tiimi on kuten mikä tahansa lähiyhteisö, mahdollisesti luova ja aikaansaava
mutta ei muuta.

Luovan nerouden tunnistamisen ongelma
Kaikki paskapääksi kuvaamamme narsismin häiriöt ja mielisairaudet, persoonallisuuden häiriöt,
alkoholismi, eivät ole toki merkki luovaa neroutta, päinvastoin, mutta kaikki luovat nerot ovat mielestämme tavalla tai toisella poikkeavia. Tapa, jolla kuvaamme tätä poikkeavuutta, vaihtelee kulttuureittain ja kaikki kulttuurit eivät tuota poikkeavuutta edes havaitse. Luovan nerouden luokitus
ja löytäminen on kulttuuriin sidottu ilmiö siinä missä näiden ihmisten poikkeava kohtelukin.
Aleksis Kivi syntyi vuonna 1834 Nurmijärvellä Palojoen kylässä räätäli Erik Johan Stenvallin ja
Anna-Kristina Hambergin perheeseen. Perheessä oli ennestään kolme poikaa ja Aleksin jälkeen
syntynyt sisar, joka kuoli 13-vuotiaana. Aleksis kertoi jo varhain “rupeavansa ruuneperiksi” ja oli
suomenkielinen olkoonkin että vanhemmat taisivat myös ruotsin kielen. Poika itse hankki ruotsin
kirjakielen taidon muutettuaan itse 12-vuotiaana Helsinkiin kouluun, mikä oli tuolloin edellytys ylioppilaaksi ja edelleen papiksi lukemiselle.
Luopuminen pappishaaveista ja ryhtyminen suomenkieliseksi kirjailijaksi oli vielä suurempi teko
vuoden 1857 Suomessa kuin Machitosh -ohjelmistojen poikkeavuus ja niiden kehittäminen päinvastaisena strategina Windowsin -käyttöjärjestelmän kanssa.

Romantiikan ajan jälkilöylyt
Kiven aikaa leimasi romantiikka, mutta Kivi valitsi luonteelleen tyypillisesti esitystavakseen realismin. Siinä oli jälleen yhteistä Steven Jobsin valintojen kanssa vaikka Applen markkinaosuus vajosikin Microsoftin rinnalla pohjamutiin. Oleellista oli, että Applen liikevaihto pysyi korkeana, ja
että Jobs piti pakkomielteensä tietokoneitten kokonaisintegraation periaatteessa. Pöytätietokone
oli saatava toimimaan helppokäyttöisenä useiden muitten kannettavien uusien laitteittemme
kanssa.
Kiven elämä tunnetaan kauhutarinoistaan. Aleksis Kivellä ei ollut säännöllisiä tuloja, rahapula,
velat, kirjojen olematon menekki ja Ahlqvistin kaltaisten ihmisten kritiikki piinasivat miestä siinä
missä pakollinen asuminen häntä vieroksuvalla maaseudulla. Oman aikamme lääkäreiden tulkintana, käyden läpi hänen kirjeenvaihtoaan, hänen tilaansa on kuitenkin romantiikan ajan tyypilliseen tapaan liioteltu.
Kivi kärsi masennuksesta, unettomuudesta, painajaisista ja pahenevasta alkoholismista. Hänen
merkittävin tukijansa Fredrik Cygneus oli hänkin poissa. Vuonna 1871 hän joutui Lapinlahden
mielisairaalaan, jossa tuon aikaiset hoitomenetelmät pahensivat pikemminkin kuin paransivat
miehen painajasimaista elämää. Kivi kuoli veljensä luona 38-vuotiaana erakkona. Historiaan jäivät hänen viimeisiksi väitetyt sanat: “Minä elän”. Jobs sai sanottua kuinka hänen tehtävänään on
kertoa kun haisee eikä peittää sitä sokerilla.

Keskity oleelliseen, karsi roskat ja rönsyt
Jobs oli kyvykäs keskittymään Kiven tapaan oleelliseen ja karsimaan tarvittaessa rönsyjä suodattaen näin pois kaikki häiriötekijät innovaatioympäristöstään. Kiven luovuus keskittyi Siuntiossa
sijaitsevaan Fanjunkarsin torppaan, jossa hän kirjoitti pääosan tuotannostaan. Seitsemän veljestä
hän joutui kirjoittamaan useampaan kertaan ja se on käännetty yli 20 kielelle.
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Se on tuon ajan kirjallisuudestamme täysin poikkeava teos olkoonkin, että siinä näkyy Kiven harrastus kirjailijana lukea hänen kirjailijapersoonalleen tyypillistä sekä romantiikan että realismin
proosaa, runoutta, ja olla samaan aikaan sekä romantikko että realisti.
Kivi loi kuitenkin kokonaan uuden aikakauden, jossa romantiikka oli enää vain säikeenä ja samalla
syntyi myös omintakeinen suomalainen teatteri ja sen tilaan ja paikkaan sidottu kielemme mukainen ajattelutapa ja toteutus, josta Kalle Holmberg on kuvannut ja kertonut eniten ja koskettavimmin.
Steve Jobs uskoi integroituun toimintatapaan ja piti tavoitteena tuotteita, joita kiireiset asiakkaat
hankkivat ja tarvitsevat. Kehnot laitteet ja toimimaton softa vain ärsyttivät käyttäjiä lukuun ottamatta ehkä ensimmäisen vaiheen omaksujia, joille tällainen tuote oli riittävä. Jobs halusi tuotteita,
joiden idea oli koukuttava käyttäjäkokemus, nautinto siinä missä yksinkertaisuuden ihannointi
zen-koulutuksessa.

Hallitsematon syntyprosessi
Kiven tapaan Jobs kertoi tavoitteensa ja käytti kieltä, joka oli kuin Aleksis Kiven kirjoista, impivaaralaista ja nummisuutareiden tuotetta, kaukana zen-munkkien tyynestä rauhallisuudesta.
Tuo ilkeänä kuvattu piirre, kyvyttömyys kontrolloida itseään, on innovaation synnylle tyypillistä ja
kuvaa innovaatioiden synnyn sitä vaihetta, jossa prosessi on sosiaalisesti hallitsematon ja
yleensä hyvin laaja sosiaalinen ja kulttuurinen prosessi, ei pieni tekninen uudistus.
Uuden sosiaalisen ja kulttuurisen, symbolisen innovaation esittely ei ole mahdollista pitäytyen
vanhassa konventiossa tai tehden sen kanssa konsensus, integroiden yhteen vanhaa ja uutta.
Tässä prosessissa henkilökohtaisia tietokoneita ei olisi voinut korvata iPhonen kaltaisella tekniikalla tyytymällä steriiliin, kontrolliverkostoon sidottuun kotitalouskoneeseen. Sören Kirkagaard on
kuvannut tätä prosessia parhaiten tuntematta sen taustoja, vain sen tuloksia yksilön ja yhteisön
välisessä kamppailussa.

Muutosjohtajan painajaiset
Meissä kaikissa on hitunen luovaa innovaattoria ja ymmärrämme kyllä mistä tässä on kysymys.
Sen sijaan prosessin vaatima intohimo, kyky toistaa samoja vaiheita pakkoneuroottisen tunnollisesti on jo vieraampaa ja sen tuskan ymmärtäminen ei toiminut 1800-luvun Nurmijärvellä ja Tuusulassa. Sen sijaan Jobsin kymmenet kollegat joutuivat kuuntelemaan luovan innovaattorin heitä
loukkaavat ajatukset ja kertoivat myöhemmin kuinka hän sai heidät tekemään ansioita, joita he
eivät olisi ikinä uskoneet mahdollisiksi.
Innovaattori visioivana ja karismaattisena muutosjohtajana, sekä samaan aikaan uutta luovana
nerona, on Suomessa harvinaista. Kyse ei ole häijyydestä vaan tavasta kertoa tuotteista, jotka
kolmen vuosikymmenen aikana tulevat muuttamaan perin pohjin kokonaisen teollisuudenalan tai
oikeammin useita aloja. Apple Jobsin johtamana yhtiönä oli tällainen globaali veturi, maailman
arvokkain yritys, Steven Jobsin oman persoonan luomus.

Painajaismainen elämä ja ympäristö
Aleksis Kivi ei ollut poikkeuksellisen fiksu eikä poikkeuksellisen tuottelias. Sama koskee Steve
Jobsia. Molemmat olivat lopulta kohtuullisen tavallisia ja ero syntyikin kyvyssä loikata oikeassa
paikassa vaistomaisesti, odottamatta ja ajoittain liki maagisesti. Kiven näkemykset ja aikansa kirjallisuus, proosa ja runot, tulivat ikään kuin tyhjästä, maagisena luomuksena. Ne todellakin olivat
kuten “mynttäämättömiä” kultahippuja Ahlqvistinkin huomaamana. Niitä ei voinut luokitella vanhan kirjallisuuden ja sen tuotteiden kanssa samaan pinoon ja jatkaa sen jälkeen konventionsa
ylläpitämistä. Ne muuttivat kaiken ja elävät edelleen, pitävät meitä ja kulttuuriamme elossa.
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Näiden tuotteiden jälkeen maailma oli toinen, se muuttui sosiaalisen, kulttuurisen, symbolisen
innovaattorin jäljiltä uudeksi siinä missä Steve Jobs muutti koko globaalin maailmamme. Niissä
yhdistyi runouden ja prosessorien voima ja kuitenkin ne ovat sellaisen ihmisen luomuksia, joiden
on myös elettävä raivokohtauksineen ja paskapäänä, lähiyhteisönsä siedettävänä, ja pahimmassa tapauksessa 1800-luvun Suomessa Nurmijärvellä suutarin poikana ja Kullervoa, Leaa,
Nummisuutareita, Kihlausta ja Kanervalaa, Seitsemää veljestään kirjoittaen.

75. Hybridiyhteiskunnan kouristelua
Matti Luostarinen 2012. Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa. Osa II: Norjalaisesta tragediasta illuusiotalouteen ja stagnaatioon. Blogi 29. marraskuuta 2011 www.clusterart.org.
Hybridillä biologi ymmärtää kasvien ja eläinten risteymiä. Yleisimpiä ne ovat kasveilla ja jalostuksessa saadaan hyviä tuloksia. Ellei sitten tuloksena risteymästä ole turnipsin tai lantun, perunan
rehevä lehvistö ja maassa odottaa risteyttäjää vaikka kurpitsan tai kurkun komea juurakko. Kun
tarkoituksena oli tuottaa peruna- ja kurkkusato samalta pellolta.

Tekninen hybridi
Tekniikan ihmeet ja insinööritieteet tuottavat hybrideinä etenkin autoja. Niissä on kaksi toisiinsa
kytkettyä energialähdettä ja mahdoton määrä muuta sellaista uutta teknologiaa, jossa hybridi on
jo kuljettajan kokemaa aistimaailmaa laajentava ja viestit tulevat kaukaa ulkoavaruudesta. Tuhannet uudet innovaatiot ovat integroituneet ja matka hybridiympäristössä on samalla käyttäjäystävällistä.
Hybridiympäristöjä on jo kaikkialla ja niissä biologinen alkaa lähetyä teknologista ja päinvastoin.
Pisimmillään evoluutio, darwinismin viimeisin vaihe, on sellaisessa ympäristössä, jossa yhteistyö
sujuu ja yhteiskunta muistuttaa fysiikasta tunnettua asymptoottista vapautta. Siinä Nobelin palkinnon voittaneet kvanttimekaniikan nerot David Gross, David Polizer ja Frank Wilczek havaitsivat
kuinka alkeishiukkaset ovat toisiaan lähestyessään aluksi puoliväliasetelmassa varautuneita ja
kitka on ankara. Moni on kokenut tämä myös ihmissuhteissaan virtuaaliympäristössä seikkaillen
ja palaten taas arkielämänsä askareisiin.
Kun tämä ankaran kitkan vaihe ohitetaan, lähestymistä tapahtuu uudella tavalla, kitka vähenee ja
katoaa lopulta kokonaan. Hiukkaset liikkuvat kuten täysin vapaat partikkelit mutta hyötyvät täysimääräisesti toistensa läsnäolosta, yhteistyöstä, luottamuksesta, vastuun kannosta.

Asymptoottinen vapaus yrityksillä
Tein saman havainnon puoliväliasetelmaan jääneiden yitysverkostojen kohdalla (Matti Luostarinen 2005: Ekologinan klusteri ja innovaatiopolitiikka). Varauksellinen tilanne lisäsi kitkaa ja korosti
sen kielteisiä ominaisuuksia, mallien ja organisaatioiden imitoinnissa etenkin ns. Powellin isolaatiomekanismeja. Kun tästä edettiin oikein askelin, tutkijoitten avustamana, tapahtui lopulta hyppäys kohti täysin vapaata ja luottamuksellista yhteistyötä, asymptoottista vapautta. Yritykset hyötyivät verkostosta täysimääräisesti ja samalla toimivat vapaasti kuten täysin vapaat partikkelit fysiikassa. Raha pankkien välillä liikkui sekin. Luottamus kasvoi myös siinä suunnassa ja osana
yritysten verkostoja (network economy).
Euroopan unioni elää tänään vaiheessa, jossa siirrytään sunnitelmasta seuraavaan ja mallista
toiseen. Kreikan ja Italian ongelmat ovat jo sellaisia, jossa virkamieshallitukset hoitavat ja ulkopuolisten tahojen ohjaama elämä on unohtanut kokonaan demokratian olemassaolon. Saksan ja
Ranskan noudattama darwinismi ja evoluutio-oppi ei kerro asymtoottisesta vapaudesta vaan vahvemman malliin pakottamisesta. Sellaista on kokeiltu Euroopassa vuosituhansia ja aina huonoin
439

tuloksi. Belgia tulee toimeen ilman hallitusta jo kohta kolmatta vuottaan. Yhtä huonosti tai hyvin
menee ilman hallitustakin. Kun britit kyllästyvät, kyllästyvät myös jenkit Yhdysvalloissa.

Korporativismista hybridiyhteiskuntaan
Mediayhteiskunnasta siirryimme hybridiyhteiskuntaan uuskorporativismin vaiheen jälkeen. Tässä
hybridissä vanhat ismit katosivat. Oikeammin puhdasta sosialismia, kapitalismia, liberalismia,
kommunismia tai korporativismia ei ollut koskaan ollutkaan. Oli vain niiden moneen suuntaan
rönsyileviä malleja tai dogmaattisia, uskontoa lähestyviä oppirakennelmia. Sellaisesta toimiva
hybridirakennelma oli kaukana ja kitka hallitseva voima pelon ja sodan, darwinismin sairaassa
yhteiskunnassa. Sellaiseen ei ole nyt syytä palata Euroopassa ja Yhdysvallat voi sekin pahoin.
Hybridiyhteiskunnan syntyä ovat pohtineet mm. Zygmund Bauman ja Bruno Latour. Kerron tästä
aiheesta enemmän seuraavassa kirjassani (Matti Luostarinen 2013: Tuhannen ja yhden vuoden
tarinat ”One thousands and one years”).
Avainkäsitteitä ovat sellaiset tulevan yhteiskunnan symbolit kuin vuorovaikutus (interaction), navigointi (navigation), systemianalyysin paluu uudella tasolla (multiagent system, multiagent environment, hybrid multiagent environment) sekä Latourin käyttämät monet sellaiset käsitteet, joiden
taustana on välttää perinteistä symboliikaa ja alkaen yhteiskunnasta, joka korvataan muilla käsitteillä (esim. kommuuni) (Latour 2005).
Universaalisuus, ristiriitaisuus sekä mallien ambivalenssi luonne ovat hyväksyttävä moniaineksisessa uudessa luonnonjärjestyksessä. Latourin ANT (Actor Network Theory) on samaa tavoitetta
pyrkiä irti yhteiskuntatieteiden luomista ennakkokäsityksistä ja vanhoista malleista, jossa mukana
on nyt ns. actant -teknologiaa.
Paikallista tietoa kantava idiosynkraattinen ilmiö on sekin vanhastaan suomalaisille tuttu (vrt. kuntayhteistyö) ja symmetriaperiaate, teknologiatiede, toimijaverkot jne. muunnelmia aiemmin jo esitetyistä tarpeista uuden digikielen mukanaan tuomina vaatimuksina osana sosiaalista mediaa ja
sen paradimaa (Luostarinen 2011, Sosiaalisen median paradigma ”Social media – Economy and
strategy”). Bruno Latour ja hänen kollegansa Michel Callon ovat Pariisin Sciences Po-instituutista
tuttuja filosofeja ja antropologeja, ehkä tunnetuimpia tieteen ja teknologiatutkimuksen edustajia
tänään (STS, science and technology studies). Heidät on syytä tuntea ainakin avainkäsitteiden
kautta myös Suomessa.

Darwinismin harhat
Hybridiyhteiskunnan rakentelu darwinistisena mallina, vahvimman oikeudella, on ihmisen sisäinen rakennevirhe eikä sovi uutteen hybridiyhteiskunnan kehittelyyn. Arvostettu Nobelin talouspalkinnon saanut The New York Timesin kolmnisti Paul Krugman kirjoitti eilen kuinka suomalaiset
ovat hävinneet ruotsalaisille korkomenoina veloilleen nyt jo yli 1,5 % hintana littymisestään euroon.
Krugman oli tästä varoittanut ja käytti suomalaisia juuri esimerkkinä. Ruotsi maksaa veloistaan
korkoa noin 1.6 % kun suomalaiset maksavat reipasta 3 %:n korkoa ja luottolaitokset varoittelevat
myös näitä darwinismin AAA -ihmelapsia koron noususta euroalueella. Eikä vain valtioita vaan
myös pankkejamme. Taustalla on hybridin rakenteen rakoilu, sen kehno asymtoottisen vapauden
aste, kitkan lisääntyminen, jossa britit ovat oireilleet eniten mutta myös Kanada ja Yhdysvallat.
Kuntien ja aluetalouden välillä tämä on jo ilmiönä Suomessa hälyttävä.
Luottoluokittaja uhkaa rangaista myös Suomea. Asymptoottisen vapauden kasvu ei toimi euroalueen sisällä, ei pienten aluetalouksien välillä, ei edes niiden sisällä ja pankkien välillä. Demokratia on kriisiytynyt ja sanelusta vastaa kaksi suurvaltaa, Saksa ja Ranska. Hybridiyhteiskunta
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on euroalueen sisällä kriisiytymässä mutta lisää vauhtiaan Aasiassa. Yhdysvallat näyttää sekin
pieniä elpymisen merkkejä mutta sisällä kuohuu mm. ns. ruostevyöhykkeen osavaltioissa.
Lieksan ja Rääkkylän mallit kertovat mitä tapahtuu Pohjois-Karjalassa. Kunnat hakevat käräjäoikeudessa kunniaansa ja tahtovat lopettaa globaalin kansalaisnetin, julkisen keskustelun, alueellaan. Nyt kun Facebook listautuu ja sillä on miljardi asiakasta.
Kiina ja Intia ovat asymptoottisen rakenteen osaajina kulttuurisesti yhtenäisiä ja Japani ikivanha
malli keiretsujen toiminnasta. Kulttuurinen traditio tukee nyt myös Venäjää ja Brasiliaa. Molempien talousmalli on yhteiskuntafilosofisesti hybridimäinen ja pyrkivät vähentämään yritysten sisäistä, etenkin imitointiin liittyvää kitkaa (isolaatiomekanismeja) ja hakevat asymptoottista vapautta brittien tapaan.
Olen molempia maita konsultoinut ja moni yritys on nyt siellä meitä etenkin maaseudulla edellä.
Nettiä ei haasteta siellä käräjille. Aluetalouden hoitajien kunniaa ei voi loukata poliitikkoina tai
poliittisina virkamiehinä poliittista vastuuta kantaen mandaattivirastaan. Onko se tänään jo meilläkin korruptiota jää pohdittavaksi. Nepotismi on ollu katolisissa maissa rikos jo vuosisatojen ajan.
Tuo rikoslaki syntyi aikanaan katolisen kirkon sisältä keskiajalla.

Avainsignaalit esille
Takavuosien käsite synergiasta on hieman eri asia kuin asymptoottinen vapaus, mutta sopiva
ennen digitekniikan ja hybriditalouden tuloa (hybrid economy) tuon asian ymmärtämiselle ja tärkeydelle omassa viestinnässämme ikääntyvien ihmisten asian oivaltamiseksi. Sen oivaltaminen
on tärkeää EU -maiden kokoontuessa joulukuun toisella viikolla 9.12. Meillä on oltava sinne oma
viesti ja ohjelma, avainkäsitteet. Kaplanin ja Nortonin (1992) mallit yritysten pitkäaikaisista suoritemittareista ovat nyt tärkeitä nekin, Kanterin (1983) työskentelyolosuhteiden ja organisaatioiden
moraalin mallit on nekin otettava jälleen käyttöön siinä missä Macoffin ja Guttenbuchin “empowerment” -käsitteet niiden alkuperäisessä asussaan. Ne eivät ole vanhentuneita.
Powellin “ajan puristamisen epäekonomia” on esiteltävä kulttuurisen erilaisuuden ongelmana isolaatiomekanismeista, imitoinnista syntyvinä lukuisina kitkoina (Powell 1995). Sarmelan meriitteihin perustuva teknojärjestelmä (Sarmela 2004) on syytä muistaa ja välttää näitä ongelmiamme
vaaleissamme ja EU:n byrokratiassa. Kaikki on saatava tiiviseen viestiin ja käyttäen uutta välineistöä ja sen symboliikkaa.
Gadameria lainaten: “Oleminen, joka voidaan ymmärtää, on kieltä.” Näin myös nyt kielellinen,
käsitteellinen ja symbolinen innovaatio on tämän uuden prosessin avaaja. Oleellista ovat oikeat
avainsignaalit meiltä 9.12.2011. Edellisessä, Kreikkaa koskevassa prosessissa, olimme oikealla
tiellä, mutta näkymättömissä ja vailla omaa ohjelmapaperia, jossa on muutama Suomesta tuleva
avainkäsite, joka tukee hybridiyhteiskunnan asymtoottista vapautta ja ymmärtää käsitteen “hybrid
multiagend environment”.

Muulilla ratsastaen
Näin adventin aikaan on syytä muistaa kuinka Jeesus ratsasti aikanaan aasin tamman varsalla
kohti Jerusalemia. Raamattu ei kerro, oliko kyseessä aasin ja hevosen risteymä, hybridi. Jos kyseessä oli hybridi, siis muuli, onko meillä aina vain yksi mahdollisuus edetä sen kanssa ja hyväksyä Euroopan keskuspankki pelastajaksemme ja hoitaa ongelma tätä kautta luottaen vanhaan
keinoon painaen lisää euroja markkinnoille. Jos tähän päädytään, hyvä niin. Se on viimeinen
kortti.
Vai kuljemmekko jokainen valtio erikseen ja muulin lailla matkaten Kiinaan ja Aasiaan, kehittyvien
talouksien suuntaan, hakemaan luottoa Yhdysvaltain tapaan sairaan kapitalismin tavoin Aasiasta
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ja ostaen näillä luotoilla kiinalaisia tuotteita? Sellainen talousmalli ei tee kahdesta kalasta ja viidestä leivästä ikiliikkujaa. Nousuhdanteen aikana on maksettava laskusuhdanteen velkoja pois
vanhaan keynesiläiseen tapaan, eikä uskottava ikiliikkujaan hybridiyhteiskunnan pelastajana.
Muuli hybridinä ei lisäänny lainkaan.

76. Harhaileva totuus
Matti Luostarinen 2013: Tuhannen ja yhden vuoden tarinat. Thousands and one years. Blogi 31.
heinäkuuta 2012 www.clusterart.org
Tasavaltamme presidentti puuttui Lontoossa oikeaan asiaan. Nyt ei pidä puuhastella varvikossa
ja kompastella kanervikkoon, kun näkymät ovat tosi synkät. Kun keskuspankki lähettää liikkeelle
setelirahoitusta, inflaatio sen kun kiihtyy ja massatyöttömyyden rinnalla se merkitsee stagflaation
syvenemistä. Kun köyhä ei saa palkallaan mitään, se on inflaatiota hänen kokemanaan myös
Suomessa. On syytä etsiä vaihtoehtoja jo ajoissa miten kansakunta menestyy uudessa tilanteessa. Se on vähän kuin valmistuisi kesäkisoihin ja joutuisikin sitten keskelle talvikisojen avajaisia shortsit jalassa. Presidentti varoi kuitenkin lietsomasta paniikkimielialaa. Hän on selviytynyt
tsunamista.

Mitä näet, on kaikki
Toimittaja Jari Paavonheimo on lukenut Daniel Kahnemanin kirjan “Thinking, Fast and Slow (HS
30.7). Ihmisillä on ajattelua ohjaavia harhoja, joista osa on ehkä jopa meitä suojeleviakin ikävältä
totuudelta. Samalla myös toimiminen epärationaalisesti antaa mahdollisuuden tehdä sellaista,
josta koko ruumis kärsii. Näin monen käyttämä kansanviisaus, se mikä ei tapa, vahvistaa, toteutuu kaikessa karmeudessaan.
Etenkin automaattisessa ohjauksessa ihminen toimii eniten harhojen vallassa. Tällainen toiminta
on tyypillistä vaikkapa urheilussa, mutta myös monessa muussa rutiiniksi muodostuneessa toiminnassa. Monet tiedolliset harhat ovat jopa ihmiselle hyödyllisiä, kunhan niin ainakin osaa itselleen vakuuttaa, pettää itseään. Harhaisessa maailmassa itsepetos on petoksista tyypillisin.
Kiireisessä yhteiskunnassa, internetin sivuilla, ihminen tekee pinnallisia valintoja, itsekkäitä. Tunteettomuus kasvaa ja syntyy käsitys emotionaalisesti köyhästä elämästä. Sitä se onkin. Ellet
käytä mielikuvitustasi ja ala luoda itse sekä ajatella itsenäisesti.

Takaraivon viestit
Pikavauhtia tehdyt johtopäätökset, olemattoman aineiston varassa, ovat ajalle tyypillisiä. Syntyy
kuvitteellisia seuraussuhteita, kausaliteetteja sielläkin, missä niitä ei oikeasti ole. Niiden selittämiseen riittää asiantuntijan järkevältä kuulostava puhe tai populistin pulina. Näin syntyy mediayhteiskunnan hakema harhainen valta, madiakratia. Lyhyitä, kolmisanaisia lauseita. Ei perusteluja.
Jos sanoja on enemmän, paljastat ehkä tyhmyytesi, tietämättömyyden. Pelkät tuntemukset asiasta, suurestakin, riittävät.
Ihminen kuvittelee olevansa oikeassa siinä ympäristössä, jossa “what you see is all there is” eli
se mitä näet on kaikki mitä on, lähiympäristön koettu todellisuus Daniel Kahnemania ja monia
muita ennen häntä eläneitä lainaten.
Ihmisellä on biologinen laumaeläimen sielu, halu kuulua enemmistöön. Ehkä saaliseläintä jahtaava peto ei tavoita, kun piiloudut lauman keskelle, näkymättömiin, panet pääsi pensaaseen tai
saalistat suurena joukkona. Kaikki, koko maailmankaikkeus, kulkee ihmisen itsensä ympärillä.
Muuta mahdollisuutta ei olekaan. Ellet nyt ole vallan poikkeuksellisen valaistu ihminen ja shamaani. Sellaisiakin tapaa, mutta ei siinä maailmassa, jossa elämme.
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Vahvistusharha harhoista yleisin
Ihmisillä on tunnetusti taipumus vahvistaa aikaisempia käsityksiään ja hakea niitä tukevia argumentteja, usein tositettuja fraaseja, afrorismeja, kansanviisauksia. Siinä aiempaa maailmankuvaa
tukevaa informaatiota esitellään kritiikittömästi ja äärimmäisiä ilmiöitä liioitellaan. Kerrotaan,
kuinka näkyvä on vain jäävuoren huippu. Vaikkei mitään näkyvää olisikaan, vain harhoja, säännöstä poikkeavia sattumuksia, residuaaleja, sivuun menneitä polkuja, virhekäyttäytymistä, salaliittoja.
Jokainen menestyvä poliitikko, tai vaikkapa myyntimies ovesi takana, osaa tämän asian. Sosiaalisissa tilanteissa on nykyisin tapana käyttää vielä seksististä kieltä. Monet eivät muuta enää osaakaan. Kieli köyhtyy ja symbolirakenteet, joilla puhumme, viestitämme ja ajattelemme, johtavat
vain yhteen päämäärään. Yksi valittu symbolirakenne johtaa jo seuraavaan, vaihtoehdottomaan
ja emotionalisesti koko ajan köyhtyvään elämään.
Kun on valittu yksi tie, siltä poikkeaminen on mahdotonta ja vaihtoehdot vähissä. Oma puolue on
oikeassa ja sitä on tuettava, vaikka sen opit ovat olleet yhtä arveluttavia kuin takavuosien Paavin
kirkon tapa yrittää todistella omaa planeettaamme maailmankaikkeuden keskukseksi inkvisitiolla
uhaten.
Jos todistelija on narsistisesti häiriintynyt, hän ei ole vain maailman napa vailla normeja ja moraalia, vaan samalla Jumalasta seuraava ja aina ylöspäin. Syntyy kieltä ja harhaa, jossa valehteleminen on pakkomielle, mytomaaminen tapa elää ja pyrkiä painostamaan myös muut niin elämään.

Oleellista on emootio
Kun hankit osakkeita, tärkeää ei ole tuotteen todellinen mahdollisuus markkinoilla vaan lopultakin
emotionaalinen tunne, pidätkö vai etkö itse ko. tuotteesta. Nokian osakkeen on noustava, onhan
tuo kännykkä jokaisen suomalaisen kädessä ja osa kansallista identiteettiämme. Talouteen ja
valuuttaan liittyvä relevantti tieto ei koske kirpputoria, jossa markka vaihtui euroksi ilman kuuden
kerrointa ja huutokaupassa aloitushuuto oli 20 euroa.
Siitä edettiin kahdenkymmenen tai viidenkymmenen euron korotuksin. Siis sadan tai viidensadan
markan vauhdilla tuotteille, jotka olivat kaatopaikalle rahdattavaa roskaa. Näin kävi Kreikassa,
Irlannissa, Portugalissa, Espanjassa, Italiassa ja Suomessa. Vain Saksassa valuutta oli oikea.
Saksaa köyhemmissä maissa tapahtui tolkuton valuutan romahdus, inflaatio alkoi laukata massatyöttömyyden rinnalla. Stagflaatioksi kutsuttua ilmiötä ei saanut lausua ääneen. Palkallasi et
vain saanut enää juurikaan mitään.
Elettiin median tukemassa pimeässä poliitisessa harhassa. Sen harhan epäily tuomittiin oman
aikamme eristämisellä, kiusaamisella, työpaikan sisäisen inkivisition keinoin ja välinein. Mihin
keskiaikainen ihminen geeneineen olisi muuttunut Euroopassa? Tuolloin kuningas tai ylimysvalta
antoi sentään tukea jos kirkko uhkasi henkeäsi. Nyt ei sekään.
Inflaatio ja rahan arvo määräytyy kuluttajan korvien välissä. Juopolle se on sidoksissa viinan hintaan. Viina on hänelle aina hintansa väärti. Rationaalisen tapamme rinnalla on oltava myös tunteet mukana, ei vain elinkustannusindeksi, jossa ei ole arvioitu takaraivon antamaa arvoa eurolle.
Ja se ei ole ruokakorin hinta, jota pidetään keinotekoisesti tukien alhaalla. Tai terveyskeskuksen
maksu, asumisemme hinta, jota sitäkin sosiaalisesti tuemme niin kauan kun kykenemme.
Ongelmana on nyt harhainen valuutta, joka tulee jostakin ja nyt valtiolta ja kunnilta, velkaantuvilta
julkishallinnon organisaatioilta, instituutioilta, joita oli lupa huijata etenkin välimereisessä kulttuurissa. Näin harha suojasi ikävältä, kielteiseltä totuudelta myös kuntia ja valtioita sekä sen poliitikkoja korruptoidussa ympäristössä.
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Jossakin vaiheessa pää tuli vetävän käteen sielläkin. Riskinotto on pääsääntöisesti harhaista elämää vaikka kaikki siihen osallistuisivatkin. Sama koski kasvihuoneilmiötä, ilmastomuutosta ja sen
mahdotonta yhtälöä markkinataloudessa. Luontoa ja sen lakeja ei vain voinut huijata. Nälästä tuli
pysyvä globaali ilmiö, ruokakriisi.
Päihteitten käyttö on tapa paeta rationaalista maailmaa ja lisätä harhoja, omaa vahvuutta ja selviytymiskykyä sumussa eläen. Päihteitten vaikutuksista puhuminen oli sekin kieletty tabu.

Halu uskoa harhoja
Urheilussa kiintoisa harha on ns. halo-effekti, jossa yksilön yksi ominaisuus leimaa lopulta koko
hänen persoonallisuuttaan. Nousukiidossa oleva idoli, myös poliitikko, näyttää menestyvän kaikessa ja itsekin hän alkaa uskoa ylivertaisuuteensa. Asia on henkilöitynyt ja harhainen henkilö ei
sitä havaitse. Hän havaitsee vain itsensä, oman kasvavan egonsa.
Michael Phelps on yli-ihminen, jolta odotettiin samaa määrää kultamitaleja kuin kaksissa edellisissä olympialaisissa. Esteenä vaikutti olevan vain toinen jenkkiuimari. Ihminen uskoo todeksi sen
mitä haluaa uskoa ja toivoa. Se on kaukana reaalimaailmastamme.
Niinpä Michael Phelpsinkin kohdalla tilastot ja ikä vain puhuivat tätä menestystä vastaan. Koskaan miesurheilija ei ole voittanut edes yhtä uintimatkaa kolmissa kisoissa peräkkäin. Miten sitten
liki jokaisella matkalla? Ellei ole yksi miljoonasta. Kaikki eivät voi olla.
Halo-effekti on harha, joka on syytä unohtaa, kun kyse on ihmisistä ja näiden suorituksista. Näin
myös Phelpsin kaltaisen urheilijan kohdalla, ellei ole yksi miljoonasta. Ihminen palaa ihmiseksi
vasta lakattuaan leijailemasta, luulemasta turhia ja kuvittelematta itselleen harhaista maailmaa.
Selittämätömät aggressiot ovat harhaisen ihmisen ja yhteiskunnan yhteisiä tuotteita.
Poliitikonkin olisi aika huomata ikänsä ja sen tuomat esteet. Oli vaikka kuinka kaikkivoipa ihminen
riikinkukko- ja leijonanvuosinaan. On aika siirtää vaihtokapula nuoremmille ja vielä pudottamatta
sitä vaihdossa, ylittämättä sallittuja rajoja.
Kaikkia osuuksia ei pidä viestikisoissa juosta itse, oli narsismi vaikka kuinka rakas osa oma persoonallisuutta. Harhainen elämä muuttuu iän mukana monelle liki illuusioksi jo ennen alzheimeria.
Olemme aina ahneita jollekin ja se on kuolemansynneistä viimeisenä säilyvä.

Aktiivista ajattelua ja tiedonhankintaa
Harhoja voi vältelläkin tietyissä rajoissa. Paras lääke on aktiivinen ajattelu, itsetuntemus ja tiedon
hankinta. Jos ongelmana on nopeuden kulttuuri, on käytettävä hitauden välineitä, luovaa elämää
mutta ei joutenoloa. Yön yli nukkuminen on viisas tapa vältellä konflikteja ja virheitä.
Kaikkea ei pidä rakentaa yhden kortin varaan, etenkin jos tämä kortti on illuusion kaltainen tapa
hakea olympiamenestyksen tapaista harhaa. Se vie loputa masennuksen kautta jopa liikunnalta
kaiken ilon pettymysten hetkellä. Ja kilpaurheilussa nämä pettymykset tulevat aina yhtä raskaina.
Sankarin ja petturin välinen raja on mediossamme hiuksen hieno ja julkinen julmuus on vammauttava kokemus.
Mediayhteiskunnassa seuraamme aktiivisesti tiettyjä tapahtumia, tahdoimme tai emme. Sen seurauksena on vinouma, jossa eniten esillä olevat tapahtumat alkavat painottua ohi kaikkien muiden. Nyt sellainen on ollut jo kolme vuotta euro ja sen valuviat sekä rahaliittomme kriisit. pysyvä
taantuma.
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Syntyy vaikutelma, kuinka kaikki ovat sidoksissa siihen, paikallinen ja globaali, jopa oma terveytemme ja hyvinvointimme pienissä kunnissamme ja työpaikkojemme ilmapiiri, kiusaajat, läheisten onni ja onnettomuus. Olympian kisatkin menevät penkin alle saman laman seurauksena.
Koko eurooppalainen kehystarina on alkanut ontua. Lontoossa olympiatuli on kätketty jonnekin
rakenteiden sisälle, piiloon.
Ihminen osana globaalia maailmaa on muuttunut tragediaksi, jossa on kohtuuton valuvirhe siinäkin. Emme taatusti ole kaiken osia ja kaikessa riippuvia liki kymmenen miljardin ihmisen kohtaloissa. Hyvä kun omamme jaksamme kantaa ja uskallamme hakea tarvittaessa apua muiltakin
kuin ammattiauttajiltamme. Asiantuntijan antama lääke ei ole ainut rohto elämän tuskassa. Ei pidä
hosua harhojensa kanssa, loikkia päätelmiin, joissa ei ole päätä eikä häntää.
Ironiaksi tai satiiriksi tarkoitettuja tarinoita ei pidä ottaa vakavasti, vaikka niiden tuottaja sitä ehkä
salaa toivoisikin. Häveten tai häpeämättä lainkaan alhaisia motiivejaan valehdellessaan suurille
massoille.

Huovisen imelää viisautta
Kun sitten selitys myöhemmin vaihtuu, seuraa jälkiviisaus, viisauden imelin laji. Siinä tapana on
kertoa, miten tiesimme jo etukäteen kuinka euron ja välimereisten kansojen kanssa tulee käymää,
valuvirheet valuutassa ja olympiamenestyksen karikot, kaatuilevat finjollat. Brittimedia mollaa kolmen A:n kansaa alkoholismista. Miksi?
Onko stereotypioiden rakentelu juuri sieltä tullut ilmiö sekin? Onko harhainen maailma läntisen
maailman suurimman kulttuurin tuote, osa imperialismia? Kuvasiko lordien maa alusmaansa juuri
pilkaten niiden kulttuuria, loi kansakuntia tarkoittavat stereotypiat? Oliko se osa valkoisen miehen
tautia? Olisiko sitä paheksuttava? Onko olympiatuli syytäkin piilottaa Lontoossa? Olisiko kisat
tullut antaa sittenkin Pariisille?
Jos olemme pitäneet päiväkirjaa, blogeja, jostakin syystä ne eivät kyllä tue tätä jälkiviisautta alkuunkaan. Menimme ensimmäisenä euroon ja sen ytimeen, mummon markka puistatti, juhlimme
olympiamitaleitamme jo etukäteen niitäkin.
Muistelmiaan kirjoittavat ihmiset unohtavat ikävät asiat ja poimivat vain heille sopivia. Koko heidän elämänsä on ollut lopulta kaiken aikaa etukäteen pohdittu ja rationaalinen muuten kaoottisessa maailmassa. Vain he ovat viisaita ja ohjanneet maailmaa oikeaan suuntaan, koko ajan ja
etukäteen tuleva aavistaen, sitä rakentaen, ei vain mukana eläen muiden ihmisten tapaan kaootisissa tapahtumissa hengissä pysytellen.
Olympiamenestys asiantuntijoiden antamana on yhtä luotettavaa kuin kenen tahansa vähänkin
urheilua tuntevan maallikon. Sama koskee taloutta ja euron kokemia kolhuja.
Asiantuntijavallan korostuminen on mediayhteiskunnan yksi vakavimmista ilmiöistä. Se kun unohtaa kansan ja sen oman viisauden, sosiaalisen pääoman ja muistin, yksilön oikeuden olla myös
demokratiassa väärässä. Kansa kun työllään ja yrittämisellään luo kasvun tai sitten ei. Sen on
sitouduttava suurina massoina tähän demokraattiseen järjestelmäämme.
Siitä ei saa tehdä harvainvaltaa tai mediakratiaa. Jos joku pitää sellaista parempana, sitä on ajettava muiden harhojen mukana. Demokratiassa enemmistö saa olla myös väärässä, tehdä virheitäkin ja kirjata ne rehellisesti, tiedemiesten tapaan tutkien, kriittisesti.

Saman teeman toistoa
Asiantuntija on kapean alan spesialisti ja talous on taas tuhansien asioiden yhteinen summa.
Menestys olympialaisissa ei synny vain tulostavoitteista sielläkään. Jonkun on ne myös kyettävä
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tekemään, ei vain olemalla mukana elämyksiä hakien. Kansakuntien kohdalla tekijänä ei ole yksi
niskaa vääntävä painimolskin edustaja vaan miljoonien työpanos. Sitä ei saa johtaa medioissamme harhaan kehnoin motiivein ja tukien oman mediatalouden, joskus pelkän mediatalon, menestystä hakien.
Varmin tapa saada ihmiset uskomaan olemattomia on toistaa samaa teemaa. Autoritaariset instituutiot ja markkinoijat käyttävät tätä metodia. Mediayhteiskunnan välineet ovat oiva keino toistaa
samoja totuuksia ja koko kansakuntaan ei enää muuta mahdukaan, vain yksi totuus ja populistin
pulina.
Pahinta on jos luovuus ja innovatiivisuus katoaa, vaihtoehdot. Suomi on liian pieni kansakunta
menestyäkseen olympialaisissa. Miksi sitten niin moni pieni kansakunta menestyy ja paljon vähäisimmin taloudellisin panostuksin? Tulosvastuu kuuluu toki muillekin kuin urheilijoille. Tilastollinen todennäköisyys ei suosi ensikertalaista olympialaisten kaltaisessa ympäristössä keski-ikäisen oman idolinsa kanssa tästä mitta ottaen.
Kun ydinvoimalaa suunnitellaan, tapana on yliarvioida hyötyjä ja väheksyä sen kustannuksia.
Sama koskee kaikkea suunnittelua. Kun kustannukset alkavat paisua matkan varrella pilviin, on
alettava toistaa mantraa, jossa palataan tämän kirjoituksen alkuun. Suurella rahalla voi tukea informaatiota, joka tukee aiempia käsityksiä, myös vanhentuneita ja täysin vääriä. Noidankehä on
valmis. Olemme valmistautumassa jo Rion kisoihin ja tuomisena on sieltä pettymys sekä valmiiksi
mietityt selitykset.

77. Suomalainen urheilugaala
Matti luostarinen 2014: Vuoden 2013 enteet ja utopiat, dystopiat. Taantuma kylmään sotaan.
Blogi 17. tammikuuta 2013 www.clusterart.org
Kilpailuyhteiskunnan vietti ja ihmisen kyky huijata itseään vie meitä kohti vääjäämätöntä ekokatastrofia. Tämän me myönnämme kaikki. Jatkuva kasvu ja luonnonvarojen rajallisuus on mahdoton yhtälö. Me ymmärrämme sen, mutta emme siitä välitä arkipäivän askareissamme.
Se on paradoksi, itsemurha ja vastuutonta. Senkin me tiedämme. Olemme lajina epärationaalisia
ja välinpitämättömiä. Vaadimme päättäjiltämme yhtäällä yhtä ja toisaalla toimimme itse toisin.
Kilpailussa emme kanna tosiasiallista vastuuta ja vaadimme samalla itseltämme liikaa ja odotamme mahdottomia myös lapsiltamme, urheilijoiltamme ja heidän taustaorganisaatioiltaan.
Ihmisen geneettistä koodia ei ole rakennettu globaalin uhan estämiseen. Vain yksilön tai yhteisön
ja siinäkin on puutteita ja aukkoja. Oma aikamme ei ole media-aikana enää omaamme vaan geeneiltään aivan erilaisen ihmisen aikaa ja elämää varten. Tätä me emme myönnä vaikka geenimme
askaroivat vuosimiljoonien ikäisten asioitten kimpussa tietokoneen avatessamme tai punaisten
valojen syttyessä, peltipoliisin kameran välähtäessä.

Itsepetos ja tekopyhyys
Joku huijaa meitä tai me itseämme – elämä muistuttaa paradoksia. Urheilun ja läntisen yhteiskunnan koko kuva näkyy pyöräilyssä ja sen näkyvimmässä menestyjässä Lance Armstrongissa,
joka edustaa suurten tallien urheilua ja siinä mukana toimivaa vaatimatonta urheilijan kohtaloa.
Miten hän olisi voinut toimia toisin kuin koko systeemi ja sen rahoittajat? Miten Martti Vainio tai
Mika Myllylä olisivat voineet aikanaan toimia toisin menestyäkseen ja tuodakseen talleilleen, itselleen ja kansakunnalleen, niiden kaipaaman taloudellisen tuen ja meille kaipaamamme elämykset, kohoavan itsetunnon tyhjästä?
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Tekopyhä yhteiskunta on mediamaailman kollektiivista tuotetta ja sen oman aikamme näkyvin
psykoottinen saavutus. Vai kuvitteleeko joku maailmalla tehtävän vielä ennätyksiä ilman huipputieteen apua? Sen kaikkia keinoja käyttäen. Ja eikö juuri samat ihmiset, jotka paheksuvat nationalismia, nosta myrskyn oman kansakunsakuntansa tai joukkueensa, poliittisen liikkeen menestyessä ja eikö kilpailija haukuta yksilölajeissakin käyttäen kansakuntien nimiä, käsitteitä ja symboleja.
Kun urheiluselostaja kertoo kuinka saksalainen lyö päihin venäläistä ja tarkoittaa kalpamiekkailua
tai kahden ihmisen painiottelua, silloin tämä on sallittua mutta jossain vaatimattomassa yhteydessä, megamedioitten ulkopuolella, tämä sama olisi mielestämme loukkaavaa, rasistista, streotyyppien käyttöä. Politiikassa hyväksymme oman puolueemme menestyksen myös vilpillisin keinoin mutta vastapuolen menestys on epäilyttävää ja populistista, vaikka valtaosa suurta kansakuntaa tulisi näin leimatuiksi yhdellä sanalla, määritelmällä, joka voisi olla vaikkapa populismin
rinnalla paholainen. Ja jopa vakavasti otettavat tutkijat, tiedemiehet, valtiomiehet tai päätoimittajat
näyttäisivät menettelevän näin omina työnäytteinään.
Jos luottaisimme tilastoihin, todennäköisyyteen, tieteeseen, emme ikinä lottoaisi. Jos eläisimme
seuraten todennäköisyyttä, luopuisimme kilpailuviettiä ruokkivista urheilulajeista, musiikista, kuvataiteista, kirjailijan urasta ja Nobelin tavoittelusta, olympiakullan huuhdonnasta. Jos ymmärtäisimme miten olemattomat mahdollisuudet meillä on niissä menestyä ja kuinka kalliiksi tämä
itsepetos meille tulee.
Joku kuitenkin joka viikko voittaa, meille kerrotaan, ja olemme kiinni vietissä, joka johtaa saman
harhan toistumiseen kuten juopolla, joka juo unohtaakseen miksi juo. Me emme kuuntele laumana tervettä järkeä. Hitler ja Satalin psykoottisina persoonallisuuksina menestyivät tästä syystä.
Massapsykoosi on vaarallinen ilmiö mutta sen ruokkijat ja siitä toimeentulonsa saavat ovat paljon
vaarallisempia.

Kaikkien ammattien parasta valiten
Mediayhteiskunnassa urheilutoimittajat ovat kiintoisa osa journalismia, viihdettä ja sen ammattimaista osaamista, massapsykoosin yhtä mallia. Joka vuosi nämä järjestävät oman gaalailtansa,
jossa valitaan vuoden paras urheilija ammateista, joita alkaa olla enemmän kuin muita ammatteja
yhteensä. Mukana on välineellisen ammatin harjoittajia, kuten autoilla ja hevosilla, veneillä kilpailevia, ampujia, yleisurheilijoita, yksin ammattinsa kanssa puurtavia ja joukkuelajien ammattilaisia.
Näitä lajeja ja niiden harjoittajia ei voi mitenkää vertailla keskenään. Ilmiö on järjetön kilpailuna.
Jokainen myöntää sen kyllä. Kyse ei olekaan kilpailusta.
Eikä tässä vielä kaikki. Mukana on myös maalla ja meressä liikkuvia ammatteja, miehiä ja naisia,
nuoria ja vanhoja, vammaisia ja itsenä teräskuntoon tieteen menetelmin laboratorioissa rakenneltuja robotteja. Välineurheilijoilla välineet ovat nekin monin verroin kehittyneempiä kuin mihin maallikko voisi kuvitella rahaa ja aikaa haaskattavan tutustuessaan alan amatöörinä, harrastelijana
välineurheilun kehitykseen aikanamme. Ja voittajasta jaksetaan kiivailla, järkevinä itseään esittelevät ihmiset. Oikeasti he eivät olekaan järkeviä. Päinvastoin. Tämä selittää massapsykoosit ja
ihmisen ikivanhat geenit osana omaa aikaamme ja sen mahdollisuuksia.
Ratkaisevaa menestykselle ei olekaan enää “urheilijan” omat kyvyt vaan sen organisaation tai
“tallin” jota hän edustaa. Oikeammin urheilija on vain vaatimaton osa tätä koneistoa ja väline hänkin täysin totalitaarisesti johdetussa urheilijan yhteiskunnassa. Huipulla kilpailu on muuttunut sairaaksi. Sillä on sairaat kasvot. Tämäkin tiedetään mutta siitä ei välitetä. Mediayhteiskunta on ohittanut kaikki mielkkäänä pitämänsä normit, geenien asettamat rajat ja niiden mukana syntyvän
moraalin sekä tätä kautta avautuvan yhteisöllisen elämän.
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Kimi Räikkösen hiljainen kuiskaus autostaan “jättäkää minut yksin, tiedän kyllä mitä teen” oli tämän gaalaillan rohkein ja vallankumouksellisin, suomalainen huuto henkitoreissaan olevalta mieheltä ja hänen edustamaltaan kulttuurilta. Unohda se Kimi ja tuo auto maaliin ehjänä tai siirry
rallipoluille ja katsomoon. Ei totalitaarinen hulluus ole siitä maksetun korvauksen arvoinen etenkin, jos korvaus on kiian korkea. Se ei tue tervettä yhteiskuntaa ja sen kehitystä, päinvastoin.
Urheilu on menettänyt siinä ideologiansa perustan, uskottavuutensa, mutta niin on käynyt koko
globaalin normistomme kohdalla.

Hulluuden ylistystä
Pitäisimme omituisena, jos alkaisimme vakavasti vertailla keskenään siivoojan, keittäjän ja kokin,
sairaanhoitajan, kirurgin, maanviljelijän, betoniraudoittajan, puusepän, tarjoilijan, automekaanikon, pankinjohtajan, parturin, toimittajan, toimitusjohtajan tai lentoperämiehen ammatteja.
Nauraisimme tällaiselle puuhastelulle etenkin, jos mukaan tulisivat vielä monella tapaa vammautuneet ja ammattinsa osaavat sokeat ja muut aistivammaiset sekä raajojaan menettäneet ammattinsa taitavat ihmiset. Kilpailuyhteiskunnassa on oltava joku tolkku siinäkin. Psykoosi ei saa levitä
kaikkialle oli narsismi ja kilpailuvietti kuinka hyväksytty geeniemme ikivanha viresti tahansa.
Oikeammin monet näistä ammateista toki kilpailevatkin osaamisessa, mutta ei nyt sentään aivojen kanssa operoiva neurokirurgi metsänhoitajan kanssa. Nobelkin jaetaan tieteessä hieman karsien ja luokitellen tieteenaloittain, ei kaikille tieteille ja taiteille samaan aikaan ja yhteen ne niputtaen kysyen toimittajan tapaan, kuka teistä on paras maailmassa. Psykologit tai sosiologit tuskin
hyväsyisivät omia Nobelejaan? Taloustutkijat, fyysikot ja lääkärit, kirjailijat ovat eri asia.
Urheilutoimittajasta jälkimmäinen, kaikkien tieteenalojen Nobel, voisi tuntua ihan viisaalta ja tuottaa kaivattua kilpailua ja sen sykettä gaalailtaan, mutta tieteen ammattilaiset pitäisivät sitä pilantekona. Urheiluvalmennusta, sen sairaita piirteitä huipulla, ei pidä viedä oikean elämän sisälle.
Se on kauhea virhe ja siinä ihmiseksi syntyminen on ymmärretty väärin ja viety ikivanhojen viettien kautta metsään.

Elämäntapaurheilija Nykänen
Kun Matti Nykäselle ojennetaan elämäntapaurheilijan gaalaillan pääpalkinto, se menee oikealle
henkilölle. Hän on ylläpitänyt viihteellistä mediaa tempauksillaan lapsesta alkaen ja jatkaa sitä
hamaan hautaan saakka. Hän osaa sen jo hyvin. Hänet palkittakoon tästä taidostaan. Totalitaarisen urheilumedian ja mediayhteiskunnan hallinnasta, hulluudesta, mielen sairastumisesta, psykososiaalisesta virhetulkinnastamme.
Mediayhteiskunnassa palkitun on osattava viihdyttää yleisöään tuntien draaman, tragedian ja komedian kaikki lajit sekä muuntautuen urheilijasta viihdetaiteilijaksi, alkoholistista ja moneen kertaan tuomitusta vankilakundista seuraavan vuoden katumusharjoituksia tekeväksi lööppien kuninkaaksi. Ja aina yhtä uskottavalla ja liikuttavalla tavalla siinä onnistuen. Tätäkö urheilu ja sitä
harrastavat lapset kaipaavat, niinkö? Idoleja, joilla on vaikea luonnevamma, persoonallisuushäiriö.
Politiikassa tällaisen taidon on hankkinut vain ne pitkän linjan taitajat, joille media-ajan hulluus
tuottaa sekä nousuja ja laskuja, joista journalistia kiinnostavat enemmän sittenkin tappiot ja sieltä
nousut, vankilavuodet, kuin pelkät toistuvat voitot.
Mika Myllylän tapainen voittaja messiaanisensa ihmisenä on tuottoisampi lajille kuin liian väritön
ja vailla tragediaa oleva nuhteeton elämänura. Onnellinen elämä ei kuulu urheiluun sen huipulla.
Maailman globaali katastrofi on huono uutinen mutta jatkuvana toistona tylsä sekin. Media-ajan
hyvä uutinen kun on huono uutinen ja mediakratiassa tällainen uutinen tehdään.
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Urheilutoimittajan työssä ei palkita parasta urheilijaa vaan elämä, jossa mukana on ikivanha homeerinen teatraalinen tapamme oivaltaa draaman, tragedian ja komedian välinen ero ja niiden
taustoitus suuren yleisön elämyksenä. Siinä vammainen urheilija tuo mukanaan saman sykähdyttävän kokemuksen kuin täysin terve ihminen. Urheilua ohjaa kilpailuvietin mukanaan tuomat
jännitteet ja voitto, jonka takana on myös tappion karvas kalkki ja elämän koko kirjo, Matti Nykäsen elämänkaari Suomessa elettynä.

Virenin kaatuminen ja nousu
Urheilussa ei mitata suoritusta vaan kykyä kaatua, nousta ylös ja jatkaa, hakea lajilleen katsojia,
pyörittää sirkusta, jossa tähtenä ei toki loista tietty laji tai sen harrastaja, ammattilainen, vaan
suuren joukon yhteinen panostus ja uhraus tälle lajille, lajiliitolle ja siihen panostaneille sponsoreille, kilpailuyhteiskunnan parhaille markkinahenkisille luomuksille ja heidän innovoinnilleen, luovuudelle. Luovutta on vain niin moneen tekoon, myös rikolliseen ja paatuneeseen, moraalittomaan elämään.
Urheilu käsitteenä on oman aikamme homeerinen teatraalinen elämä, jossa yksilön oma panos
on usein olematon tai rajoittuu muutamaan sekunnin suoritukseen, kun sen sijaan sen taustoittajien työ on pitkän linjan ammattilaisuutta, jota tuhannet ilmaista työtä tekevät tahot tukevat osana
lastensa ja omaa harrastusta, yhteisöä ja aina myös kilpailuviettiä, toivoa voitosta. Juuri tämä vie
koko yhteiskuntaamme ja globaalia maailmaa tuhoon, jolloin myös demokratia on vain miljardöörien asia Yhdysvalloissa. Vaaleihin ei osallistuta pienellä rahalla ja panoksin. Suomessa eduskuntaan pääsi maksamalla noin 20 euroa jokaisesta äänestä. Toki joku maksoi paljon enemmänkin.
Lotto ja veikkaus, uhkapelit, on siksi osa tätä leikkiä, totista odotusta jostakin sellaisesta, joka
tilastojen mukaan on turhaa, mutta unelma kuitenkin. Ilman kilpailua ja unelmaa, oman elämän
peilaamista urheilijan elämään, Matti Nykäsen kokemuksiin, ihmisen elämä olisi tylsää. Tämän
torjumiseen käytetään päihteitä. Yhä usempi juo unohtaakseen miksi juo.

Luova ja innovatiivinen prosessi
Urheilun muuttuminen ja muotoutuminen ajan henkeen sopivaksi, uutta yhteiskuntaa palvelevaksi, on sekin osa urheilun mukanaan tuomaa luovaa ja innovatiivista muutosta. Siinä vanhakantaiset asenteet ja arvot ottavat yhteen uudistusmielisempien ja liberaalimpien arvojen kanssa.
Se ei poikkea mitenkään yhteiskunnan innovaatiorakenteiden toimintamalleistamme ja tavastamme hyväksyä tai hylätä ja korostaen samalla individualismia ja nationalismia, ryhmien syntymistä saalistettaessa MM-pisteitä oli laji mikä tahansa. Olla ensimmäisenä omaksumassa, uutta
tuottamassa, tai jäädä jälkiomaksujiksi ja ilman mitalejamme. Konservatiivinen ihminen ei mitaleja
ansaitse, ajattelemme, koska niin meitä on koulutettu ajattelemaan.
Matti Nykäsen paluu parrasvaloihin ikään kuin uutena ihmisenä, elämäntapaurheilijana, on oman
aikamme tuote hänkin. Matin ura viihdetaiteilijana jatkui kuten Tapio Rautavaaran aikanaan,
mutta vain monin verroin vauhdikkaampana ja myös keski-ikäisenä urheilijana, jolta odotamme
vielä sadan metrin loikkaa silloinkin, kun itse emme siihen olisi kyenneet edes nuorena rämäpäisenä poikasena, Masahiiri Nykäsen tapaan, ja Rautavaara oli hänkin kaatunut saunassa, lyönyt
päänsä viimeisen kerran omaa päätään kovempaan alustaan. Joskus on annettava periksi kovimmankin.
Oli voittaja gaalassa kuka tahansa, aina sinne valikoituu henkilöitä, joiden suorituksista on oltava
jotain mieltä, puolesta tai vastaan, ja myöhemmin lopputulos vaikuttaa kohtuullisen onnistuneelta.
Yhteiskunta kun muotoutuu uudistusten kautta, olivat ne sitten hyviä tai huonoja, ja hyväksymme
ne hitainakin myöhemmin tai jäämme elämään sen sivuraiteille ja urheilu unohtuu kokonaan, syrjäydymme. Vai syrjäydymmekö sittenkään?
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Demokraattisessa yhteiskunnassa kansa on oikeassa antaessaan äänensä aikanaan Keijo Rosbergille autourheilussa, formulakuskina, ja nyt Leo-Pekka Tähdelle. Matti Nykänen nyt on joka
tapauksessa kuin suomalainen mies, jolla kuuluukin olla myös huippu-urheilijana elämänkaari,
josta tunnemme myös monet kirjailijamme ja kuvataiteilijat, muusikot, arjen duunarit ja urheilutoimittajat, opettajat ja valmentajamme.
Jaamme palkintomme oman yhteisömme, yhteiskuntamme, oloiselle voittajalle. Näin on ollut
aina. Heitä varten kirjoitamme myös historiamme ja ankkuroimme sen heihin. Olemme heistä
ylpeitä tietämättä miksi. Kansakunnan historia on kuvata satavuotiaan elämää turvautuen juuri
näihin historiassa uiviin kipsikuviin. Kollektiivien muistin yhteisiin ystäviimme ja kevereihin, joita
sosiaalinen media ei jaksa aina ylläpitää.
Kertomus satavuotiaasta Suomesta kun ei ole narratiivinen tarina sankareista vaan pirstaleinen
ja hajanainen joukko tapahtumia ajassa, joka sekin on ihmisen itsensä keksimä ja huijauksistamme kaikkein suurin. Tiedämme miksi näin on Einsteinin ajoista alkaen mutta emme siitä välitä.
Suomalainen urheilijoita palkitseva gaala on hyvin suomalaisen oloinen ja näköinen, kuten kuuluukin olympiavuoden jälkeen, jossa mitaleja ei perinteisille lajeillemme herunut eikä heru jatkossakaan. On parempi muistella menneitä ja palkita takavuosien mestareitamme, joista Matti Nykänen on ylitse muiden, tahdoimme tai emme. Tai sitten on aika uudistua, hyväksyä innovoivat visionäärit myös urheilun johtoon.

78. Leena Luostarinen – suomalaisen maalaustaiteen esikuva
Matti Luostarinen 2014: Vuoden 2013 enteeet ja utopiat, dystopiat. Taantuma kylmään sotaan.
Blogi 13. tammikuuta 2013 www.hotmail.org.
Suomalainen ekspressionismi eli kultakauttaan 1900-luvun niissä töissä, joissa kansanluonteen
karheus sai sopivan kosketuspinnan taiteilijan spontaaniin, vaistonvaraiseen ja ei-tietoiseen ilmaisuun. Yhteiskunnallinen murros tarjosi tilaa sellaisille töille, jotka olivat protesti muodollisesti
ja ulkoisesti kauniina koetulle tai siloitellulle kuvataiteelle, musiikille, kirjallisuudelle sekä koko taloudellisen ja sosiaalisen, yhteiskunnallisen elämän muodoille.

Suomalainen taidesuuntaus
Ekspressionismi oli suosituin suomalainen taidesuuntaus uuden modernismin rantautuessa maahamme lähes puoli vuosisataa sen jälkeen, kun se oli syntynyt August Strinbergin, Feodor Dostojevskin, Georg Traklin, Alfred Döblin tai Georg Kaiserin suljetuissa kirjailijan työhuoneissaan.
Musiikissa Arnold Schönberg, Alban Berg, Igor Stravinsky olivat sitä mitä Aarre Merikanto ja
Väinö Rautio suomalaisina ekspressionisteina.
Kuvataiteissa kaunista oli se, mikä sisäisesti oli kaunista, julisti Wassily Kandisky. Suomessa
kansallista tunneta ja identiteettiä rakensi kaunisteltu totuus. Kansallinen identitteetti oli elitistisen
ja pääosin ruotsalaisen kansanosan idealismia. Se oli herrakansan kautta syntynyt ja myyttinen.
Ekspressionismia suuntauksena pidettiin usein saksalaisena vaikka sen juuret olivat toki Ranskassa. Kuvataiteilijoista parhaiten tunnemme sen edustajina Vincent van Goghin, Paul Gauguin,
Henri de Toulouse-Lautrectin ja Edvard Munchin. Etenkin fauvisteista tuli varhaisia ekspressionisteja ja heidän sekä kubistien näyttelyt avasivat tietä tälle uudelle “sinisten ratsastajien” maailmankuvalle.
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Rappiotaide ja natsit
Hermann Göring kannatti ekspressionistien ilmaisua ja Natsi-Saksa eli sen kanssa ikään kuin
veitsen terällä. Kiistan ratkaisi lopulta itse kuvataiteen suuri “mestari” Adolf Hitler traumoineen ja
viimeistään vuonna 1937 ekspressionistien taide oli pannaan julistettua taidetta Saksassa ja maailmansodan melskeissä. Rappiotaide oli työnsä tehnyt ja uusi otti vallan – massapsykoottinen
maailma syöksyi kohti sotaa Hitlerin ja Stalinin johdolla. Suomen taiteilu idän ja lännen välillä sai
jatkoa.
Uusi ekspressionismin nousu tapahtui heti maailmansotien jälkeen ja suomalainen uusekspressionismi esiintyy tänään Helsingin Sanomissa (13.1) Leena Luostarisen taiteen retrospektiivisena
suurnäyttelyn esittelynä Helsingin Taidehallissa.
Kun kuvat otetaan kameralla tabloidin kokoiseen suttuiseen lehteen, syntyy omituinen vaikutelma
öljyväritöistä, joiden ilmaisu korostaa sisäistä taiteilijan temperamenttia ja persoonallisuutta, ei
toki niinkään kuvauksen kohdetta. Jos media ei kykene välittämään oleellista, vain pilaamaan
sen, sitä ei pitäisi edes yrittää. Ellei tarkoitus ole juuri pilata taiteilijan työ, pilkata sitä.

Maailmankuva ei ole ismi
Ekspressionismi ei ole taiteen ismi tai koulukunta vaan pikemminkin luovuutta ohjaava maailmankuva, filosofia. Impressionismin ja jälki-impressionismin jälkeen haluttiin, tai oli pakko, korostaa
yhteiskunnan ja yksilön sisäistä maailmaa ja sen ilmaisua ulkoisen ja luonnonmukaisena pidetyn
rinnalla ja myös sen ohi. Näin myös sodan jälkeisessä Suomessa. Ahdistus ja tuska oli purettava
ja palattava siihen mihin ennen sotia oli jääty.
Käytännössä yhteiskunnallinen kehitys ja myös tiede kulki rinnan tämän prosessin kanssa sovelluksineen. Innovaatiotutkimuksessa tällä on ollut erityisen merkittävä asema ja olen toistanut tätä
satoja, ehkä tuhansia kertoja ja teen sen jälleen kerran serkkuni Leena Luostarisen näyttelyn
yhteydessä.

Pyörä keksittiin uudelleen
Amerikkalainen abstrakti ekspressionismi käynnisti prosessin, jonka tuloksena oli sen eurooppalainen vastine informalismina, jolloin samalla käynnistyi myös Suomessa ensimmäinen innovaatiopolitiikan vaihe ja sen tietoinen toteutus. Harvoin tätä on havaittu tai haluttu kertoa taiteen tehtävänä.
Oulussa ja sen uudessa yliopistossa tämä eteni muuta maata hieman edellä ja sai luonnontieteisen ja teknisen sovelluksen. Limingassa oli ollut alan koulukunta jo 1900-luvun alussa. Kirjoitin
aiheesta ja maalasinkin kuten tuon ajan taiteilijat. Se oli kielletty suuntaus silloin myös Oulussa.
Ekspressionismi keksittiin kuitenkin uudelleen 1980-luvun alussa ja Leena Luostarinen yhdessä
Marita Mäkelän ja Marjatta Tapiolan kanssa olivat sen suomalaisia edelläkävijöitä. Itse piileskelin
Keski-Euroopassa ja palasin vasta 1990-luvun alussa Suomeen. Syy oli tavassamme hyväksyä
innovaatioprosessi oikeassa järjestyksessä ja palata juurillemme. Innovaatioprosessi ei ole sama
asia kuin suomalainen identiteetti tai alamaisuus ja idän sekä lännen välinen kulttuuritausta. Se
on vain suomalaisten käsitys suomalaisuudesta, ei muuta.

Täysi 180 astetta väärin
Näin maalausten aihe jäi ikään kuin statistin osaan ja syntyivät tiikerit, liskot ja kotilot, paksun
maalikerroksen alle jäävät toissijaiset tekijät kuvataiteilijan maalatessa väreillä ja vain värejään,
ei kirjaa tai tiettyä objektia saati hiostoriallista totuutta tai valhetta, kansallista identiteettiä. Usein
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koko kohde oli ruma, kuten van Gogh kertoi omista kohteistaan, kapakasta, takapihasta rikkaruohoineen, ja haki täydellistä väriä, täydellistä sypressin mustaa.
Maalauksen taidokkuus on niiden sivellintyöskentelyssä. Kriitikkona Veikko Halmetoja kertoo lehdessään (HS 13.1) kuinka tätä voisi jatkaa sivumäärin kuvataessa Leena Luostarisen taitoja, tekniikkaa. Otsikossaan hän kertoo kuinka Leena Luostarinen rikkoi suomalaisen maalaustaiteen
rajoja ja on nyt maalareittemme esikuva. Hän on uskaltanut sukeltaa väreihin, pois identiteetistä
ja ajallisen kehityksen tuloksesta, suomalaisuudesta. Mutta asuiko hän Suomessa nuo kriittiset
vuodet? Voiko Suomessa asuen olla kirjailija, muusikko tai kuvataiteilija, tutkia joutumatta hyväksymään maan historiaa, identitteettiä?
Serkkuni on minua kaksi vuotta vanhempi. Kaksi vuotta on ratkaisevan paljon seurata innovaatioprosessin syntyä ja sen seurauksia etenkin nykyisessä reaaliaikaisessa maailmassamme. Se
mikä tuli Helsinkiin ei tullut Hämeeseen ja Forssaan, Jokioisiin. Jos Suomessa tutkitaan luonnonvaroja, maataloutta, tutkitaan puhdasta suomalaista ruokaa ja vakuutetaan sen ylemmyyttä.
Miksi? Kun maalataan maisemaa, takavuosina se oli ylevä ja pittoreski maisema, tyypilliseksi
markkinoitu suomalainen Kolilta tai Imatran koskesta kuvattu ylevän paikan maisema. Tyko Sallinen maalasi toisin. Miksi?

Vuosikymmen on tänään syvää historiaa
Löytöretki lähihistoriaan on todellakin historiaa jo muutaman vuosikymmenen aikana, kuten
Veikko Halmetoja kuvaa Helsingin Taidehalliin koottua suurta retrospektiivistä näyttelyä. Mukana
ei ole yhtään tilan täytteeksi tarkoitettua työtä, b-luokan maalausta.
Helsingin Sanomien kriitikolle ongelmana on ollut se, ettei joskus aiemmin nähtyä muutamaa
työtä, nuoruuden kokemustaan, ole voinut uudistaa ja hakea suurten töiden, kuuluisien kissapetojen suurta elämystä. Häntä nuoremmat eivät ole näitä töitä koskaan edes nähneet luonnossa.
Niiden paikka kun on ollut tavallisen kansan ulottumattomissa, sijoittajien holveissa, museoissa
maailmalla.

Kultakauden piilotellut työt esille
On aika kaivaa museoiden varastoistaan suomalaisen maalaustaiteen todellisen kultakauden
työt, kirjoittaa Helsingin Sanomat ja on siinä ehdottomasti oikeassa. Ne todellakin tuovat mieleen
rokokoo- ja jugend -tyylin kuvastot ja aasialaisen tussimaalauksen huiput.
Olen törmännyt itse tähän samaan ilmiöön kuvatessani klusteritaiteessa suomalaisen käsityöosaamisen huippuja ja design -töitä juuri sen kultaisen kauden ajalta 1980-luvulta ja saatellen
katsojaa tuon kauden juurille jo ennen sotiamme. Hämeessä se tarkoittaa usein lasia ja taidelasien mestariteoksia, kädentaitoja.
Leena valittiin aikanaan kaikkien aikojen nuorimpana taiteilijana juhlaviikkojen vuoden taiteilijaksi
vuonna 1988. Kuvataideakatemian professorina hän ehti olla muutaman vuoden 1990-luvulla.
Miksi vain muutama vuosi?
Uskon ymmärtäväni hänen töitään ja taustaansa hieman paremmin kuin monet muut tuon ajan
suomalaiset kollegani yliopistoissamme. Se mikä näkyy kuvataiteessa siirtyy myös arkkitehtuuriin
eikä ole vierasta minkään kokemamme geometrisen suuntauksen kuvauksessa. Nekin on aika
palauttaa kunniaan ja rakentaa hävitetyt taidetyöt uudelleen myös Forssassa. Moni näyttävä työ
ei tulekaan lännestä vaan idästä. Miksi?
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Vaistonvarainen ilmaus mutta varmalla kädellä
Suomessa ekspressionismi on osa kansamme syvintä luonnetta ja luontomme kuvausta. Se vetoaa pohjoiseen kansaan karheudellaan ja värin sekä muodon pelkistyksillä, vaistonvaraisella ilmaisullaan.
Tunteikas ja ilmaisullinen esitys vaatii kuitenkin usein ikään kuin liioitellun voimakkaan sivellintyön. Se helpottaa usein melankolisten aiheiden surullista ja joskus myös ahdistunutta ilmaisuvoimaa. Tyko Sallinen toi sen esille aluksi pilapiirtäjänä Yhdysvalloissa. Miksi Sallinen rohkeni
tehdä erilaista työtä?
Karikatyyri helpottaa prosessin käynnistämistä usein järkiperäisessä symboliikassa ja sen sidonnassa myöhemmin kokonaan vaihtuvaan, usein konstruktivismia muistuttavaan prosessiin. Geometrisen konstruktivismin juuret ovat meitä lähellä, Venäjällä. Se sivuutti sosialismin mukanaan
tuoman teollisen muotoilun (=sosialistisen realismin). Filosofiassa ja taloudessa aihe liittyy läheisesti oppimisprosesseihin, yhteisöihin, yksilön reflektointeihin ja ovat aikamme ilmiöitä nekin.
Miksi ne ovat muotia juuri tänään?

Vuoropuhelu ja rohkeus
Parhaimmillaan tämä kaikki vetoaa taiteilijan ja katsojan väliseen vuoropuheluun ja lasten kanssa
työskennellessä nämä alkavat kosketella tai hyväillä työn karkeita pintoja. Juuri lasten kautta modernismin uusista “ismeistä” juuri ekspressionismi juurtui Pohjolaan ja alkoi vaikuttaa niin sosiaaliseen elämäämme kuin koko talousmalliimme. Mutta miksi juuri Suomessa?
Läpimurto tälle kaikelle tapahtui kuitenkin jo 1900-luvun alussa Tyko Sallisen, Marcus Collininin,
Alvar Cawen, Jalmari Ruokokosken, Valle Rosenbergin, William Lönnbergin sekä Ilmari Aallon
töissä. Kansantaiteessa ekspressionismi eli vankkana ja liminkalainen Vilho Lampi ja Hannu Lukin olivat tyypillisiä isokokoisten ekspressionististen töitten edustajia siinä missä Antti Holma taidegrafiikassaan. Tätä työtä ei vain nähty elitistisen kansanosan kartanoissa. Miksi?
Myöhemmin maaliman melskeet ja rauhattomat ajat, sisällissota ja maailmasodat veivät koko
luovaa prosessia suuntaan, joka poikkesi kansallisesta luonteestamme ja sen luonnosta. Paluu
juurillemme alkoi vasta uskaltaessamme sukeltaa jälleen identiteettimme geenien sisälle, ei vain
tehtyyn identiteetiin, sepiteelliseen alue- tai kulttuuri-identifikaatioon.
Sukelsimme samalla geneettisen perimän mukanaan tuomaan runsaiden värien ekspressionistisen maailman sisälle ja ulos sepiteellisistä tarinoistamme. Kirjoitin tästä kymmeniä, ehkä satoja
artikkeleja ja väitöskirjankin jo 1970-luvulla. Miksi se ei vaikuttanut ajatteluumme silloin?
Ilmiössä on samaa pelottomuutta, jossa innovaatioprosessi syntyy. Ei niinkään opitusta tavastamme vastata oikein jo valmiiksi manipuloituun kysymykseen kuin tehdä itse oikeat kysymykset.
Kun mäkihyppääjä alkaa pelätä, silloin hänen on aika naulata sukset seinään, kertoi suomalainen
alan paras osaaja jo lapsena, ja on siinä ehdottoman oikeassa, oli laji mikä tahansa. Mestari ei
saa pelätä kaatuessaan oman virheen seurauksena ylipitkät hyppynsä. Juuri tässä näkyy Leena
Luostarisen töiden merkitys myös maamme rajojen ulkopuolella.
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79. Holhoukseen kyllästynyt kansa
Matti Luostarinen 2014: Vuoden 2013 enteet, utopiat, dystopiat. Taantuma kylmään sotaan. Blogi
8. kesäkuuta 2013 www.clusterart.org
Helteisen kesän mediauutiset ovat median omaa tilaa ruotivia. Aikakauslehtien osuus mainoskakusta on pudonnut alle kymmeneen prosenttiin. Se kertoo rakennemuutoksesta ja muistuttaa demareitten alamäkeä politiikassa. Niillä on paljon yhteistäkin. Joku huomaa sen heti, toinen ei koskaan.

Ikivanhan tukemista
Ensin alkoivat kadota printtimediamme ja pian sen jälkeen kaatuvat liki kaikki sähköiset sanomalahtemme. Ei niillä ole maksullisina mitään käyttöä ja mainostuloja ei riitä. Kotisivuani luetaan
enemmän kuin kaikkia tieteellisiä aikakauslehtiämme yhteensä. Ero on vielä moninkertainen. Kuitenkin valtio tukee näitä medioita, joita kukaan ei enää lue. Miksi?
Jos kirjoittaja ei osaa ammattiaan, tieteen popularisointia, miksi tällaista ammattitaidotonta joukkoa olisi tuettava ammattitaitosten kustannuksella? Jos poliitikko ei osaa politiikkaa (politics) ja
sen substanssia, visioivaa kehittämistyötä (policy) miksi sellaista puoluetta olisi tuettava? Vanhojen rakenteiden tukeminen tukemisen ilosta vie kaikki varamme maailman vanhimpaan kulttuurin
Välimerellä. Kreikkaa vanhempaa tuettavaa kun ei löydy.

Instituutiot alkavat rapautua
Jaakko Rauramo on viimeinen mediamogulimme. Hänen tilityksensä Suomen Kuvalehdessä (SK
23) on liki oikeaan osuvaa. Mikael Pentikäinen, “pikku-Rauramoksi” aikoinaan haukuttu, meni pesuveden mukana. Demarilehden päätoimittajia kulkee ulos talosta jonossa mustelmiaan kirjoitellen. Niiden kertomus on tuttu ja kaikille kansalaisille saman kokemuksen antava. Vain pienet näkökulmaerot ja nyanssit muuttavat lyhyen elämänkaaren tuottamaa kokemusta.
Olli Rehn jatkaa omalla linjallaan. Nyt hän haukkuu kansainvälisen valuuttarahaston (HS
6.6.2013) käsienpesusta ja pesuveden heittämisestä hänen silmilleen. Aiemmin hän haukkui
amerikkalaiset nobelistit. Pyrkimys päästä marttyyriksi on viimeinen keino ennen lopullista ymmärrystä omista virhearvioista. Paavo Väyrynen on tässä oikeassa ja niin on myös nobelisti Krugman (Blogi 13.3.2013 www.clusterart.org)
Kun joka neljäs kreikkalainen on työtön ja pääosa nuorista, välimereinen alue on joutunut pysyvään talouden stagnaatioon, pysähtyneisyyden tilaan ja stagflaatioon. Varoitin tästä jo vuosia takaperin. Ei eteläsavolainen mies pohjoissavolaista kuuntele.
Olli Rehn alkoi rapauttaa ikivanhoja instituutiotamme. Se on savolaisen jalkapalloilijan perusvirhe.
Pitää palloa itsellään ja naatiskella. Jalkapallo on joukkuepeli ja lentopallo sellaisena nopea ja
vielä älykkäiden ihmisten ammatti. Olli Rehn ei ole lentopalloilija ensinkään. Hän on kolmannen
luokan potkupalloilija.

IMF toimi instituutiona tapojensa mukaan
Oikeammin IMF toimi tapojensa mukaan ja analysoi toimiaan, totesi niiden mammuttimaiset virheet ja kumarsi katumusharjoittelussaan Euroopan köyhien suuntaan pyytäen anteeksi. Savolainen, Mikkelistä syntynyt jalkapallovirtuoosi, ei katumusharjoitteluja suorita vaan nousee kreikkalaisten jumalten joukkoon. Hän elää väärässä ajassa eikä seuraa sitä mediaa, jota kansa seuraa
ja itse ylläpitää, keskustelee.
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Olli Rehn ei keskustele. Hän pitää samaa luentoa vuodesta toiseen reaaliaikaisessa taloudessa
ja sen strategiassa. Hän on kuin pysähtynyt kello. Hän on täsmälleen oikeassa kaksi kertaa vuorokaudessa. Ja sitä hetkeä juhlitaan.
Holhous kyllästyttää myös Turkissa, Rehnin edellisessä työpaikassa. Eurouskovaiset ovat kadonneet. Sananvapautta loukataan kaiken aikaa ja pääministeri on vallantäyteinen ihminen. Ihminen
sortuu toteuttamaan pimeimpiä puoliaan myös sivistysvaltioissa. Olemme taantumassa 1930-luvulle.
Poliittiset johtajat lietsovat vihaa valtaansa pönkittäessään ympäri Eurooppaa. Suomessa keskeiset instituutiomme alkoivat rapautua jo vuosia sitten pyrkiessämme muuttamaan niitä välimereiseen stagnaatioon, pysähtyneeseen aikaan. Koko innovaatiopolitiikkamme ja imitoiva kulttuurimme alkoi kouristella. Syntyi kirjani hybridiyhteiskunnan kouristelusta, johon voi palata mutta ei
korjata historiassa tehtyjä virheitä.

Arabikevät jatkuu
Turkissa on menossa sama kehitys kuin Euroopassa, arvojen muutos. Arabikevät jatkuu ja sen
ymmärtäminen on Euroopassa ongelmallista. Tärkein arvo kansalaisille on demokratia, oikeus
valita ja vaihtaa johtajiaan. Tämä on usein kyseenalaistettu Suomen naapurivaltiossa ja etenkin
Venäjällä.
Omat mallimme ja sosiaalinen pääoma on imitoitu joka idästä tai lännestä. Kutsumme sitä joko
ajopuuksi tai opportunismiksi. Uudessa reaaliaikaisessa taloudessa ja strategiassa tällainen malli
on hidas ja jahkaileva. Samalla vallan legitimiteetti rapautuu ja sen uskottavuus katoaa mutta
pysyy kuitenkin siedettävänä. Kun Jäämeren rannalle imitoidaan Välimereltä hallintoa ja taloutta,
maatalouden rakenteita ja luonnonvarojen käyttöä, ollaan hakoteillä.
Oikeusvaltio pyrkii perustamaan instituutiota, jotka ovat vahvempia kuin sen yksittäiset johtajat.
Media on ollut tällainen instituutio. Sen rapautuminen on viemässä kohti pysähtyneisyyttä, stagnaatiota, joka sotaan siirrettynä muistuttaa paikalleen juuttunutta Syyrian sotaa. Arvovaltataitelut
instituutioiden herruudesta, poliitikkojen toimiessa johtajina, jatkaa kansan kärsimyksiä oli kyseessä Kreikka, Turkki, Syyria tai pohjoinen maa Venäjän luoteisnurkassa.

80. Vuoden 2013 mediapalkinnot
Matti Luostarinen 2014. Vuoden 2013 enteet ja utopiat, dystopiat. Taantuma kylmään sotaan.
Blogi 26. joulukuuta 2013 www.clusterart.org
Vuoden lopussa, Tapaninpäivänä, tapoihini on kuulunut jakaa mediapalkinnot. Edellisellä kerralla
menestyi hyvin sosiaalinen media, joten tällä kertaa jätän sen sisällöntuotannon ja koko ajan uudistuvan käyttötuotannon rauhaan.
Samoin en puutu mediakriisiin, mediakratiaan enkä muihinkaan mediaa irvaileviin muodikkaisiin
ilmiöihin saati mediayhteiskunnan kuvauksiin. Ne kun on tehty jo moneen kertaan edellisten vuosien aikana ja olen kirjoittanut myös aiheesta kirjoja.
Verkkoteknologia, verkkoyhteisöt, uudet linkit ja jakopalvelut, blogipalvelut, mikroblogipalvelut,
wiki- ja muut yhteisöpalvelut, virtuaalimaailmat ja sosiaalisen median vaikutukset ovat nekin saaneet jo omat palkintonsa menneinä vuosina.
Sosiaalisen median tutkimus on sekin palkittu siinä missä alan liiketoiminta ja mediakasvatus,
Facebookin tapa muuttaa persoonaa, sen valheet ja uskomukset, yrittäjyys, kansalaisyhteiskunnan muutokset sekä paikalliset ja globaalit erikoisuudet ovat nekin saaneet palintonsa.
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Kymmenien analyysien integrointia
Kun tarkasteltava ja palkittava kohde on koko ajan läsnä ja joudut seuraamaan sitä sen sisällä
eläen, menetelmät muuttuvat myös tutkijalla. Määrällinen analyysi alkaa korvautua laadullisella
analyysillä. Näin mukaan tulee tyypittelyn, teemoittelun, luokittelun ja tilastollisten analyysien rinnalle yhä enemmän riippuvuussuhteiden analyysiä, delfoi -tyyppisiä menetelmiä, fenomenologista analyysiä.
Vanhasta ankkuroidusta teoriasta siirrytään ikään kuin lähilukuun, tieteenalakohtaisesta sisällön
ja muodon analyysistä poikkitieteiseen ja myös taidetta lähellä olevaan integroituun analyysiin,
keskusteluanalyysiin, diskurssianalyysiin, hermeneuttiseen analyysiin, semiotiikkaan ja lopulta
narratiiviseen metodiin.
Narratiivisessa analyysissä tietokoneen kohteena voi olla vaikkapa teksti, mikä tahansa mediateksti, mutta myös kuva, elokuva, musiikki tai ympäristö, joka ymmärretään arkikielessä kertomuksena tai ainakin sen kaltaisena rakenteena.
Kaiken tämän tulkinta vaatii myös oman välineistönsä ja tässä tapauksessa tuo välineistö on kohdallani melkoisen kauan käytettyä, 1990-luvun puolella jo syntynyttä ja kantaa nimeä “Cluster art”.
Olen kuvannut sen aiemmin julkaisuissani ja ehkä perusteellisimmin kirjassa “Social media –
Economy and Strategy”. En puutu siihen tässä yhteydessä.
Narratiivisessa analyysissä kohdetta, tässä tapauksessa mediaa, eritellään kerronnan ja kertomukseen liittyvien käsitteiden, termien ja symboleiden avulla. Innovatiivisessa tutkimuksessa, tai
sitä edistävässä kehitystyössä, käytetään erityisesti poikkeavia käsitteitä ja uusia symbolirakenteita sekä niiden levinneisyyden seurantaa, diffuusiota. Kun näitä esiintyy runsaasti, yhteiskunta
uudistuu ja innovaatiorakenteet tuovat mukanaan taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Tästä
ei voi jakaa palkintoja. Tämä kaikki kun kuuluu median tehtäviin.

Ydinkertomuksesta kehyskertomukseen
Perinteisessä alan tutkimuksessa haetaan ydinkertomusta tai useita tyyppikertomuksia, joiden
avulla voidaan osoittaa, millaisia yleisiä ajattelu- ja toimintatapoja, merkityksiä, arvoja ja asenteita
kertomuksen kohteena oleviin asioihin liittyy.
Tätä kautta syntyy lukuisia variaatioita, tietokoneen tuottamia klustereita yhdistämällä narratiivinen “pehmyt” tutkimus tilastolliseen “kovaan“ dataan ja sen tulkintaan matemaattisin menetelmin
ja siirtyen kokonaan uudelle “tasolle“ tutkimuksessa.
Ensimmäisen alan oppikirjani tein aiheesta jo 1970-luvulla ja täydensin sitä viimeksi 1990-luvulla
poikkitieteiseksi. Tänään menetelmät ovat osin samoja, mutta aineistot helposti saatavilla ja valtavan suuria. Samoin ovat tietokoneet niiden käsittelijöinä. Kaikki on käynyt kovin helpoksi. Yliopistojen 1970-luvun tietokoneita ei ole tarvis yhdistää toisiinsa suurten aineistojen analysointiin
ja salaa byrokratialta. Yliopistot kun kilpailivat keskenään ja välttelivät yhteistyötä. Viestintätutkinnan suomalainen jätiläinen Osmo A. Wiio sai nekrologinsa 22. helmikuuta ja kuvasin tässä hieman tämän prosessin kulkua todellisen ammattilaisen näkökulmasta.
Narratiivinen tutkimus, vakavasti otettava, syntyi etenkin 1980-luvulla (Pradal, Fellugo) ja kehittyi
2000-luvulla kukoistukseensa (esim. Coloradon koulukunta) mutta on Suomessakin alan tutkijoita
(Koskinen, Lämsä, Hyvärinen, Löytönen, Puusniekka, Saaranen-Kauppinen jne.). Suomessa menetelmä koetaan “laadullisena analyysinä” joka rajoittaa sen käyttöä kertomusten tulkintaan, kertomuksen kaltaisten rakenteiden hahmotteluun ja kovempaan dataan. Tutkijat kun tuntevat
yleensä vain toisen puolen tieteen menetelmistä ja ovat toiselle täysin sokeita, liki vihamielisiä.
Menetelmien siirto “määrälliseen analyysiin” ja sen viimeisimpiin menetelmiin tekee siitä kokonaan toisenlaisen etenkin riippuvuussuhteiden analyysinä. Se siis kertoo miten me riipumme toisissamme, olemme kietoutuneet yhteen yksilöinä, ryhminä ja sellaisina klustereina, joita ei aiemmin ollut olemassakaan.
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Osama bin Ladenin haamu
Niinpä, kun me puhumme vaikkapa Al-Qaidan kaltaisesta terroristiverkostosta, meillä on mielikuvia, joita yhdistävät karttakuvat Nigeriaan, Maliin, Mauritaniaan, Marokkoon mutta yhtä hyvin Arabian niemimaalle, Jemeniin ja Saudi-Arabiaan, Iraniin ja Turkkiin tai Pakistaniin, Indonesiaan,
Malesiaan ja Filippiineille, Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan.
Syntyy vaikutelma yli puolen maailman kattavasta terrorismista, joka kuitenkin hakee seuraajaa
bin Ladenille. Kun ajattelee al-Quaidaa, ajattelee samalla Osama bin Ladenia, joka on kuollut.
Narratiivinen tapa laatia kertomusta karttakuvineen vie tarinaa kohti sellaista mediamaaliman harhaa, jossa puoli maailmaa leimautuu osaksi Osama bin Ladenin kuoleman jälkeisen elämän ideologiaa, rahoitusta, romahtaneiden valtioiden omalaatuista elämää ja usein taistelua Yhdysvaltain
intressejä vastaan.
Ydinkertomus on kuitenkin Osama bin Ladenin kuolema ja hänen järjestönsä joutuminen ahtaalle
jo ennen johtajansa menehtymistä. Tämä kaikki tarjoaa mahdollisuuden kehyskertomukseen urkinnasta osana terrorin uhkaa, pelkoa.
Kesäkuussa brittiläinen The Guradian julkaisi sanomalehtenä, printtimediana, artikkelin, joka
aloitti maailmanlaajuisen vakoilukohun.
Tuo artikkeli kertoi yhdysvaltalaisen erityistuomioistuimen päätöksestä, joka velvoitti teleoperaattori Verizonin luovuttamaan miljoonien amerikkalaisten puheluiden metatiedot FBI:lle ja NSA:lle.
Seuraavana päivänä myös Washigton Post kertoi Prism-ohjelmasta, jonka avulla NSA saattoi
kerätä tietoja suoraan vaikkapa Applen, Googlen ja Microsoftin palvelimilta. NSA oli tehnyt yhtiöiden kanssa läheistä yhteistyötä ohittaen näin samalla tietojen suojauksen.

Snowden julkisuuteen
Seuraavana päivänä The Guradian kertoi, kuinka tietokoneohjelma Boundless Informat keräsi eri
maissa reaaliaikaisesti tietoa yksityisiltä kansalaisilta, pelkästään elokuussa Yhdysvalloissa liki
kolme miljardia tietoa.
Tuossa vaiheessa urkinnan paljastanut, oman aikamme omalaatuinen totuuden puhuja, Edward
Snowden, tuli julkisuuteen. The Guradian tapasi Snowdenin Hongkongissa ja myöhemmin Venäjä
lupasi hänelle turvapaikan.
Loppu onkin jo tiedossamme. Selvisi kuinka NSA oli seurannut yliopistoja ja tavallisia kiinalaisia,
Yhdysvallat ja Iso-Britannia olivat vakoilleet johtajia ja diplomaatteja, NSA oli saanut laajat valtuudet kerätä tietoja amerikkalaisilta, joiden kuului nauttia perustuslaillista suojaa.
Kohu levisi Isoon-Britanniaan, Tempura-ohjelma tuli sekin tutuksi ja ansaitsisi oman aikamme
mediapalkinnon jo yksistään kyvystään kerätä tietoja puhelin- ja internet -liikenteestä Atlantin alla
kulkevista valokuitukaapeleista.
Ehdolla palkinnon saajiksi ovat myös NSA:n salakuuntelijat seuratessaan Brysselin, New Yorkin
ja Washingtonin EU:n edustustoja sekä useiden maiden suurlähetystöjä. Urkinnan listalla olivat
myös YK ja kansainvälinen atomienergiajärjestö.
Saksassa oli seurattu yli 500 miljoonaan datayhteyttä ja vakoilun ulkopuolella oli vain ns. “viiden
silmän” vakoilurengas (NSA (US) ja Kanada, Iso-Britannia, Australia, Uusi-Seelanti). Olisiko näille
myönnettävä mediapalkinto ja samalla palkittava myös “Five eyes”?
Heinäkuussa edettiin jo kohti uusia maita ja kansoja. Ranska oli kopioinut ja tallentanut puheluja internet -liikennettä jo vuosia, tutuksi tulevat brasilialaisille järjestöt O Globo ja Xkeyscore-ohjelmat. Latinalaisen-Amerikan kansalaisten ohella selvisi myös urkinnat koskien öljyä, energiaa
ja kaupankäyntiä yleensäkin.
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Julkiset potilastiedot
Saksan ja Yhdysvaltain tiedustelupalvelut todettiin makaavan samassa sängyssä ja Xkeyscoreohjelma laajeni sekin 500 palvelimeksi ympäri maailmaa. Niinpä kun jouduin sairaalaan ja potilastietoni olivat avoinna sairaalaan myöhemmin soitettaessa, samalla imuroinnilla oma kotisivuni
(Cluster art) käyttö monituhatkertaistui. Niin kävi myös Facebook -sivustolleni jne. Se tukkeutui ja
suljettiin kahdeksi vuorokaudeksi.
Sain puolen tunnin sairaalapuhelun aikana koneeltani lähes tuhatsivuisen raportin ketkä kaikkialta, noin 200 valtiosta, olivat urkkineet ja imuroineet tietojani.
Näin potilastiedoistani tuli tuttuja ympäri maailmaa, mutta samalla niihin yhdistettiin kvantitatiivisen analyysin menetelmin tyypittelyä, teemoittelua ja luokittelua helpottavia aineistoja yhteisvaihteluanalyysiin sekä mutkikkaampaan laadulliseen analyysiin näiden rinnalla. Laukaisevana oli kuitenkin potilastietojeni avaaminen Hämeenlinnassa sairaalassa.
Tietokoneet hoitavat tämän mutkikkaan yhdistelyn miljardeista tiedoista ja ihmisistä reaaliaikaisesti. Mukana ovat toki myös hermeneuttiset ja semioottiset analyysit, keskusteluanalyysit Facebook aineistoista sekä yhteisvaihteluanalyysit.
Verkosto- ja klusterirakenteet ovat erittäin käyttökelpoisia mihin tahansa mm. kaupalliseen käyttöön ja median manipulointiin. Olisiko tästä annettava ainakin tunnustus, jos ei vielä varsinaista
mediapalkintoa?
Elokuun aikana selvisi, kuinka brittiläiset möivät oikeuksia NSA:lle käyttää heidän vastaavan
GCHQ:n kuituverkkoyhteyksiä. Briteillä lait kun ovat väljempiä. Samalla löytyi porsaanreikiä vakoilla myös amerikkalaisia. NSA oli lisäksi rikkonut menettelytapasääntöjään 2700 kertaa. Samalla paljastui uusi Lovint -tiedustelu, jossa työntekijät urkkivat omia puolisoitaan. Olisiko tälle
annettava erityistunnustus mediapalkintona (love intelligence)?
Yrityksille NSA maksoi palveluista päästä näiden “servereille” ja elokuun lopussa selvisi myös
231 kyber -iskua Venäjää, Kiinaa, Irania ja Pohjois-Koreaa vastaan. Olisiko tällainen kybersodan
käynnistäminen mediapalkinnon arvoinen asia? Samalla selvisi kuinka NSA hakkeroi myös mediataloihin. Se, että presidenttejä ja valtioiden päämiehiä vakoiltiin, ei ollut enää uutinen syyskuulle siirryttäessä.

Järjestelmällistä sabotointia
Yksityisten tietokoneitten suojausstandardeja oli heikennetty ja suojauksia oli myös purettu sähköposteissa ja verkkopankeissa, selvisi syyskuun alussa. Älypuhelimet olivat nekin helppo saalis
urkkijoille ja uusina tulivat mukaan myös luottokorttimme sekä SWIFT-tiedot ja puhelinyhtiöt. Jo
alussa kuvattuja menetelmiä sovellettiin laadittaessa karttoja amerikkalaisten sosiaalisista suhteita. Voisiko tästä kaikesta myöntää jo vuoden 2013 mediapalkinnon?
Opec -verkostot avautuivat nekin siinä missä kanadalaisille kaivosyhtiöiden salatut tiedot. Yahoo,
Gmail ja Facebook tulivat nekin virallisesti mukaan urkittuihin tietoihin koskien myös Yhdysvaltain
kansalaisia.
Nyt tiedot kerättiin Yhdysvaltain ulkopuolella. Ketään ei enää kiinnostanut Angela Merkelin puhelinurkinta tai vastaava urkinta Suomen suuntaan lokakuussa kerrottuna. Siitä ei voi myöntää mediapalkintoja, päinvastoin. Suomalaiset salasivat tiedon viimeiseen saakka jopa omalta eduskunnaltaan ja sen valiokuntatyöskentelyltä. Oikeammin suomalaiset alkoivat seuratakin tapahtumien
kulkua puoli vuotta muuta maailmaa jäljessä. Presidentti Niinistö tunsi asia mutta hänen edeltäjänsä ei.
Lokakuun lopulla selvisi kuinka NSA oli onnistunut tunkeutumaan Googlen ja Yahoon tietokeskuksiin ja tämä mahdollisti avata kaikki yhtiöiden asiakkaiden ja pilvipalveluiden tiedot. Omalle
kohdalle tämä ei tullut yllätyksenä.
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Sen sijaan kun kirjoitin aiheesta aiemmin kotisivulleni ja olin ottanut yhteyttä suomalaisiin medioihin, tästä aiheesta ei suostuttu kirjoittamaan. Tästä ei voi myöntää mediapalkintoa. Snowden
olisi vaiettu Suomessa kuoliaaksi ja palautettu Yhdysvaltoihin.

Snowden oli nero
Diplomaattien hotellivarkaudetkin olivat eritysvalvonnassa ympäri maailmaa ja se oli ihan hyvä
asia. Ruotsin signaalitiedustelu FRA keräsi puolestaan tietoja Venäjästä ja Baltian maista. Joulukuussa todettiin kuinka NSA:n tiedustelu oli perustuslain vastaista. Tuomion antoi Yhdysvaltojen
liittovaltion käräjätuomari.
Snowden oli nero, jollaista ei pitäisi palkata rutiinitehtäviin. Lisäksi hänellä oli sellainen tausta,
joka mahdollisti moraalisen elämän ja samalla myös poikkeuksellisen rohkean toiminnan. Hänen
taustoistaan ei oltu välitetty riittävästi. Hänellä oli selkeä motiivi ja hän toimi hyvin järjestelmällisesti.
Snowden oli järjestelmänvalvoja ja saattoi vedota siihen hankkiessaan turvallisuusluokitukseltaan
salaisia tietoja ja niiden salasanoja. Siihen tuskin vaadittiin enempää kuin kymmenkunta analyytikkoa ja näiden salasanat. Kaikkiaan Snowden ehti imuroida käyttöönsä arviolta 20 000-50 000
salattua tietoa. Miten kaikki lopulta onnistui, on edelleen osin avoin ja tunnistamatta.
Snowdenia suojeli hänen korkea turvallisuusluokituksensa sekä sijoittuminen fyysisesti Havaijille.
Olen kirjoittanut tästä fyysisestä sijoittumisesta ja sen eduista jo paljon ennen Snowdenin tapausta. Vaikka prosessit ovat reaaliaikaisia Tyynenmeren saaret ovat oivallinen paikka operoida
silloin, kun muut nukkuvat. Se, mitä tapahtui ja tapahtuu tällä rintamalla, on vaiettua totuutta ja
peiteltyä kerrontaa. Näin emme saa koskaan esille totuutta, vaan vain narratiivisen kertomuksen
ja niiden pohjalta tehtävän analyysin.

Jäävuoren huippu
Näin se, mikä nyt näkyy, on vain jäävuoren huippu. Kun valtiot vakoilivat aiemmin vihollisiaan, nyt
ystävät vakoilevat ystäviään ja kaikki tieto on siinä kiinnostavaa. Motiivi, estää terrorismia, vie
lopulta kohti uutta yhteiskuntavaihetta, jossa urkinnasta ja viestien avaamisesta on tullut hyväksyttyä ja normisto sekä moraali on tässäkin kohden rapautunut.
Nyt on vaikea osoittaa kuka terrorisoi ja ketä? Oleellista on, että kaikki on nyt avointa ja avattavissa, mitään ei voi salata. Miten yhteiskuntarakenteet sen kestävät jää nähtäväksi.
Se, että joku (NSA) voi saada kaiken tiedon, ja myös saa sen, on kulttuurisesti ilmiönä uusi ja
arveluttava. Se, ettei kukaan voi luottaa kehenkään, ei ole sinänsä uutta, mutta sen myöntäminen
avoimesti on uusi ilmiö. Siitä ei voi jakaa mediapalkintoa. Terrorijahdissa meistä kaikista tehtiin
joko mahdollisia terroristeja tai tulevia vakoilijoita. Näin Osama bin Laden saavutti tavoitteensa.

Moraalin rappio rapauttaa yhteiskuntakehitystä
Kun kaikki vakoilevat kaikkia ja jokainen uusi laite helpottaa vakoilun laajenemista, teknologinen
kehitys hidastuu tai siihen suhtaudutaan varauksella. Kun ystävät todellakin vakoilevat toisiaan,
kehenkään ei voi luottaa.
Kansalliseen urkintapalveluihin on pesiytynyt byrokratiaa ja niiden välit ovat tulehtuneet. Euroopassa EU suoritta omaa urkintaansa ja kansalliset valtiot ja niiden salaiset sopimukset erikseen
omaansa. Kaikki epäilevät toisiaan ja yhteisesti Britanniaa, josta tieto tahtoo valua Yhdysvaltoihin.
Euroopan monikerroksista järjestelmää sotkee lisäksi Nato, jossa Nato-jäsenet jakavat tietoa keskenään eri tavoin kuin sen ulkopuolella toimivat.
Liittovaltiossa, kuten Saksa, on omat osavaltioiden tiedusteluvirastot ja samat ongelmat löytyvät
myös Ranskasta, jossa on vajaa kymmenen toisilleen kyräilevää tiedustelupalvelua.
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Kilpailu kyberavaruudesta on ankara ja Yhdysvaltain asema on luonnollisesti vahva. Se, miten
Snowdenin kaltainen yksittäinen henkilö kykeni avaamaan meille edes hieman tätä jokaista meitä
koskettavaa ympäristöä, on ilman muuta vuoden 2013 mediapalkinnon ansaitseva teko ja historiaan jäävä muistutus aikamme ehkä arveluttavimmasta ilmiöstä. Jatkossa joudumme varautumaan kuinka mikä laite, missä vain ja milloin vain, voi olla osa urkintaa.

81. The Mandela Rhodes Foundation – The message of Intependence Day
Matti Luostarinen 2014. Vuoden 2013 enteet ja utopiat, dystopiat. Taantuma kylmään sotaan.
Blogi 6. joulukuuta 2013 www.clusterart.org
This day is the independence day in Finland. In this new global world, in this new media society,
in this new hybrid society and paradigm, Nelson Rolihlahla Mandela – Madiba is allways the light
of freedom and support to the work of independent people, humanity and the future in local and
global levels, in our economy and social life and culture. Now and for ever.

Message to The Nelson Mandela Foundation
Tuo on tiivistelmä omasta viestistäni Nelson Mandelan nimeä kantavalla säätiölle ja hänen työttään kunnioittavalle ja jatkavalle organisaatiolle. Noita viestejä on nyt lähetetty ympäri maailmaa
miljoonittain ja kielivät Mandelan poikkeavasta asemasta globaalin maailman yhteisenä humanismin, ihmisyyden, yhdenvertaisuuden, suvaitsevaisuuden sekä rotusorron esitaistelijana ja ikonina
ympäri maailmaa.
Suruviesti ei ollut toki yllätys. Mandela on sairastellut vakavasti ja kuoli nyt kotonaan siten, että
suruviesti saapui Suomeen juuri oman itsenäisyyspäivämme aattona tai aikana. Koskettavimman
puheen piti Yhdysvaltain presidentti Barack Obama. Se on luettavana netissä. Koko Yhdysvallat
suruliputtaa Mandelan kuolemaa.
Mandela omisti koko elämänsä Etelä-Afrikan rotusortohallinnon kaatamiseen. Edes 27 vankilavuotta eivät häntä lannistaneet tai katkeroittaneet. Hän jatkoi vapauduttuaan kansallisen sovinnon
puolesta noustuaan maansa ensimmäiseksi demokraattisesti valituksi presidentiksi.

Ikonin synnytyksen tuskaa
Mandelasta syntyi globaaliin historiaan legenda, joka edustaa paljon muutakin kuin vain tuon rotusortoa vastustaneen taistelijan humaanin lähettilään tehtävää. Anteeksianto ja sovinto sekä monet Mandelan kansainväliset esiintymiset myös Suomessa, Suomea monen kertaan kiittäen ja
ylistäen, toivat hänet koko humanitaarisen liikkeen kärkihahmoksi. Ihailu Mandelaa kohtaan voimistui vaikka hän sai toki myös arvostelua kotimassaan ja myös ulkomailla.
Sosiaaliset uudistukset etenivät hitaasti ja herääminen aids-epidemiaan oli sekin hidasta. Lisäksi
Mandela muisti henkilöitä, joista ei välttämättä pidetty ja puolusti sitä sillä tuella, jonka hän oli
heiltä saanut vaikeina vankilavuosinaan. Tällaisia henkilöitä olivat mm. Fidel Castro ja Muammar
Gaddafi.
Mandela lähti mukaan jo 1940-luvun alussa ACN:n toimintaan, oli perustamassa sen nuorisoliittoa, jolloin se myös radikalisoitui. Yhteenotot pahenivat kun Etelä-Afrikkaan nousi apartheidia
ajanut Kansallispuolue. Moni aikalainen muistaa kevään 1960, jolloin poliisi ampui 69 mielenosoittajaa Shapervillen verilöylyssä ja ACN kiellettiin. Olin itse tuolloin yhdeksänvuotias ja muistan
tapauksen kuin tämän päivän. Levottomuuksia oli myös Yhdysvalloissa. John F. Kennedy murhattiin Dallasissa vuonna 1963 ja viisi vuotta myöhemmin kansalaisoikeustaistelija Martin Luther
King.
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Suomi eli suurten yhdyskuntarakenteiden murrosvuosiaan, poliittiset liikkeemme olivat nekin jakautuneina ja kylmän sodan vuodet vaivasivat pahimmillaan. Nuorille, suuren ikäluokan kasvateille, ihmisoikeustaistelijoista syntyi osa omaa identiteettiä ja humanismin perusteita köyhissä
oloissamme. Mandela oli näistä yksi suurimmista, ellei suurin ja uskottavin.

Vankilavuosien pitkä varjo
Vuonna 1963 Mandela tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen ja seuraavana vuonna se muutettiin elinkautiseksi. Vasta vuonna 1989, Frederik von Klerkin noustua valtaan, ANC laillistettiin ja
poliittiset vangit vapautettiin. Mandelan vapaus siirtyi vuodelle 1990. Se oli aikaa, jolloin Suomi
pohti jo liittymistä EU:n jäseneksi ja Neuvostoliitto oli hajoamassa.
Tätä ennen maa oli kuitenkin siirtynyt agraarista ja pientilavaltaisesta valtiosta kohti teollista ja
jälkiteollista vaihetta sekä palveluyhteiskunnaksi. Oli kaupungistuttu ja sosiaalisena ilmiönä kaupunkilaistuttu. Informaatioyhteiskunnan siemenet kylvettiin yliopistoissamme jo 1970-luvulla ja innovaatiopolitiikka tuli meille tutuksi. Me vierailimme myös Etylä-Afrikassa ja annoimme tukemme
sen innovaatioprosessien kehittymiselle. Saimme juhlavan vastaanoton tiedepuistojen maailmanjärjestön konferenssissa silloisen poliittisen johdon kiitoksena. Suomalaista sellainen suitsutus
nolostutti. Meidät pantiin tanssiman yhdessä paikallisten virtuoosien kanssa.
Vuonna 1994 maassa järjestettiin ensimmäiset vapaat vaalit ja Mandela valittiin presidentiksi,
ACN sai enemmistön parlamenttiin. Suomi eli lamassa ja oli liittymässä EU:n jäsenmaaksi. Uudistuksia tapahtui niin Etelä-Amerikassa kuin etenkin Aasiassa. Suomalaisia varoitettiin liiasta sinisilmäisyydestä. Se ei mennyt perille. EU-uskovaiset olivat hurmoksessa.
Kun näitä mantereita oli maantieteilijänä kiertänyt, mikään ei enää tullut yllätyksenä. Mandela ja
suomalaisuus istuivat hyvin yhteen sellaisessa työssä, jossa pyrkimys oli solidaarisuus, verkostot,
klusterit, kansainvälinen yhteistyö ja etenkin samojen ongelmien ratkaisu, joissa Suomi oli joutunut ponnistelemaan heti sotiensa jälkeen. Syntyi Martti Ahtisaaren kaltaisia poliitikkoja lahjaksi
maailmalle. Tuijottaminen yhteen suuntaan kuitenkin kiusasi.

Pientalonpojan lapsen tyypillinen tausta
Mandela oli kyläpäällikön poika Transkeista, heinäkuussa syntynyt, kuten kaikki muutkin ravun
merkeissä elävät, minä mukaan lukien. Sisaruksia Mandelalla oli 13, äiti miehensä kolmas vaimo
ja isä kuoli pojan ollessa 9-vuotias. Äiti lähetti pojan 7-vuotiaan metodistina lähetyskouluun ja
siellä brittitavan mukaan nimi vaihtui Rolihlahla Mandelasta Nelson Mandelaksi.
Opinnot jatkuivat Fort Haren yliopistossa, ja samalla mustien kansalaisoikeusliike tuli tutuksi.
Opiskelijapolitiikassaan aktiivi Mandela erotettiin yliopistosta mutta hän suoritti tutkinnon loppuun
kirjekurssilla Witwaterstadin yliopistoon. Suvun järjestämää avioliittoa Mandela pakeni Johannesburgiin ja perusti ensimmäisen mustien asianajotoimiston. Elettiin 1950-luvun alkua. Suomessa
järjestettiin samana vuonna Helsingin Olympiakisat. Suomi alkoi kansainvälistyä.
Kylmien apartheid tuulien pahetessa Mandelan johtama radikaali suuntaus käynnisti omat boikottinsa, lakot ja kansalaistottelemattomuuden. Ahdistelu, pidätykset ja lopulta maanpetossyytteet,
maanalainen toiminta johtivat väkivallattoman vastarinnan veritöiden jälkeen aseellisiin taisteluihin. Alkoi taistelijoiden koulutus ja sabotaasikampanjat. Tukea haettiin mm. Etiopiasta, Algerista
ja Britannialta.
Ihanne vapaasta ja demokraattisesta yhteiskunnasta säilyi vankilavuosien aikanakin eikä Mandela katkeroitunut. Kapkaupungin sijaitseva vankilasaari Robben Island tuli Mandelalla tutuksi.
Samalla myös maailmalla iskulause “ Vapauttakaa Nelson Mandela “ lisäsi paineita Etelä-Afrikassa ja Mandelasta tuli juuri vankila-aikanaan muuttuvan maailman ja sen vapauden vertauskuva.
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Kunniamerkkien aikaa
Apartheid joutui lopulta mahdottoman eteen ja muun maailman saartamaksi. Sen loppu alkoi häämöttää Frederik de Klerkin tultua presidentiksi vuonna 1989. Mandelan vapauttaminen oli nyt jo
pelkkä muodollisuus ja hän nousi suoraan valtaan seuraavissa vaaleissa. Apartheid murtui ilman
sisällissotaa, mutta hyvin pitkälle kansainvälisen painostuksen ja Mandelan maineen kautta myös
vankilassa viruessaan.
Uudessa Etelä-Afrikassa rasismiin ei vastattu rasismilla. Suomalaisille tämä sama ilmiö oli kokemuksena tuttu oman sisällissodan ajoilta ja sen jatkumisena talvisodan hengessä sekä jatkosodassa, Karjalan siirtoväen asuttamisessa. Katkeruus ei purkautunut edes 1960-luvun suuren
maaltamuuton yhteydessä muuten kuin poliittisena liikehdintänä. Pientilallisten asiaa alkoi ajaa
vennamolainen kansanliike.
Rotusortajan rikokset käytiin läpi totuus- ja sovintokomissiossa, jonka tarkoituksen oli rikosten
tunnustaminen ja anteeksianto. Mandelasta syntyi ikoni, jota leimasi juuri tämä rakastetun hahmon mukanaan tuoma katkeroitumaton sovinto. Mandela palkittiin yli 200 kunniamerkillä ja -nimellä tai muulla tunnustuksella. Suomessa sorrettujen tunnustuksia on aina jaettu kitsaasti. Sorron yöstä nousseesta tahtoo tulla aiempaa pahempi sortaja.
Ikonikin on lopulta vain ihminen ihmisten joukossa. Mandela poika kuoli aidsiin ja hänen perheestään ja vaimoistaan käytiin medioissa kohua. Aids alettiin ymmärtää tautina tautien joukossa.
Mandela ehti olla naimisissa kolme eri kertaa. Ensin taistelutoverinsa serkun Evelyn Ntoko Masen
kanssa saaden neljä yhteistä lasta, sitten ANC:n naisliiton johtajan Winnie Madikizelan kanssa,
jolloin perhe kasvoi kahdella tyttärellä. Tämä liitto oli erityisen näkyvä etenkin Mandelan vapauduttua vankilasta.

Madiba, Tata Mandela
Ikääntyvä 80-vuotias Mandela solmi kolmannen avioliiton Mosambikin presidentin lesken Gracka
Machelin kanssa vuonna 1998. Mandelasta oli tullut mediamaailman ja -yhteiskunnan ilmiö, hänellä oli 20 lastenlasta ja lukuisia lapsenlapsenlapsia. Kutsumanimien määrä kasvoi vuosi vuodelta ja käytetyimpiä medioissa olivat muun muassa Madiba, Tata, Khulu ja Dalibhunga. Nimet
viittasivat joko klaaniin, tarkoittaen suurta tai isoisää tai neuvoston perustajaa, vuoropuhelun koollekutsujaa.
Mandela syntyi vuosi Suomen syntymän jälkeen ja hän kuoli päivää ennen suomalaisten viettäessä maansa itsenäistymisen juhlaa. Mandela kävi Suomessa kolme eri kertaa ja hänellä oli Suomessa sydänystäviä. Suomessa Mandela muistetaan hieman eri tavalla kuin monessa muussa
Euroopan, Aasian tai Amerikan mantereen valtiossa. Sen sijaan moni Afrikan valtio kokee Mandelan hieman samalla tavalla kuin suomalaiset.
Näin viesti “Message to The Nelson Mandela Foundation, The Nelson Mandela Children’s Fund
and The Mandela Rhodes Foundation” on Suomesta saapuneena hieman muista maailman viesteistä poikkeava ja sitä on tulkittava myös tämän päivän, itsenäisyyspäivämme, kokemusten valossa. Hyvää itsenäisyyspäivää.

82. Vähän niin kuin oltaisiin ihmisiksi
Matti Luostarinen 2015: Arctic Babylon 2015. Apokryfiset ennusteet toteutuvat. Blogi 10. tammikuuta 2014 www.clusterart.org
Yhdysvaltain vasemmiston ja arvovaltaisimman median näkyvä kolumnisti ja mediapersoona, Nobelisti Paul Krugman, antaa jälleen lausunnon Suomesta ja kertoo kuinka Suomen olisi kuulunut
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pysyä poissa eurosta. Nyt eroaminen on jo hankalampaa, eikä hän ole siinä suomalaisia rohkaisemassa. Sen sijaa talousvertailut Ruotsiin kertovat Krugmanille, kuinka ruotsalaiset ovat kaikin
tavoin hyötyneet kruunustaan ja senhän suomalaiset toki tietävätkin. Nyt ei ole oikein enää
omassa politiikassamme ja sen hoidossa valetohtoreiden paikka.

Miksi Suomi ei ole kavussa?
Krugman pohtii myös, miksi Tanskalla menee toisin kuin Ruotsilla ja mikä Suomen taloutta vaivaa, kun sen tulisi olla jo kovassa nousussa senkin. Hän ei osaa talousluvuistaan arvioida, mikä
maata vaivaa. Hän vain toteaa, kuinka Suomen talous ei ole kuplan varassa, toisin kuin monessa
muussa valtiossa, kuten mahdollisesti Tanskassa tai vaikkapa Yhdysvalloissa, Texasissa. Siellä
menee näennäisesti hyvin mutta moni asia on kuten takavuosina, öljyyn rakennettua.
Kun valtio on kansakuntana, osavaltiona, yhteen luonnonvaraan nojaava, syntyy vääristymiä. Pahin niistä on laiminlyödä sellaista osaamista, jota koulutuksen ja normiston sekä moraalin kuljettama lainsäädäntö täydentävät. Usein ne liittyvät juuri koulutukseen ja sosiaali- sekä terveydenhuoltoon. Texasissa nämä ovat retuperällä. Näin on myös rakennemuutoksissaan kipuilevissa ns.
ruostevaltioissa. Se näkyy tulevissa vaaleissa. Ei ole populismia olla tyytymätön nykyiseen menoon.
Asenteella, jokainen hoitakoon asiansa itse, syntyy juopa rikkaiden ja köyhien välille. Ihminen ei
ole altruistinen vaan pikemminkin egoistinen eläin. Sitä pahentavat vielä persoonallisuuden vääristymät ja tätä kautta syntyvät kriminalisoitavat ongelmat.
Myös näihin on osattava varautua. Vanhuksiin ja lapsiin sekä johtajiin, joilla on vaikkapa vaikeita
tunnevammoja tai joiden kohdalla syntyy myöhemmin sellaisia ongelmia, joihin ei ole muuten varauduttu. Hitlerillä ja Stalinilla oli tällaisia vammoja ja Kekkonen sairastui virkansa aikana ja kestäessä. Kaikkeen on varauduttava myös pian sata vuotta täyttävässä Suomessa.

Paul Samuelsonin kasvatti
Krugman on ollut koko ajan samaa mieltä kuin omat kirjoitukseni jo paljon ennen kuin hänen
palkittiin Ruotsin Akatemian toimesta vuonna 2008. Edustamme samoja tieteenaloja, aluetaloutta, kansainvälistä kauppaa, ja kun hän edustaa kaupunkitaloustiedettä, oma urani on maaseutupainotteinen, Suomessa kun asumme.
Lisäksi olen joutunut Suomessa käymään läpi “sotia”, jotka liittyvät luonnonvaroihin ja opiskelemaan meillä arvostetut luonnontieteet, väitellen myös sieltä, toisin kuin Krugman. Yhdysvalloissa
sellainen olisi omituista. Ei se tavallista ole Suomessakaan ja näin poikkitieteinen näkemys puuttuu ja alamme ontua. Olemme kuin harakka tervatulla katolla.
Eikö Suomessa riitä yksi tiedekunta ja sen kalliit ja työläät tohtorin opinnot ja professorin pätevyys? Ei riitä. Hyvä jos kaksi tai kolme. Suomi on syrjäinen maa ja siellä opinnot ovat toinen asia
kuin Yhdysvalloissa tai Saksassa, jotka ovat liittovaltioita molemmat. Liittovaltiossa siirrytään valtiosta toiseen ja haetaan koulutetuinta ja pätevintä väkeä, ei päinvastoin.
Tässä Krugman ei tunne Suomea ja sen talouden perustaa, pienuutta ja sen historiaa, mikrotaloutta makrotalouden rinnalla ja luonnonvarariippuvuuttamme. Hän ei seuraa suomalaisten nettikeskustelua ja sen juopuneita “kavereita” ja heidän omalaatuista maailmankuvaansa, vihaisia tai
mököttäviä mielipiteitä, joissa puretaan pahaa oloa.
Kaverituomioistuin tuomitsee omiaan eri tavalla kuin vieraita ja rakenteellinen korruptio suosii
omiaan sekin. Se ei rohkaise opiskelemaan vaan rankaisee siitä herrahissiä käyttäen. Sodassa
opittiin kuinka eri värit merkitsevät erilaista kiireysjärjestystä haavoittuneiden hoidossa. Punainen
ohitti keltaisen ja violetti väri jätettiin väliin ja hoitamatta.
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Tässä suomalaisessa debatissa, sosiaalisen median kansalaiskeskustelussa, naisilla sanavarastossa on yleensä noin 15 000 sanaa ja miehillä vain puolet tästä. Akateemisella naisella voi sanavarastossa olla jopa 30 000 sanaa johtuen erikoissanastosta.
Se on jo kolmasosa siitä sanavarastosta ja sen pääomasta, jolla suomalaiset kommunikoivat keskenään kotimaisen kielen keskuksen mukaan arvioiden. Siinä aikuiset omaksuvat nuorten sanoja
ja symbolijärjestelmä rikastuu, jos rikastuu.
Viime vuonna hakukoneen haetumpia sanoja olivat sellaiset kuin “tietovuoto, seisomapöytä, hallintohimmeli, rahakoira, laikata, hyönteissyönti, mimmikirjallisuus, vlogi, tiara, täpätä, kreisibailaus, protaus, joustokaukalo, nyhtöpossu, aivohaveri, kännykkäparkki, hulailu, villiuinti, mentalisointi” jne. Joka vuosi tämä sanasto muuttuu ja niiden mukana hermeneuttinen maailmankuvamme. Olettaen että huolehdimme koulutuksestamme, emme pane aivojamme narikkaan.

Monen yliopiston kasvatti
Paul Krugman ei ole vain yhden professorin, Paul Samuelsonin, tuote tai yhden yliopiston kasvatti, vaan takana on myös Yale, MIT, Berkley, Stanford jne. Hän on ollut niissä opettajana. Syntyi
vähin erin Yhdysvaltain vasemmiston eräänlainen akateeminen keulakuva, joka on nobelistille
harvinaista aktiivisuutta. Olli Rehn sai hänestä näkyvän kriitikon.
Kaikkia sanoja käyttävien mielipiteet eivät kuitenkaan ole yhtä arvokkaita. Niinpä asiansa osaava
populisti ja tämän seuraaminen on hyödyllisempää kuin älyttömän älämölön seuraaminen. Älytön
läppäri, mediapläjäyksiä heittelevä provosoija, on aikamme ongelma medioissamme.
Tässä työväen ja talonpojan ikivanha sivistysusko on ollut koetuksella. Itsensä kehitystä vaaditaan, mutta kun rinnalla kulkee näitä kaikki koulut kiertäviä itsensä kehittäjiä ja valelääkäreitä.
Heidän seuraaminen netissään tutkijana yökaudet on hirvittävää henkistä tuskaa ja itsensä ruoskintaa yliopistotuntien jälkeen.
Saska Saarikoksi pitää tästä saarnaansa Hesarin kolumnistina (8.1) ja päätyy havaintoon, jossa
osa kansasta on panemassa aivonsa naulakkoon ja se vie sen osan ojasta allikkoon. Kahtiajakoa
ei voi estää mikään eikä kukaan. Saska siirrettäköön vaimoineen seuraamaan Yhdysvaltain vaaleja. Kertokoon meille rehellisesti mitä siellä tapahtuu, analyyttisesti ja ilman värisokeutta violetti
väri unohtaen kokonaan.
Kun Paul Krugmanista kasvoi eräänlainen Yhdysvaltain opposition johtaja, hän on siinä ammattimies. Monen yliopiston kasvatti, jolloin tiiviit liki populistiset ilmaisut finanssikriisistä, vuokrasäätelystä, ympäristöongelmista, demokratiasta, tuloeroista jne. ovat oppineen miehen perustelemia
ja niille löytyy tuhansien sivujen julkaisutkin.
Se ei ole pelkkä mediapläjäys, joka on sanojansa ainut ajatus koko asiasta. Ei shakkiakaan yhdellä aloitussiirrolla voiteta mekastamalla populismista ikään kuin paholaisen töistä ja riivatun vaivaamasta kansasta kirjoitellen.
Eikä ensimmäiseen siirtoon käytetä heti kuningasta. On osattava myös säännöt. Pelkkä pläjäys
ei vielä riitä kun kyseessä on lentopallopeli, jossa on kolme erää ja kovimmat “pläjäykset“ isketään
liki neljän metrin korkeudesta joukkueena tätä vuosia harjoitellen ja lapsesta aloittaen.
Jokaisella pelaajalla on paikkansa ja yleispelaaja tekee muuta kuin passari ja hakkuri. Passari
näkee koko kentän, myös vastapuolen väsyneen pelaajan.

Vainoamisen kriminalisointi
Meillä, Paul Krugmanilla ja minulla, on yhteinen normisto ja moraalikäsitys. Samoin kuvittelemme
lainsäädännön syntyvän seuraten pitkälle kehittynyttä moraalista, monen sukupolven luomaa talousjärjestelmää. Ero syntyy lähinnä luonnonlakien tulkinnassa. Krugman ei tulkitse niitä lainkaan
kirjoittelussaan. Suomessa ne tulkitaan ensimmäisenä jos nyt jotain tulkitaan.
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Useimmat talouden nobelistit James Buchanasta Robert Coaseen, jotka saivat Nobelinsa vuosina
1986 ja 1991, Buchanan tennesseeläisen maanviljelijän poikana, korostavat kuinka kansakunnat
menestyvät moraalisen pääomansa mukaisesti. Hänet tunnettiin ns. julkisen valinnan (Public
Choice) koulukunnan perustajana, jota Krugman Princentonin yliopiston kasvattina ei ole voinut
sivuuttaa.
Ne näkyvät hänen ohjeissaan toimittajille: “1) Todellisten päämäärien tutkimisessa ei ole mitään
hullua. 2) Älä oleta tavallista poliittista säännönmukaisuutta, valta pyrkii hallitsemaan mediaa 3)
Oleta vastahyökkäys kritiikkiin ja 4) Älä usko että tavoitteilla on rajat.”
Kansakunta ilman jyrkkiä luokkarajoja ei tietenkään tarkoita sen tasapäistämistä. Keskiluokkainen
yhteiskunta ei synny tyhjästä vaan ponnistelun tuloksena. Verot, sosiaaliturva, työttömyysturva,
ammattiyhdistysliike jne. eivät toki romuttaneet taloutta vaan loivat sen kestävän nousun periaatteet. Tuloerot taas johtavat aina samalla sosiaaliseen eriarvoisuuteen.
Tähän kaikkeen tarvitaan poliittista valtaa, sen tasapainoa ja kykyä löytää uuden paradigmaisen
yhteiskunnan sille asettamat uudet vaatimukset. Finanssikriisi oli tyypillinen ilmiö, joka oli jo aikoja
ennen sen syntyä havaittavissa ja löytyy toki blogeistani ja kirjostani. Toki löytyy myös Krugmanin
kirjoista.
Sama koskee tänään kiusaamista ja vainoamista. Siihen olisi kuulunut puuttua ihmisarvoa loukkaavana ja lainsäädännöllä paljon ennen surullisia seurauksia työpaikoilla ja kouluissamme. Se
olisi tullut kitkeä pois ennen kuin siitä tuli järjestelmällistä, jonka myös valta hyväksyi, tai jopa
suosi sen käyttöä. Mediavalta on näistä vaarallisin hyväksyjä ja sosiaalinen media vallankäyttäjänä valtaa muiden joukossa. Jopa tänään kaikkein järeintä. Saa siihen puuttua silloin kun se on
ihmisarvoa alentavaa ja herjaavaa.

Ilman kritiikkiä ei ole vapauttakaan
Usein oletetaan julkisen vallan toimivan altruistisesti. Käytännön kokemus kuitenkin on osoittanut,
etteivät edes kannustimet (optiot) ja lainsäädännölliset pelotteet ja oikaisut estä julkista valtaa ja
taloutta itsekkäältä toiminnalta ja inhimilliseltä raadollisuudelta.
Vaikka suoranainen korruptio jätettäisiinkin ulkopuolelle, vaikuttaa päätöksentekoon mm. uudelleenvalinta, pienryhmien painostus ja lopulta vähemmistöt joutuvat jyrätyiksi ja Musta Pekka jää
veronmaksajan käteen. Näin myös Suomessa näyttää käyvän ja ainoastaan aito kilpailu voi pitää
kansakunnan itsekkyyden kurissa.
Vallan valvonnan tehostaminen on sekin yksi lääke siinä missä määräenemmistöt ja viimeisenä
lukkona kansanäänestykset. Sosiaalinen media kansalaismediana on väistämättä muuttamassa
demokratiaa ja sen instituutioita. Tähän olisi tullut herätä ajoissa ja seurata mitä on sosiaalisen
median talous ja strategiat.
Suurimpaan arvoon on kuitenkin nousemassa sukupolvien aikana keräytyvä moraalipääoma.
Näin ne demokraattiset kansakunnat, jotka kriminalisoivat myös vainoamisen, kiusaamisen osana
ihmisoikeusloukkauksia, huolehtivat viestintärauhasta ja saavat myös nettirikokset kuriin, menestyvät parhaiten. Tämä koskee myös urkintaa ja sen hoitamista rikoksena.
Vanha käytöksen kultainen kirja on vaihdettava lakikirjaksi silloin, kun häiriköintiä ei saada muuten kuriin. Vehkeily ei ole epärealistista edes silloin, kun päämäärät ovat hyvin avoimia ja koke
mamme ilmiöt liki fataaleja ja uskomattomia ensikokemuksenamme. Toisen maailmansodan ilmiöitä ei voitu oikein edes uskoa todeksi, ne kiellettiin. Tämä jäi geenistöömme perintönä rintamalta,
epigeneettinen perimä on vain osa tätä historiaamme. Ei Krugman tätä tunne.

Ei ole lintukotoa
Suomen saamat lukuisat nuhteet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta kertovat ikävää kieltä
siitä, kuinka lainsäädäntömme ei toimi eurooppalaisen normiston ja moraalin ehdoilla tai, kuten
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viimeisimmät tutkimukset osoittavat, oma lainsäädäntömme ei ole aina sama kuin normistomme
ja moraali.
Ihmiset noudattavat lakia pitkin hampain, vaikka heidän oma moraali puhuu sitä vastaan. Muualla
maailmassa käytäntö on toinen. Laki syntyy juuri normiston ja moraalin perustalta eikä päinvastoin.
Niinpä saamme Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta enemmän moitteita kuin muut Pohjolan
maat yhteensä. Ilmiö on ollut esillä medioissamme hyvin vähän, jos lainkaan. Oikeuslaitoksemme
on omalaatuisensa sekin tuomareineen ja lautamiehineen. Lautamiesjärki ei aina elä omassa
ajassamme sekään.
Oma vanha mökötys- ja kyräilykulttuurimme tulisi pyrkiä muuttamaan sanavapaus- ja vastuuasioissa sekä kiusaamistapauksissamme tavaksi, jossa suunsoittamisesta ja tieriidoista kansallisena erityispiirteenä on päästävä sananvapaudesta sanan- ja tekemisen vastuuseen.
Kyseessä ei ole kamala ilmiö toimittaja Markus Leikolaa siteeraten Apu-Lehdestä: “Vähän niin
kuin oltaisiin ihmisiksi:” Tolkun ihminen on määriteltävä muutenkin kuin Savossa sitä soveltaen
kulttuurisena ilmiönä, normiston mittana ja moraalin vartijana.

83. Toivon symbolit olympiarenkaissa
Matti Luostarinen 2015. Arctic Babylon 2014. Apokryfiset ennusteet toteutuvat. Blogi 7. helmikuuta 2014.
Olympian kisat avataan tänään. Google, kaiken maailman kokoava ja keskittävä tavaratalomme,
on poiminut etusivulleen Olympic-Charter -peruskirjan ja sen tärkeimmän lauseen. Maailmassa
on runsaasti tärkeitä ajatuksia ja suuria tulevan kulttuurimme kiteyttäjiä olematta aforismeja. Vuorisaarnasta sellainen löytyy mutta myös vaikkapa Raamatun Johanneksen kirjan toivon numerot
kristityille 3 kautta 16.
Kristittyjen uskontunnustus on tiivistetty lauseeseen: “Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon
että antoi ainoan Poikansa jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen vaan saisi
iankaikkisen elämän”.
Olympiaurheilussa vastaava tiivistelmä kuuluu kaikessa koruttomuudessaan seuraavasti: “Urheilu on ihmisoikeus. Jokaisella ihmisellä tulee olla mahdollisuus urheilla olympialaisten hengessä ilman syrjintää ja yhteisymmärryksessä, solidaarisuudessa ja reilun pelin aatteiden mukaan.”

Runebergin ja Leinon päivänä nukkuneet
Vuosisatojen saatossa on ilmiöitä, jotka kestävät niihin kohdistetun kritiikin ja myös sadistisen
hyökkäyksen. Uskontojen ja moraalisten normien ja oppien rinnalla kulkee urheilun aatemaailma
ja kulttuuri, joista suomalaiset rakastavat eniten kirjallisuutta, runoutta ja kalevalaista maailmaa
kuvataiteitten ja musiikin rinnalla.
Toki myös teatteria, oman aikamme taidetta, mutta yksi on ylitse muiden, Lönnrotin keräämä kalevalainen lauluperinne ja sen sidos kaikkiin edellisiin hermeneuttisen kielemme kantimien kautta.
Kieli on se, joka välittää myös Raamatun ja Olympic-Charter hengen sisällön ja se lausutaan
tänään vielä erikseen urheilijoiden valana.
Runoilijan päivänä poistui keskuudestamme Mirkka Rekola hieman samaan tapaan kuin aiemmin
kirjoitin blogissani suomalaisille niin merkittävästä, oman aikamme rakkauden julistajasta, Tommy
Tabermannista, joka haudattiin Eino Leinon päivänä.
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Rekola aloitti 20-vuotiaana runoilijan taipaleensa 1950-luvulla. Se oli sama vuosikymmen, jolloin
itse synnyin. Hän oli jo 30 -vuotias kun lausuin lapsena hänen runojaan samaan aikaan seuraten
suomalaisten menestyshiihtäjien ja hyppääjien edesottamuksia olympian lehdossa. Ne olivat menetyksen vuosia ja jatkuivat 1970-luvulle saakka.
Tullako kirjailijaksi, runoilijaksi, urheilijakasiko vai molempien näiden opettajaksi, valmentajaksi.
Ihmisen mittainen elämä on lyhyt ja Rekola syntyi runoilijaksi hetkellä, jolloin sanat vaihtoivat
paikkaa ja kuvataiteilijan värit eivät kertoneet enää edes Hämeessä ja Tampereella valtavirtojen
maailmasta. Forssa oli uinahtanut ikiuneen ja säilöi punatiilimaailman teollista historiaansa. Se
on arvokas tehtävä.
Esikoisteos “Vedessä palaa” sai odotetusti suomalaisilta ristiriitaisen vastaanoton. Vaikka runon
kieli oli ainakin omana kokemuksenani, alle 10-vuotiaana, helppoa ja jopa hauskaa. “Syöttinä
veteen, kuvasi eteen, valuu hopea, polttava, nopea. Näetkös ne kaksi, tulista kalaa. Silmäsi syttyvät, vedessä palaa”.
Rekola opiskeli Porvoosta valmistuttuaan, tyttölyseosta, kuinkas muuten, Helsingin yliopistossa
kirjallisuutta, filosofiaa ja taidehistoriaan kolme vuotta. Kolme vuosikymmentä olisi muuttanut tyylin tyystin toiseksi. Mutta pitikö kirjoittaa juuri Suomalaiseen Suomeen, Parnassoon ja Uuteen
Suomeen? Kun isänä on vielä tamperelainen toimittaja Eero Rekola.
Eikö siitä synny kohtuuton ristiriita ja solmu, joka ei aukene edes runon kielellä. Eikö siinä koe
ajautuvansa kaikkien valtavirtojen ulkopuolelle ja erakoidu yksin? Aivan kuin olisi alan professorina Forssan lähiöissä tai kirjoittaisi tänään Jokiosissa sellaista, joka on julkaistavissa vain Harvardissa. Eihän siellä kukaan sellaista voi sietää. Siellähän on ihka tavallisia forssalaisia duunareita toisiaan kiusaamassa. Ei sellainen ole työtä nähnytkään.
Rekola koki olevansa ulkopuolinen, yltiömodernistille riittämätön ja samaan aikaan perinteiselle
runon lukijalle vieras. Miten voisikaan olla, kun hakee isänsä tyttärenä, tyttökoulun oppilaana Parnassoon ja Uuteen Suomeen kirjoittaen henkistä hyväilyä, hyväksyntää. Tamperehan oli luokkayhteiskuntien kolhima helvetti.
Eikö silloin oma tuotanto päädy vasta vuonna 1995 suomalaisen tutkimuksen ihmeteltäväksi ja
kohteeksi? Silloin viive on peräti 40 vuotta. Eikö se kerro kaiken tästä maasta ja sen murteesta,
politiikasta, onomatopoeettisesta kielestä ja oman aikamme tankeroista? Olivat nämä nyt sitten
menneen hyvinvointiyhteiskunnan ministereitä tai virkamiehiämme. Kaksi sukupolvea viivettä on
liian paljon.

Shauntastinen yö
Peetu Piiroinen käytti tuota käsitettä, shauntastinen, edellisissä olympialaisissa, Kirjoitin siitä silloin blogini otsikon. Eihän sellainen 1930-luvun hiihtäjäkansalle avaudu ja Lahdessa, talvella
2017, on palattava hiintolatujen huumaan häpeän vuosiemme jälkeen.
Me seuraamme olympialaisten avajaisia ja outoa lumilautailun harrastajaa, tulevaa olympiaurheilumme sankaria, osaamatta lausua hänen lajinsa nimeä, muistamatta sitä saati sen vaatimien
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yltiöpäisten kuvioiden suoritusten pisteytystä. Sieltä puuttuu laukaukset ylämummoon. Ne me ymmärrämme.
Se on mystiikkaa, mutta mitä väliä sillä on. Jo 40 vuoden kuluttua joku suuren massan perinteisen
hiihdon ja jääkiekon ystävä ja jääkiekkokaukaloiden massoja huudattavan Kummolan lastenlapsista on oppinut sen kielen ja joku tekee siitä myös väitöskirjansakin.
Mutta ei nyt vielä. Se aika tulee paljon myöhemmin ja oman aikamme lumilautailevat sankarit ovat
silloin 80-vuotiaita ja heistä puhutaan kuin Paavo Nurmesta tai Hannes Kolehmaisesta. Puhtaan
urheilun nyt tuntemattomista oudoista lökäpöksypojista.
Runouden rinnalla Mirkka Rekola oli myös yhteiskunnallisesti oman aikansa valtavirtojen ulkopuolella. Tällöin valtavirralla tarkoitetaan suuria massoja, jotka omaksuvat kaiken hitaasti ja ovat
siis innovaatioprosessien jarruja ja tietämättään aiheuttavat lamat ja kaiken muun sen onnettomuuden, josta itse veroina ja leikkauskina maksavat.
Joukossa tämä tyhmyys vielä tiivistyy ja saa massan rakastamat muotonsa, joskus lopulta pulan
ja taantuman muuttuessa turhaumaksi myös väkivaltaisia muotoja hankkien. Näin syntyvät aikanaan myös fasismi ja monet muut sellaiset liikkeet, joiden ymmärtäminen on runoilijalle mahdotonta ja hän pakenee sitä omaan maailmaansa.
Rekola koki aikansa yhteiskunnallisen vastakkainasettelun Tampereella luokkajakona luonnottomana ja pyristeli vastaan. Hän oli oppinut isän tyttönä pikkutytön roolin johon kuului lippalakki ja
löysät haalarit sekä suuri takki. Se muistutti tuon ajan kulkuria, Chareles Chaplina ja tämän esittämiä ironisia hahmoja, komiikan kautta hulluuttamme kuvaten.
Mirkka menestyi kuitenkin riittävästi, joutumatta mielisairaalaan tai menettämättä kokonaan haluaan elää monen muun aikalaisensa ja runoilijan tapaan alkoholisoituen tai kuollen keuhkotautiin.
Hänen hyväksyntänsä syntyi narrimaisesta käyttäytymisestä ja kyvystä lausua runoja ironisoiden
itseään ja hauskuuttaen yleisöä oma aikamme stand up -komiikan keinoin.
Hän oli oman aikansa Putouksen se hahmo, joka parhaiten nauratti ja piti hengissä omaakin yleisöään narrina pilkaten. Vaikeilta psykofyysisiltä oireilta ja allergioilta se ei kuitenkaan suojannut.
Vielä tuolloin Suomesta ei voitu paeta Ruotsiin. Se aika koetti vasta kun Mirkka oli jo 40 -vuotias.

Valekuun reitti
“Kuva silmissä; sillä tavalla olette täällä. Ketä kukaan ei katso, katoaa. Aurinko, tähti, joku valoon
nukkunut päivä, ei tämä olisi tässä, ilman sitä.”
Kirjoitin Arctic Babylonissa valekuusta. Mirkka Rekola oli runoillut siitä jo paljon minua ennen.
Omassa narratiivisessa kerronnassani kuuni oli koko kertomuksen ydin, pelon sydän ja sen sietäminen oli keino selvitä tai joutua hävitetyksi.
Kustantaja ei kirjaa sietänyt. Se oli liian ikävä piikki 1990-luvun suomalaisen kustantajan lihassa
Bulevardilla eläen. Helsingin Sanomien toimittajan kaltainen ihminen on kiinni oman ideologiansa
elämässä ja vihaa sen paljastajaa tuketuen oman aikansa populistiseen pulinaan.
Vielä raivokkaammin siihen suhtautui oman aikamme tervojen ja paasilinnojen, mediatarinan
proosaksi muuttuneen kertomuksen kustantajat. Kirjan on myytävä ja massa maksaa. Muulla ei
ole väliä kirjailijan muuttuessa poliitikoksi ja visailumestariksi, narriksi narrien joukossa.
Kokeilin sitä jo 1970-luvun Oulussa. Kustantajana, kustannustoimittajana, nainen raivosi, mies
olisi sen kustantanutkin, ellei Kaleva olisi sen omistajana joutunut lopettamaan kustantamoaan.
478

Vain harvan taiteilijan julkikuva kestää oman aikansa kohut. Woody Allen on tällainen omalaatuinen onnistuja tai selviytyjä. Valtaosa ei sitä toki ole ja kuun kohtalona on omistaa heille oman
aikamme helvetti.

Kohtaamispaikka vuosi
“Niinhän moni sanoo. Jos minun on synnyttävä, sallittakoon samaan aikaan hänet, siihen maahan, samaan kaupunkiin, sen kadun varrelle. Se on jo liikkaa, on se minusta, kun he koko ajan
ovat täällä täyttyviä toiveita unohtamassa.”
Mirkka Rekola julkaisi harvakseltaan mutta kuitenkin liki vuosittain. On helppo kuvitella väliin jääviä vuosia ja kustantajien toimittajia, heidän sihteereitään.
Moniselitteiset välähdykset ihmisen sisäisinä kokemuksina eivät tainneet avautua? Tuskin edes
kirkkaimmat kuvat lapsuuden maisemasta. Tiedän tämän kokemuksesta. Joku antaa jopa neuvojaan ja silloin on syytä ilahtua, kiitää ja nyökytellä joutumatta raivoon.
Miksi ihmiset eivät anna neuvoja sydän- ja aivokirurgeille kuinka heidät tulisi leikata? Kun tapaa
taksia ajelevan eläkeläisen antamassa neuvoja miljoonan kansanliikkeen ohjailussa, silloin kuljettajan olisi aika pitää sapattivuosi.
Virkamiehet ja ministerit saavat näitä hyviä ohjeita tuon tuosta. Miksi he eivät perusta omaa puoluetta ja hanki asialleen kannatusta? Miksi moittia Timo Soinia saamattomaksi? Siinähän häpäisee vain itsensä.

Puun syleilemää
“Kivet alkavat nukkua yksinäistä unta, yksinäiset kivet. Silmät jotka itkivät ihmisen, pois itkevät
silmät, kun ei vesi, ei vesi itke, ei nouse niiden pielukselle.”
Kriitikoilla on tapana kiitellä toisiaan. Kun jotain ei ymmärretä, kerrotaan kuinka se on monimerkityksellistä ja sellaisena heidän yhteinen tulkintansa. Mirkka Rekolaa alettiin käyttää tapana opettaa runon tulkintaa ja lukemista. Hän kirjoitti ikään kuin suomalaisen runouden aapiskirjan.
Sana kun on samaan aikaa sekä kirjaimellinen että kuvallinen ilmaisu onomatopoeettisessa kielessämme. Alkuperäiskansojen kohdalla sen kokee itsestään selvänä.
Kun tätä suomalaista “modernismia” pyrki viemään omien oppilaittensa ymmärrykseen, käytin
itse rinnalla aina kuvaa. Rekola oli siinä eräänlainen ikonin asema. Runoissa kun on hengellinen
sisältö toisin kuin tänään. Pohjoisessa Oulussa laestadiolainen hengellinen sanoma ymmärrettiin
paremmin kuin runo tai proosa saati filosofinen tekst, musiikki joka näkyi väreinä.
Mirkka Rekola tutkii koko ajan samoja teemoja. Hänessä on samaa taipumattomuutta kuin maantieteilijässä luonnontieteilijänä. Aaro Hellaakoski oli tällainen luonnonmaantieteilijämme myös runoilijana.
Runossa vain kaikki muuttuu kirjoittajalle helpommin ymmärrettäväksi, mutta ei se tee Hellaakosken maailmankuvaa ja suhteellisuusteoriaa silti yhtään helpommaksi lukijalle. Ellei sitten tiedä,
mistä Hellaakoski kirjoittaa runonsa. Hauen rahtaaminen Helsinkiin musiikkitalon eteen oli koominen näytelmä. Kas kun ei kaksinieluista katiskaa.
Rekolan aiheet ovat Hellaakoskea helpompia ilman luonnontieteilijän taustaa. Aika, paikka ja rakkaus ovat samoja symboleja etsiviä siinä missä unen tulkinta ruusuna, kaupunkina tai miekkana.
Näin koko tuotanto on tasalaatuista eikä erotu toisestaan. Rekola on uskollinen omalle symboliikalleen ja muistuttaa Picassoa kuvataiteilijana, nerona joka ei muutu.
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Taivas päivystää
“Huoneessa, jossa on sinun hengityksesi veistos, siellä on sinun hengityksesi lakattua mustaa
puuta. Mustaa puuta on siinä huoneessa sinun hengityksesi veistos, katso kun se hymyilee, se
on kaunis.”
Mirkka Rekolalla oli omalaatuinen maailmankatsomus mutta ei mielestäni filosofiaa. Hän oli vangitseva esiintyjä ja käytti usein klassikkoja. Hänellä oli suuri ilmaisemisen kyky mautta tuskin narsistista tarvetta juuri lainkaan.
Sirpa Pääkkönen on löytänyt oleellisen, joka on monen runoilijan sielussa (HS 7.2). Runoilija pohtii itsekin usein, miksei hänellä ole käytössään liukasta ja sileää lankaa. Miksi hänen on kirjoittava
siitä kohdasta, jossa on solmu.
“Miekalla sinä olet, miekalla on sinun muistisi puu, maailmalta vartioitu.”

84. Kolmas Krimin sota – kybersota
Matti Luostarinen 2015: Arctic Bbylon 2015. Apokryfiset ennusteet toteutuvat. Blogi 3. maaliskuuta 2014 www.clusterart.org
Toisen maailmansodan aikana Krimillä käytiin tulisia taisteluja siinä missä muuallakin ja Venäjällä
nämä taistelut muistetaan ja yhdistettiin historioitsija Jevgeni Tarlen kirjoituksissa vuosien 18531856 Itämaiseen sotaan. Tarlev alkoi kutsua näitäkin taisteluja Krimin sodaksi ja Suomessa ne
muistetaan Oolannin sotana Itämeren herruudesta. Tuolloin vastakkain olivat Venäjää hätyyttelemässä Osmanivaltakunta Turkista, Britannian ja Ranskan sekä Sardinian muodostama liittouma.

Munkkien riidasta sotaan
Riita alkoi roomalaiskatolisten ja Venäjän ortodoksien välillä. Lähinnä munkkiyhteisöjen aluksi.
Riideltiin Jerusalemissa sijaitsevista kirkkojen hallinnasta mm. Jeesuksen syntymäkirkosta. Silloinen, meille suomalaisillekin niin tutuksi tullut keisari Nikolai I ryhtyi puolustamaan omiaan, siis
ortodokseja, pyrkien turvaaman näiden oikeuden ja hengen katolisia vastaan. Latinalaismunkkeja
taas tuki etenkin keisari Napoleon III ja Britannia liittoutui häneen tarkoituksena lisätä vaikutusvaltaansa osmanien kustannuksella Mustallamerellä kohti Välimerta matkaten.
Nikolai I miehitti Malakian ja Moldavian nykyisen Romanian alueella. Osmanit julistivat sodan Venäjää vastaan varmistaen ensin Iso-Britannian ja Ranskan tuen. Britit halusivat pitää Venäjän
laivaston poissa Välimereltä ja vastaavasti Ranska halusi palauttaa Napoleon Bonaparten aikaisen arvovallan.
Oleellista nykyoloihin oli kuitenkin Venäjän vaatimus osmaneita hyväksymään islamilaisina Venäjän keisarin kaikkien osmanien valtakunnassa asuvien kristittyjen suojelijaksi. Vaikutusvallan
nostaminen kohti Intiaa oli toissijainen tavoite Turkin kapeikkojen kautta.
Kun Putin ja Venäjä tänään esitti saman vaatimuksen, koskien Venäjän kansalaisia Ukraina alueella, se tuntuu heistä enemmän kuin kohtuulliselta. Se, että Ranska ja Britannia, Yhdysvallat ja
Nato hakevat muita intressejään alueella, on sekin odotettua.
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Rapautunut Ukraina
Itse Ukraina on rapautunut monen heimopäällikön hallinnoimaksi valtioksi, joka ei kykene itsenäisesti kilpailemaan eurooppalaisten kapitalistien ja sekatalouksien kanssa EU:n ytimeen pyrkiessään. Sillä ei ole sinne minkäänlaisia edellytyksiä, ellei sitä aleta tukea koko EU:n tukijärjestelmän
avulla.
Olisiko mukaan otettava silloin myös islamilainen Turkki ja EU:n ytimestä viisaasti sivusta seuraavat britit. Hehän elävät aivan omaa elämäänsä puntansa tukemana ja ovat silta Yhdysvaltoihin
ja sen etuihin Euroopassa ja nyt syvällä Euraasiassa ja Venäjän alueelle pyrkien.
Samaan aikaan Venäjän talous on elpymässä, olympialaiset ovat vaurauden näytelmä, sen luonnonvarat ovat maailman rikkaimmat ja Venäjän rajoilla asuu 80 % maailman kansoista, oman
aikamme tärkeimmät taloudet ja jättiläiset Aasiassa, joihin se on solmimassa kauppasuhteensa
niin ikään vanhan traditionsa mukaan eläen. Turkin kapeikkoja ei nyt kaivata saati kuihtuvaa Eurooppaa ja sen taloutta.
Venäjän tsaarin kenraalina Mannerheim teki hänkin tutkimusmatkansa juuri Intiaan. Venäjä on
aina halunnut tuntea juuri Aasian muita paremmin. Kuihtuvassa Euroopassa ei ole uutta tunnettavaa. Se halua vain lisää elintilaa. Putin tuntee hiostoriaa ja venäläiset Putinin. Vastaavaa näytelmää, johtajaa ja yhtenäistä kansakuntaa ei voi kohdata Yhdysvalloissa tai Euroopassa.

Globalismi suosii Venäjää
Venäjän ymmärtäminen Suomesta on sen historian ja valtavan laajuuden oivaltamista sekä sen
huomaamista, kuinka globaali maailma on nyt Venäjälle edullinen ja palvelee sen tarkoitusperiä
kaikilla ilmansuunnilla ja myös valtavalla Arktisella alueella ja merellä.
Siitä on tullut uusi globaali supervalta tuossa ilmansuunnassa ja Aasiassa mutta myös verkottuen
yhdessä Aasian mahtien kanssa Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Venäläisiin törmää nyt kaikilla
mantereilla ja totta kai näin on, kun kyseessä on puolen maailman kokoinen valtio ja sen sadat
miljoonat kansalaiset, kybermaailman elämä. On muistettava mitä hybridi yhteikuntamallina ja
kybermaailma sotana tarkoittaa.
Suomen paikka pienenä 5,5 miljoonan asukkaan kansakuntana on kirjattu presidentti Paasikiven
kiveen hakattuun lauseeseen: “Maantieteelle me emme voi mitään.” Oikeammin se on nyt käännettävä valtavaksi mahdollisuudeksi, jossa pitkä itäinen rajamme Venäjälle ja Arktinen alueemme
yhdistävät meidät samoihin intresseihin myös Aasiassa ja Afrikassa, Etelä-Amerikassa.
Tämän kaiken takana on luottamus ja Suomen hyvä maine Venäjällä jo Kekkosen kauden ajoilta
ja Suomen toimiessa Venäjän läntisenä näyteikkunana maailmalle. Se nosti meidät öljykriisien
aikana innovaatiopolitiikassamme ohi muiden kilpailijamaittemme Nokia kärkihankkeenamme.
Kirjoitin tästä kirjan, jossa kerroin myös Neuvostoliiton hajoamisesta jo 1980-luvulla. Meillä ei vain
kuunnella maantieteen professoreja vaan poliittisia politrukkeja.
Suomen asemaa kadehdittiin, ei vähiten Saksassa levittämällä käsitettä suomettumisesta. Siis
taitavasta diplomatiasta toimien kaupassaan onnistuneesti niin idän kuin lännen suuntaan sekä
hoitaen diplomatiasta syntyviä vahvuuksiaan Martti Ahtisaaren tapaan myös mm. Afrikassa.

Kyberajan strategiat käyttöön
Tätä pääomaamme ei pidä tärvellä oma aikamme viihteellisen median ja muiden globaalia maailmaa häiritsevien pintailmiöiden ylipappina esiintyen yli 7000 miljoonan ihmisen globaalissa yhteisössä, promillen osana sen koko ajan kasvavaa väestöä, josta 2000 miljoonaa elää nälkärajan
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alla ja alle eurolla päivänsä. Pintailmiöiden esittely kansakuntana tekee meistä vain narreja vailla
pragmaattisen kulttuurimme tarjoamia geopoliittisia etujamme.
Valtioilla, kansakunnilla, on taipumusta palata taantuman ja kriisien aikaan historiaansa, ja ottaa
sieltä oppia solmukohtiin pysähdellen. Niin nytkin Venäjä Krimillä rauhoittaen rajojaan. Niistä ei
vain ole paljoa apua silloin, kun väkiluku on kohonnut hetkessä moninkertaiseksi ja luonnonvarat
alkavat loppua, elämme yli varojemme ja pilaamme ympäristömme. Siitä saarnaaminen ei auta
kuitenkaan paljokaan jos kenellekään ei ole aikaa pysähtyä saati kuunnella ja tehdä oikeat valinnat.
On toimittava globaalin markkinatalouden sisällä ja operoitava sen ehdoilla uutta tuottaen, innovoiden. Innovointi voi olla myös sosiaalista ja kulttuurista, symbolista uuden tuottamista käytäntöön hybridiyhteiskunna kyberturvallisuutta rakentaen. Ei vain teknistä ja takavuosien insinööritaitoamme sitä mitenkään väheksymättä. Sen leviäminen vain edellyttää ensin kulttuurisia ja sosiaalisia, symbolisia sekä rakenteellisia innovaatioita.
Taide on tässä perinteisesti vahvin edellä kulkijamme mutta sekin ymärtäen tavalla, joka avautuu
myös Aasiassa ja Afrikassa. Se jopa ymmärretään ohi omalaatuisen onomatopoeettisen kielemme ja kansallisen kulttuurimme. Oikein käytettyinä ne voivat sitä jopa tukea. Olemme matkailumaana jopa kiinnostava maailmalla.

Paluu ikivanhoihin, sosiaalisen pääomamme syviin traumoihimme
On toinenkin syy, ja se on emotionaalisempi ja liittyy sosiaaliseen pääomaan ja etenkin lamojen
aikana palaamiseen syvälle historiaan ja sen traumaattisiin solmukohtiin. Näin tapahtuu nyt myös
Suomessa ja se näkyy sosiaalisen median ja viihdemediamme kirjoituksissa. Taannumme historian traumaattisiin solmukohtiin ja se voi olla myös vaarallista silloin, kun sitä poliittisesti ruokitaan
ja käytetään polttoaineena vallan tavoittelussa populisteina pulisten. Populismi ilman kykyä kantaa vastuuta valtaa saataessa on taantumaa syventävä ilmiö.
Olen kirjoittanut siitä paljon ja mm. kirjassani Arctic Babylon ja Sosiaalisen median strategiassani
(Social media – Economy and strategy). Niitä on sovellettu runsaasti ympäri maailmaa. Mallit on
laadittu aikanaan käyttäen 30 miljoonaa bloggaajaa ja delfi -analytiikan sosiaalisen median tarjoamaa sovellusta hankkien parhaat mahdolliset osaajat ympäri maailmaa prosessien tulkitsijoiksi, usein tietämättään ja osana kybermaailman hybridirakenteita.
Se, mitä Ukrainassa ja Krimin niemimaalla jatkossa tapahtuu, osataan juuri nyt parhaiten Venäjällä. Jos he eivät saa ongelmaa hoidettua, heillä on entistä vaikeampi kriisipesäke rajoillaan ja
sitä he eivät tässä tapauksessa ole sinne hankkimassa olkoonkin, että se palvelisi varmasti monen sodista ja kriiseistä elävien, aseita myyvien tahojen tarkoitusperiä. Tässä vino tiedotus kääntää tosiasioita päälaelleen, älyllisesti epärehellisten asiantuntijoiden avustaessa, ja hekin juuri
tätä kautta toimeentulonsa hankkien.
Toki taustalla on myös valtapolitiikkaa ja sen kautta, jälleen kerran, Krimille pyrkiviä tahoja ympäri
globaalia maailmaa ja halu tukea näitä voimia. Nyt ei enää vain brittejä, ranskalaisia ja saksalaisia, Yhdysvaltain liittolaisia, vaan myös muita etenkin terrorismista ja sadoista kriisialueista varallisuutensa ja voimansa, vaikutusvaltansa hankkivia pahuuden voimia.
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85. Kohtaamispaikka kirja
Matti Luostarinen 2015: Arctic Babylon 2015. Apokryfiset ennusteet toteutuvat. Blogi 11. huhtikuuta 2014.
Valtakunnallisen lukuviikon teemana on tänä vuonna “Kohtaamispaikkana kirja”. Se on viisaasti
valittu aihe hermeneuttiselle tapahtumalle, jota ohjaa symboli-innovaatioiden ja luovuuden jumalatar. Se on aivan muuta kuin käytäntöä koko ajan palveleva ja usein meitä kauempaa sivuava
vaikkapa tiede, yliopistot ja tutkimuslaitokset, sekä niiden innovaatiot.
Lähiyhteisön oma innovoivuus syntyy symboleista ja sana on niistä kuvataiteen rinnalla tärkein,
väheksymättä vähääkään musiikkia ja teatteria, kädentaitojamme. Onomatopoeettinen, luontoa
matkiva kielemme, ja myös taiteemme, on lähiyhteisön tasolla samalla ainut paikalleen juurtuva,
ja tuottaessaan uutta, se löytää myös pysyvää vaurautta ja hyvinvointia, onnen tunteita, määriteltiin onni sitten miten tahansa. Kannettu vesi ei pysy siinä kaivossa.

Lukuviikon lähitaitajat
Lähikirjallisuus on omaan murteeseen ja elämäntapaan sidottua, vaikka kosketteleekin tänään
myös yleismaailmallisia aiheita. Forssan kirjasto on halunnut edistää paikallisten kirjailijoitten ja
lukijoiden kohtaamista. Mukana on kymmeniä paikallisia kirjoittajia ja kirjan julkaisijoita. Tule ja
tutustu heihin, kehottaa kirjastomme. Valtaosa kirjoista on myös myynnissä. Etsin juuri itsekin
varastostani kirjoja, joista voisin luopua hyvän asian hyväksi.
Lukuviikolla haluamme edistää huomenna, lauantaina 12.4.2014 kello 10-14, paikallisten kirjoittajien ja lukijoiden kohtaamista. Se on loistava ajatus. Toivottavasti siitä tulee pysyvä tapahtuma.
Opitaan tuntemaan toisemme, pidämme yllä murrokseen joutunutta kirjaamme ja pohdimme,
kuinka edistämme oman kulttuurimme hengenpaloa.
Meillä on paljon haasteita, mutta myös valtava määrä ystäviä. He eivät vain aina oivalla, tai me
emme huomaa, kuinka kirjailijankin olisi saatava leipänsä, toimittajan on tehtävä uutisensa ja tiedemiehen artikkelinsa, josta sosiaalinen media, sen talous ja strategia poimii parhaat palat omaan
keitokseensa, kansalaismedian ja yhteisömedian argumenteiksi ja elämän eväiksi. Ei kulttuurin
viljely ole mihinkään kadonnut mutta viljelijä on hänkin leipänsä ansainnut.

Australian aboriginaalien taidetta tutkimassa
Olen kirjoittanut aiheesta paljon ja sosiaalisen median talous, strategia kirjana, nousi 2000 miljoonan joukosta Googlen hakukoneen kärkikirjaksi pitäen paikkansa siellä vuosia. Samoin aiemmin Agropolis strategia ja sen tuloksena syntyneet, aineettomista symboleista rakennetut, monikulttuuriset Agropolis kaupungit ja bioteknologiakylät. Niitä on nyt tuhatmäärin. Niiden maailmankonferensseissa on ihan hyvä piipahtaa.
Eniten minua kiehtoo kuitenkin lanseeraamani käsite ”Cluster Art” (art of cluster) ja sen leviäminen paikalliseen, alueelliseen, kansalliseen sekä globaaliin käyttöön ympäri maailmaa. Kun sen
käsitettä rakentelin, Martti Lutherin tapaan teesini pohtien ja manifestiksi kooten, idea oli jo kaukana ohi sosiaalisen median tuon hetken naamakirjavaiheestaan.
Tutkimusta oli tehty valtavasti, ja toki tiedettiin, kuinka ihminen ottaa vastaan ja operoi symboleillaan eri kulttuureissa meistä dramaattisesti poikkeavalla tavalla. Olemme symboleittemme vankeja, mutta myös geeniemme tuotteita. Se on hyväksyttävä, tunnettava, haettava vahvuudet ja
toimittava, tehtävä oikeat valinnat.
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Osa kirjoistani on noussut Arctic Babylonin tapaan monenlaisen tuotannon ja luovuuden käyttöön.
Sen juuret ovat monella suunnalla, ei vähiten Maya- ja Inkakansan juurilla Etelä- ja Väli-Amerikassa, mutta samalla myös minulle niin tutuissa ja rakkaissa maisemissa Lapin kairoilla.
Samoin kirjat mediayhteiskunnan murroksesta ja hybridiyhteiskunnan synnystä saivat alkunsa
alkuperäiskansojen kielestä, symboleistamme. Meillä on yhteinen strukturaalinen tausta, yhteinen
suuri sinfonia.
Lamamme oli odotettu ja taantumasta kirjoitettu jo varhain ennen sen syntymää. Samoin dramaattisesta vuodesta, joka syntyi Suomessa antaen merkkejä poliittisten rakenteiden muutoksesta jo varhain ennen jytkyn syntyä.
Suomalainen avaa symbolirakenteiden muutokset hitaasti ja on konvergoivan tiedonkulun ja
pragmatismin kahleissa. Se ei välttämättä koske toki kaikkia ja silloin on syytä seurata taidetta ja
sen siirtymistä osaksi kirjallisuuttamme. Tässä järjestyksessä.

Herra clusterart
Tervetuloa Forssan kaupunginkirjastoon, sen toiseen kerrokseen, Vinkkeliin. Vinkkeli oli kohdallani esittelemässä runsas vuosikymmen takaperin kuvataiteitani. Silloin Cluster Art mainittiin jopa
Hämeen radion uutisissa. Vielä hetki takaperin Google avasi vain oman kotisivustoni, www.clusterart.org, tällä nimellä, käsitteellä.
Nyt se avaa 20-300 miljoonaa löydöstä, vuorokauden ajasta riippuen, joista valtaosa käsittelee
kulttuuria, taiteita, yrittäjyyttä, kouluttajia, tutkijoita, kongresseja, messuja, näyttelyjä ja ennen
kaikkea lapsia ja heidän luovuuttaan. Näin oli ajateltukin alkuperäiskansojen kieltä pohdittaessa.
Se, ettei ilmiö rantaudu Suomeen ensimmäisenä, oli odotettua. Se on toki kerrottu innovaatiot
luokittelevissa kirjoissa ja Harvardin oppaissa. Prosessi ai avaudu aluksi pragmaatikon ja konvergoivan ihmisen aivoissa lainkaan.
Olen luonnollisesti ylpeä, että työni mainitaan siellä kuvineen ensimmäisenä. En ole nyt modernisti, en realisti enkä missään tapauksessa jonkun renessanssiajan jälkeinen tuote ismeihin jakautuneena. Sen sijaan olen herra ”clusterart”, siinä missä Salvador Dali ei ollut surrealismin
edustaja vaan itse surrealismi, sille elämänsä pyhittänyt taiteilija. Kun kerroin, että kykenen rakentamaan Hämeen ytimessä ydinpommin, omassa puutarhassani niin, ettei sitä kukaan edes
huomaa, tarkoitin juuri tätä. Perussuomalaiseksi piiloutuneena se suojaa vielä varmemmin paikalliselta medialta ja aikamme pintamedian hälinä ympärilllä vaikenee sekin.
Se, että sukunimi on ollut jo pari vuosituhatta joko kloster tai sitä lähellä oleva luostarilaitoksen
jatke talouden, maatalouden, puutarhan tai koulutuksen, sosiaalitoimen ja köyhäinhoidon, hiljaisuutta hakevan ihmisen osana, ei pahastu, jos nimen epiteetiksi lisätään käsite art ja cluster. Hyvä
niin. On palattu juurilleni Turkkiin ja vuosi on liki ajanlaskun alussa. Kun sen kirjoittaa kirjassaan,
jonka yli miljoona suomalaista on lukenut, kukaan ei edes pohdi, mistä nyt tuulee. Miksi tulivuori
Turkissa on jotain samaa, kuin turkkilaiset vieraamme Suomessa pysäyttäyt tulivuoren tuhka
omassa ilmakehässämme Islannista tänne leviten.
Oleellista on, että taiteet ja taiteen kuluttajat, kirjailijat ja lukijat, ovat yhtä ja samaa sosiaalisen
median perhettä ja kirja löytää paikkansa sieltä, mistä se alkoi munkkien jäljentäessä pyhiä tekstejämme Turkissa. Olemme palaamassa juurillemme mutta samalla maailmassa, jossa pian 10
000 miljoonaa ihmistä on hakemassa myös meidän osaamistamme ja neuvoja, tukea sellaiselle
osaamiselle, joka ei ole aina heidän vahvuuttaan, mutta jossa oma osaamisemme on poikkeuksellista ja muutettavissa kielelle, joka on meidän kaikkien yhteinen ja ymmärrettävä.
Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen hapuili kalvoineen totuutta Hämeenlinnassa maakuntaliiton
vieraana esitelmöidessään. Monellekohan se mahtoi avautua? Turkki joutuu jatkossa kantamaan
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vastuuta pakolaisista, jotka ovat tulvimassa myös kohti arktista babylonia ja omaa maatamme
Tornion kautta tänne löytäen. Apokyfiset ennusteet Mayakansan kalenterista ovat toteutuneet.
Etelä-Häme on maailman viimeinen paikka mihin rantautua palaamatta takaisin jäljilleen.
Cluster Art on vuoropuhelua, mutta meillä myös tekemistä, pragmaattista kirjojen painotyötä ja
siihen vaadittavaa metsää, paperin valmistajan taitoa, arktista osaamista. Se on vain muuttunut
uudeksi osaamiseksi, uudeksi taidoksi ja sen kehittämien on joskus symboleiden kanssa pelaavien kulttuurien osaamista. Sen yhteisöllinen anti on toinen kuin omamme. Olen oppinut sen kirjojen kautta ensin. Vasta se jälkeen todeten kuinka kirjoittajat ovat oikeassa. Fiktio ja fakta vastaavat toisiaan, tiede ja taide ovat sama asia. Veteen piirretty viiva katoaa.

86. Euroopan hullu vuosi 2014
Matti Luostarinen 2015: Arctic Babylon 2015. Apokryfiset ennusteet toteutuvat. Blogi 27. toukokuuta 2014 www.clusterart.org
Vuotta 1848 on opittu kutsumaan Euroopan hulluksi vuodeksi. Sitä on kutsuttu myös kansojen
kevääksi “Printemps des peuples” ja vallankumousvuodeksi. Sitä valmistelivat teollistuminen, feodaaliajan rappio, nälänhädät ja kadot, Napoleonin sodat sekä liberalismin, sosialismin ja nationalismin aatteet.
Espanja, Preussi ja Venäjä eivät sietäneet Napoleonin ryöstöretkiä ja Wienin tanssiva kongressi
oli sekin nimensä veroinen. Kasallisuusaate, Wienin kongressi ja sen “kolme kunniakasta päivää”
vyöryivät läpi koko tuolloisen Euroopan ja Belgia, Kreikka sekä Puola asettuivat tsaaria vastaan.
Ranska, Saksa, Hasburgien valtakunta ja Unkari, Italia ja Sisilia, Puola ja Valakia, koko Eurooppa
oli liikkeellä ja se ulottui myös globaalina ei vähiten Brasiliaan.
Eugene Delacroixin maalaus vuodelta 1830 “Vapaus johtaa kansaa” (La liberte guidant le peuple)
tuli tuo ajan symboliseksi näyksi kansakuntien esteettiseen sosiaaliseen pääomaan, symboliikkaan.

Kriittiset yli sata meppiä
Eurovaali 2014 toi mukanaan yli sata eurokriittistä ja eniten Ranskassa, Britanniassa, Tanskassa
mutta myös liki jokaisessa EU valtiossa ja Suomessa Perussuomalaisena puolueena jo viisi
vuotta aiemmin. Samaan aikaan Ukraina oli jo liki sisällissodan partaalla ja Venäjä kävi taistelua
omasta asemastaan idän ja lännen uudessa globaalissa asetelmassa, jossa sen asema oli, jälleen kerran, uhattuna.
Järjestettiin irvokkaita vaaleja, joita oli edeltänyt arabi-islamilainen vallankumousten aalto ja talouden syvä kriisi yhteisen valuvikaisen valuutan kourissa. Välimereisen Euroopan alueella nuorista puolet oli työttömänä.
Suomessa työttömyys läheni puolta miljoonaa ja silti maa oli luottoluokituksessa, pysyvän lamankin kourissa ja taantumassa, kolmen A:n eurooppalainen valtio. Oli pidettävä yllä uskoa hallitukseen, jota ei enää ollut. Meppivaaleissa valitut edustivat vajaata 10 % kansanvallan äänioikeutetuista. Sama toistui joka valtiossa. Kuka käytti ja kenen antamalla mandaatilla valtaa tässä uudessa uljaassa Euroopassa? Oliko valta annettu vai oliko se ryöstetty?

Arabi-islamilainen vallankumous
Euroopan uusin hullu vuosi alkoi jo globalisaation aamuna, jolloin Aasia, ja ensimmäisenä Kiina,
oli ottanut asemansa globaalissa kilpailussa ja Yhdysvallat taisteli poliittisen ja taloudellisen asemansa puolesta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.
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Venäjä ei ollut koskaan toipunut tuosta alennustilasta, eikä se ollut ensimmäinen kerta valtaisan
maan historiassa. Sen satelliitti valtioita kosískeltiin mukaan uuteen maailmanjärjestykseen muistamatta, kuinka niiden historia oli pikemminkin euraasialainen ja slaavilainen kuin eurooppalainen.
Euroopan niemen elämä oli ollut sodissa ja suurin muuttaja oli juuri tuo Euroopan hullu vuosi
1848. Se vain oli unohdettu ja myöhemmät sotamme muistettiin. Ei niiden juuria ja juurettomuutta,
eurooppalaista yhteistä painajaistamme.
Imperialismin aikana tehtyjä “löydöksiä” ja niiden oppimatonta ryöstöä ja käyttöä vanhalla mantereella vietiin kohti uutta sotien aikaa. Apuna käytettiin tieteitä ja taiteita, joita ei tunnettu lainkaan.
Syntyi aatteita, joita ei osattu valjastaa muuhun kuin väkivaltaan, eurooppalaiseen osaamiseen,
kulttuuriin ja sosiaaliseen pääomaamme.

Aatteiden kriisi
Kun hullun vuoden suuret aatteet joutuivat kriisiin, alkaen sosialismista ja liberalismista, demokratiasta ja sen ikivanhoista instituutiostamme, uuden internetin ja sosiaalisen median maailmassa, perinteisen vallan, väkivallan vähättely osana yli 7000 miljoonan ihmisen uutta vuosituhatta, oli jäänyt vähemmälle huomiolle. Vanha Venäjä heräsi unestaan.
Euroopan hullun vuoden aikoihin 1830-luvulla Aasia oli vähäinen vaikuttaja, Yhdysvallat ja Nato
tuntemattomia ja imperialismi eli omaa elämäänsä, valkoisen miehen tautia. Taantuma ja sen
traumana 2000-luvulla takaisin tähän aikaan oli sula mielettömyys ja sitä ylläpitivät Euroopan ikivanhat sosiaalisen pääoman ja instituutioiden muistot, niiden rauniot. Eurooppa alkoi yhdentyä
1830-luvun hengessä ja tanssien Wienin tanssivan kongressin tahdissa; yksi eteen, kaksi taakse.
Valtaosa eurooppalaisista ei vaivautunut vuoden 2014 vaaleihin. Ne jotka vaivautuivat, perustivat
uuden liikkeen, johon tulivat mukaan etenkin britit, ranskalaiset, tanskalaiset ja myös suomalaiset
jo vuonna 2009 omalla piskuisella Perussuomalaiselle kansanliikkeellään.
Se oli hyvin suomalaiskansallinen ja mukautui myöhemmin yleispuolueeksi vihreän liikkeen, kristillisten tai kielipuolueen, työväenpuolueiden kanssa, vanhan agraarin puolueen rinnalla ensin oppositiossa.
Sen sijaan eurooppalaiseen liikkeeseen kuului yli sata meppiä. Enemmän kuin kaikki Saksan
mepit yhteensä. Sellaista ei voi sivuuttaa, Saksa käyttää meppeineen suvereenia valtaa Unionin
sisällä. Eurooppalaiset “persut” eivät ole suomalaisia ensinkään. He käyttävät valtaa suvereenisti
ja empimättä. Eivät jää oppositioon nyhjäämään ja hallitukseen myötäilemään. Siellä ei ole teuvohakkaraisille tilaa eikä Hesarille mediana, yleisradiolle kansanradiona gallupeja tehden.

Levottomuuden pesäke
Maailma oli muuttunut ja Eurooppaa ravisteli valtava työttömyys, uudet globaalit kilpailijat, väestöräjähdys, pakolaisvirrat, Intian vaalit sekä globaali ilmastomuutos, Ukrainan oireilu, Venäjä, uusi
maailmanjärjestys, Yhdysvaltain ja brittien tuntemattomat tiet ja valtamerten merivirtojen liikkeet,
arktisten jäiden sulaminen.
Euroopan hullu vuosi 2014 on myös sen uuden mahdollisuuden alku, viisauden vuosi, jos se
osataan sellaisena käyttää eikä anneta taantuman ja turhauman viedä meitä 1800-luvun alun
niille vuosikymmenille, joiden lopputuloksen me jo tunnemme ja olemme Arktisen Babylonin jo
lukeneetkin. Paitsi Hesarin ja WSOY:n toimittajat. He tekivät siitä viihdettä kirjailijoineen. Sammon
voi ryöstää monella tavalla mutta pilata vain yhdellä.
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Eurooppa Aasian niemenä, osana Euraasiaa ja vanhan imperialisminsa vankina, on pian 10 miljardin maapallomme ihmisen elettäväksi levottomuuden pesäke, jossa valtaa on kyettävä käyttämään rinnan niiden voimien kanssa, joiden juuret ovat Euroopan suuressa vuodessa ja sen synnyssä sekä vuoden 2011 suurissa tapahtumissamme ja uuden aikakauden alussa.
Tämän ymmärtämiseen ei jää nyt paljoa aikaa tuhlattavaksi. Aika on nyt pysähtynyt hetkeksi ennen kuin se jatkaa matkaansa edelleen syvempään taantumaan ja väärään suuntaan jossa taantuma alkaa muuttua traumaksi ja samalla väkivallaksi. Vaalit antoivat hetken hengähdystauon.
Suomessa, monessa muussa eurooppalaisessa valtiossa, vuoden 1848 tuotteessa, tähän ei jakseta enää uskoa.
Ellei joku noista yli sadasta mepistä ota ja käännä ajan pyörää jälleen nousuun ja ihmiselle suotuisampaan suuntaan, nuorille työtä järjestäen ja veroparatiisit lakkauttaen, vaihtaen johtoa myös
EU:n sisällä, ei vain Ukrainassa ja Venäjää painostaen, syntipukkeja hakien ja palaten 1800-luvun
hullun vuoden oireiluun.

87. Koolla on sittenkin merkitystä
Matti Luostarinen 2015: Arctic Babylon 2015. Apokryfiset ennusteet toteutuvat. Blogi 8. heinäkuuta 2014 www.clusterart.org
Köyhien olot ovat kohentuneet YK:n julkaiseman katsauksen mukaan ja äärimäisessä köyhyydessä elävien osuus on onnistuttu puolittamaan jo vuoteen 2010 tultaessa. Jostakin syystä suomalaiset eivät kuitenkaan usko tilastoihin ja YK:n antamiin tietoihin, kirjoitaa tänään 8.7.2014 Helsingin Sanomat, lainaten tutkimusta. Suomalaisilla on parempaa tietoa ja sen syntyperää on vaikea arvioida. Kymmenen vuoden aikana vaikkapa alle viisivuotiaiden lasten kuolleisuus on puolittunut ja nykyään yhdeksällä ihmisellä kymmenestä on saatavilla puhdasta vettä. Näin siitä huolimatta, että samaan aikaan väkilukumme on kasvanut 1990 luvulta viidestä miljardista seitsemään miljardiin. Tätäkään suomalaiset eivät usko. He kun tietävät paremmin.

Oma tietovaranto ja sen tukijat
Suomalaisilla on omintakeinen tapa rakentaa omaa tietovarantoaan. Sitä pönkitetään etenkin sosiaalisen median sisällä ryhmässä, jota tukee kaveripiirin rinnalla fiktiivinen fantasia ja sen ulkopuolella “mina itte” ja Shellin baarin tietäjät. Niinpä, kun aurinko soihdullaan sytyttää kolme päivää
myöhemmin leimahtavat revontulet, vaikka nämä soihdut eivät suuntaudukaan suoraan maahan,
vankkana elää edelleen kansanviivaus ja revontulten tapa syntyä kettujen hännän huiskinnasta
tuntureittemme jäisillä kupeilla pakkaslunta pöllyttäen. Mistäs muustakaan niille olisi muuten noin
kuvaava nimi syntynyt, tietävät suomalaiset.
Juusto maistui ihmiselle jo kivikaudella ja sen valmistamisen taito oli tuttua, kirjoittaa Tieteen Kuvalehti. Samalla se valaisee, kuinka yhdellä ekoplaneetalla aurinko nousee kolme kertaa päivässä ja toisella sataa lasia, määritellen näin päivänkin uudella tavalla, nerokkaasti ja Tieteen
Kuvalehdelle sopivaan tapaansa.
Sama lehti kertoo, kuinka ihmisen lähimmät sukulaiset kädellisinä saavat ikätovereiltaan erilliskohtelun ja hädän hetkellä orpoa lohdutetaan ja suojellaan. Urbaani mehiläinen tekee sekin pesänsä muovista. Etenkin muovipussit ovat kysyttyjä pesän rakennusmateriaalina. Muovia osataan
silputa ja se korvaa perinteiset materiaalit tai on niiden jatkeena. Samalla unohtuu kuinka ihminen
on ainut nisäkäs, joka surmaa oman lajnsa kumppaneita. Valaat ja lepakot eivät sellaiseen nisäkkäinä erehdy.
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Merestä olet sinä syntynyt
Elämä syntyi meressä ja pysyi siellä monta miljardia vuotta. Käänne tapahtui vasta 375 miljoonaa
vuotta takaperin. Silloin selkärankaiset nousivat maalle neljän evän varassa. Kun eviin alkoi tulla
luutumista ja hartian luut alkoivat kehittyä, seisominen eturaajojen varassa kävi mahdolliseksi.
Kalasammakot alkoivat kannatella maalla omaa painoaan.
Ennen tätä ihmettä selkärankaiset olivat eläneet vain meressä. Muutoksen taustalla oli rustojen
ja rustokalojen muuttuminen luukaloiksi ja kuivan maan osuuden kasvaminen. Auringon säteily
lisääntyi sekin ja ilmakehän happipitoisuus kohosi yhä lähemmäs nykyistä tasoaan. Syntyi puoliksi kala ja puoliksi maaeläin. Tällä rajapinnalla elää nykyisinkin suuri määrä eläimiä ja kasveja
tai niiden rajatapauksia.
Maahan nouseva kala ei ollut kuitenkaan etuvetoinen vaan vatsaevät kehittyivät yhtä vahvoiksi
kuin etuevätkin. Nämä tiedot eivät kuitenkaan muuta suomalaisen juopuneen mielen maisemaa
ja rustokaloja maamme suurimpina saaliseläiminä. Elämme miljoonia vuosia väärässä maailmassa ja sinne taantuneena iltalehtien keskustelua seuraten.
Kun puolivillaiset kalastuksen harrastelijat alkavat vertailla kalojensa kokoa, siinä on jotain murrosikäisen pojan traumaa taustalla. Sen seuraaminen ja siihen keskusteluun osallistuminen on
rankka kokemus. Kun alkeetkin tieteestä ovat kadonneet ne korvataan fiktiivisillä heitoilla ja herjoilla, trollien työnä pilata hyvä asia.

Koolla on väliä
Suomen suurin kala on minulle lähetettyjen tietojen mukaan joko useamman tonnin painoinen ja
Tyynen meren atolleilta turistina pyydetty valas, hai tai mahdollisesti miekkakala purjeineen.
Niistä lähetettiin minulle kuvia sen jälkeen, kun iltalehdet olivat levittäneet tietoa saamastani suuresta karpista hämäläisestä järvestä, Tammelan ja Forssan rajoilla verkkojani kuhan kutuajan
jälkeen liotellen.
Kun suomalainen näkee suuren kalan, suuremman kuin oman kokonsa, se herättää hänessä
luolamiehen raivon. Aggressio purkautuu saaden omalle ajallemme tyypilliset muotonsa, odotetut. Niistä syntyvät juuri median pääotsikot viikonloppuna. Ihminen on lajina aggressiivinen ja surmaa lajinsa muita nisäkkäitä. Se on viihteenä seuraten suosituinta huvia poronosivujen rinnalla
myös netissä liikkuen tai elokuvia seuraten.
Näiden trooppisten ja suosittujen turistialueiden saaliseläinten jälkeen tulevat Suomen seuraavaksi suurimmat kalat, rustokaloiksi luokitellut ja nekin useamman sadan kiloisiksi kasvaneina
muinaisen mereisen ajan ja maapallon jäänteinä.
On siirrytty jääkauden jälkeiseen aikaan, jolloin maamme oli vielä kokonaan hyisen veden peittämää ja suomalaiset kalastelivat jossain kaukana Obin ja Volgan suistossa. Suurimmat kalamme
ovat juuri tuolta ajalta saatuja. Vasta paljon myöhemmin tulivat Karjalan kannakselta löydetyt kivikautiset verkkomme ja niiden saaliit Andrean verkoista nostettuina. Sieltä löytyvät suomalaisten
pyydystämät sammet, rustokaloja nekin.

Kyökkikielen hairahdukset
Kielessämme “kala” on suosittu kaikkien vesieläinten symbolisena epiteettinä ja kaloiksi muuttuvat siten niin hait kuin valaatkin. Kala katoaa vasta vaiheessa, jolloin se on päässyt luisine eväineen maalle ja sitä aletaan kutsua muilla onomatopoeettisen kielemme luontoa matkivilla käsitteillämme kurnuttaen kohti sammakkoa ja liskoja sekä myöhemmin, näiden saadessa siivet, visertäviksi linnuiksi ne nimeten. Tilitantit ja talitintit, lepän väriset ja veren punaiset linnut muiden
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mukana. Kieli matkii luonnon ääniä, sirisee ja särisee, on onomatopoeettinen ja suvuton, sanajärjestyskin liki vapaa ymmärrettäväksi.
Sammakkoa ei kutsuta enää kalaksi eikä sisiliskoa. Hiiri ei ole kala sekään vaan osa uutta tietotekniikkaamme. Jos se olisi kala, siitä olisi kehitelty myös uusi Nokia. Nyt on keskityttävä hiireen
ja sormen pyörittelyyn kuvaruudulla, bakteerien kasvualustalla. Virukset ovat sentään laitteen sisällä.
Eläimet ovat kielen kehittelyssä ja ymmärryksessä ihmisen tasolla ja oivaltavat pian uuden sanan
merkityksen. Tieteen Kuvalehden mukaan nuori Rico koira oppi tuntemaan hetkessä satojen uusien lelujen nimet. Se onkin fiksu koira, vastaavat suomalaiset.
Samaan aikaan koiran kasvattajalla, jonka koirat ja kissat jäävät syksyllä heitteille, saattaa olla
ongelmia oppia tunnistamaan luonnostamme muutamaa särkikalaa tosistaan puhumattakaan
muutamasta kymmenestä sarasta suollamme. Kun luonto etääntyy eikä tietotekniikkakaan oikein
suju, viihde valtaa ajan ja joutilas, tarkoitukseton elämä, tyhjän puhuminen naamakirjassa ja netin
palstoilla vanheten, pelaten, muuttuu oman aikamme elinympäristöksi.
Linnut sommittelevat sanoistamme lauseita ja ihmisen lähin sukulainen, kädellinen apina, ilmaisee itseään rikkaasti symboleilla. Korppi ja lokit tajuavat toistensa aikeet jo ennakolta, mutta netissä seikkailevat ihmiset ovat hukassa tietämättä edes, miltä siellä näyttävät robottien kertoessa
heistä jumalallista tarustoaan.
Niinpä iltalehtien levittäessä kuvaa jättikarpista, sitä kotini ovella roikottaen, kiduskansista kiinni
pitäen, medialukijan huomio kiintyikin minuun ja ulkonäkööni, joka ärsytti. Eniten kiusasi yhdennäköisyys yhdysvaltalaisen sarjaleffan myös suomalaisille tutun tuotantokauden tapahtumiin ja
sen päähenkilönä seikkailleen näyttelijän naamaan. Sellaisesta ei hyvää seuraa. Onneksi Matti
Nykänen vaimoineen vei kuitenkin viikonloppuna printtimedian huomion iltalehdissämme.

Viettien viemää uustarustoamme
Suomalaiseen nykytarustoon kuuluvat Yhdysvalloissa tehdyt halpatuotannon sarjat ja ne liitetään
myös kalastuksessa oman aikamme saalistusviettiin. Metropoleihin muuttaneet maaseudun
keski-ikäiset miehet alkavat yhdistellä omaa tarumaailmaansa ja sen fiktiivistä sanastoa symboleineen sosiaalisen pääomansa siihen geneettiseen muistiin, jossa seikkailevat karppien ja luukalojen rinnalla tappajahait ja kolmannen asteen yhteys tuonpuoleiseen.
Kun ihmisapina tietää, miltä näyttää, ihminen netissä seikkaillen ei tunnista enää itseään ja alkaa
näyttää myös tältä, tunnistamattomalta, oman uuden nettiryhmänsä ja yhteisön psykososiaaliselta kummajaiselta.
Työpaikoilla tämä kummajainen voi muuttua aggressiiviseksi ja pahoinpidellä professorin tai
suunnitella jotain sellaista, jota aiemmin helpotti pelkkä peiliin tuijottaminen. Nyt peilin korvikkeena on naamakirjan liian vaikea sosiaalinen ympäristö peilikuvana ja manipuloijana, luolan
suun näkynämme.

Moraalitonta ja normitonta sekoilua
Kun lepakon tiedetään auttavan ja rankaisevan, moraalin olevan luontaisen osan yhteisön elämää, netissä seikkaileva parvi ihmislepakoita ei tunnista normeja ja moraalisia ohjeita vaan etenee sokeasti päin seinää. Tällaiset seinään sinkoilevat lepakot ovat oman aikamme tuotetta. Seinän antamia signaaleja ei enää tunnisteta lainkaan.
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Kun Einsteinilla tieto kulki lähteeltä toiselle ja pitkin tuon ajan tiedon valtavirtaa, oman aikamme
nettisurffailija ja iltalehtien artikkeleiden kommentoija elää kokonaan irrallaan siitä visualisoivasta
neroudesta, jossa Einstein aikalaisineen eli.
Einsteinin aivokurkiainen toimi valppaasti varmistaen tiedonkäsittelyn sujuvuuden ja uuden löytämisen. Einsteinilla erikoiset aivot tekivät hänestä hyvin teräväpäisen hahmottajan. Einstein hahmotti ongelmat visuaalisesti ja auringonvalo visuaalisen värin välittäjänä käy maan pinnalla vain
kääntymässä. Säteet heijastuvat erilaisista osumakohdista eri tavalla ja Einsteinin viulun säveletkin saivat oman värinsä.
Nyt tämä signaali on vääristynyt ihmislepakon tietä ohjaavana symbolikielenämme. Valon nopeus
kun on reaaliaikainen käsiteltääväksi geeneillemme ja siihen liittyy myös visuaalinen väri ja symbolimme. Kun tästä kirjoittaa kirjan, suomalaiset eivät sitä kykene enää lukemaan eikä kuva
avaudu oikein ilman lukukutaitoa liittäen se tiedon valtavirtaan, ei vain omaan elämänkokemukseen nettiympäristössä surffaillen kukin omassa kuplassaan.
Jo muinaiset kansat tunsivat ihmisen moraalisen harhailun ja virittivät tälle ansoja. Seikkailufilmeissä näitä esitellään tuon tuosta putoavan paaden sulkiessa hautakammion. Hauras kalkkikivi
ei kuitenkaan ryöstäjiä pidätellyt. Tieto karkasi piiloistaan ja hajosi maailman turuille imperialismin
alkuvuosina ja vuosisatoinamme. Syntyi pirstaleinen maailmamme ja sen ontuva elämä koottaessa tietoa varkain valtamerten takaa vanhalle mantereelle monen varkaan toimesta tietoa pirstoen ja sitä salaten.
Sen sijaan vyöryvät kivet ja lentelevät nuolet ovat vain fiktiota ja kun fiktio muuttuu mielessä faktaksi, Suomen suurin kala ei ole vain haikala tai valaskala vaan sen rinnalla monesta yhteydestä
tutut rustokalamme maamme nykyrajojen takana sammen mätiä varastoiden ja kierrättäen sitä
muihin kuin suomalaisen, mutaisen ja matalan järven saalistajan talouden korjaajaksi.
Tämä virhe on dramaattinen ja järkyttää karpin kasvattajaa ja luostarisukujen edustajaa, sinne
veronsa vuosituhannet maksaneena. Karppi jalostettiin pyhäksi kalaksi luostarilaitoksessa ja katumusruuaksi, paastoajan herkuksi ja tuhansiksi lajikkeiksi ympäri maailmaa. Suomessa, 190 000
järven maassa, sitä ei tunne juurikaan kukaan. Se on kansallinen häpeämme. Moraaliton ja visuaalisesti sokea lepakko ei osaa hävetä, päinvastoin.

Ankeriaan elämää
Karpin toivoton pyrkimys korjata ilmastomuutoksen aikaansaama taloutemme taantuma, ekologisesti pilatut järvemme sekä siirtää ikivanhoja ja maailman jalostetuimpia karppeja 190 000 järvemme ja liki puolen tuhannen jokemme saaliskaloiksi on ongelmallista silloin, kun kansantarusto
ja sepitteelliset tarinat peittävät muinaiskansan onomatopoeettisen kielen asettamat omat ansansa, itse ne sinne aikanaan järjestellen.
Näin köyhtyvä ja taantuva kansakunta alkaa suojella mutaisia lampiaan karpilta ja varoo uusia
vaurastumisen mahdollisuuksia peläten joutuvansa ylimääräiseen työhön ja touhuun suuren ponnistelun avulla hankitun sosiaaliturvan samalla vähetessä. Työtä vieroksuva, Sargassomeren
saalistajamme ja Tyynen valtameren atollien urheilukalastaja, käy nyt raivona tietotyöläisten
kimppuun ja torjuu pitkälle jalostetun pyhän kalan siirron vesiimme. Kuten aikanan ayrshirekarjan
tuonnin nupopääkulttuurin korvaajaksi Savossa.
Ihminen toimii ryhmässä rationaalisesti ja pyrkii vähentämään työtään. Uusi mahdollisuus, ilmastomuutoksen myötä mutaisissa altaissamme menestyvät karpit, sen sadat tuhansien vuosien saatossa jalostetut tuotteet, olisi este sellaiselle elämälle, jossa kaiken ajan täyttää viihteellinen roska
ja joutenolo, trollien ylläpitämä elämä populistista pulinaa tuottaen.
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Kun nuoren ihmisen unelmana on ajan käyttö hakien vain fiktiivistä kertomusta Suomen suurimmasta kalasta, menneen maailman fossiileista, kaukaa oman maamme rajojen takaa turistina
aikaansa kuluttaen ja sidottuna valjaisiin, miekkakalaa pyydystäen, juopon kirjailijan ja
Hemigwayn tapaan unelmoiden, tuloksena on vain merestä rannalle raahattu miekkakalan ruoto.
Yksikin sellainen elämys, ja se sulkee ulos sellaisen, jossa arjen todellisuus on lähiympäristön
tutussa mutaisessa lammessa ja järvialtaan tuotossa. Sellaisen havaitseminen on kenelle tahansa järkytys kokien se lähiympäristön tuotteena, ei Sargassomerellä seikkaillen ja lottovoitosta
unta nähden. Se on torjuttava ennen kuin se on osa taloutemme työllistäjiä, työtä ja hyvinvointiamme.

88. Mikael Agricolan päivänä
Matti Luostarinen 2015: Arctic Babylon 2015. Apokryfiset ennusteet toteutuvat. Blogi 9. huhtikuuta
2015 ja 30. heinäkuuta 2014 www.vlusterart.org
Mikael Agricolan päivä on samalla suomen kielen päivä. Se muistuttaa meitä erikoisesta tavastamme viestittää itsestämme kielellä, joka poikkeaa naapureistamme niin monella tavalla sekä
rakenteeltaan että täysin suvuttomana myös onomatopoeettisine sanoineen. Ne kun matkivat
luontoa ja ovat sieltä syntyneet, vievät meidät väkistenkin lähelle sellaista, jota muut kielet vain
hokevat ja hakevat arvojen, normien ja lakinsa kautta asiaa lähestyen ja moraaliopeillaan muitakin neuvoen, viisaampiaan. Me olemme neutraali kansa myös puhuttaessa feminiinistä ja
neutrista, maskuliinista, miehestä ja naisesta. Ei meitä kukaan siinä ymmärrä, emmekä me muita
rasistisen kielensä käyttäjiä, hamasta lapsesta alkaen sellaiseksi opettaen ja tunnesanansa silloin
oppien.
Poliitikolle kieli on eri asia kuin tieteen tekijälle. Hän pyrkii vakuuttamaan sillä muita ja opiskelee
puhumaan ja kirjoittamaan kierolla tavalla. Tiedemies taas törmää totuuteen, joka on aina vaihtuva, eikä narsismiltaan terveenä pyri sillä muita vakuuttamaan. Narsismiltaa häiriintyneet ovat
sitten aina oma lukunsa. Sekä luonnotieteissä että ihmistieteissä väitelleenä tohtorina, ei valetohtorina, näitä omituisuuksia, väärinkäsityksiä, joutuu koko ajan oikomaan ja nyt vaaleissa mukana
ollen tarjoamaan omaa vaihtoehtoaan ymmärtää, mistä tässä voisi olla kysymys, kun maailma
muuttuu ja sen paradigmaiset totuudet myös omassa, kielemme kautta hankitussa kulttuurissamme. Perussuomalainen puolue on siinä luonnollisesti ainut uskottava kansanliike kertoa myös
kansan kielellä ja tiedettä popularisoiden. Se on nykyisin vaikeampaa kuin ennen omaa aikaamme.
Taisto Levo ja Tuukka Koirikivi kirjoittavat (Forssan Lehti 30.7) aivan ansiokkaasti yhtäällä konsulttien työn kritiikistä ja toisaalla opiskelijoiden arjesta samaisessa opettajien ja poliitikkojen yhteiskunnassa. Syntyy vaikutelma, että meitä koulutetaan johonkin muuhun kuin elämään ja sen
rikastuttamiseen opiskelun kautta. Alpo Suhonen (FL 30.7) lähestyy kolumnissaan samaa asiaa
valmentajana ja valmennuksen vuorovaikutuksen ymmärtävänä kokonaisvaltaisena ihmiskäsityksenä sekä lainaten filosofi Lauri Rauhalaa. Lisäksi me hyökkäämme toistemme kimppuun, ymmärtämättä aina miksi. Sama koskee vieraita kulttuureja. Digikielessä on jokin asia, joka vaikeuttaa suomalaisen tajuntaan tai tuovat selityksiä, jotka ovat lapsekkaita, väärästä kulttuurista lainattuja.

Kaikki alkaa pienestä lapsesta
Meillä suomalaisilla on konsultoinnissa, valmennuksessa ja yleensä opiskelussamme käytössä
kieli, joka on ns. onomatopoeettinen, luonnon ääniä matkiva. Näitä kieliä on maailmalla muitakin
emmekä ole yksin. Aivan naapurissa ei tällaisia kieliperheitä kuitenkaan löydy. Ei idässä eikä
lännessä ja etelässäkin törmäämme joko indoeurooppalaisiin kieliin tai romaanisiin kieliin kuten
ranska, espanja tai italia.
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Nämä kielet eivät ole onomatopoeettisia ja mikä tärkeintä, niissä on rakenteellisia eroja, jotka
poikkeavat omasta kielestämme opetuksessa, valmennuksessa, konsultoinnissa, politiikan teossa mutta myös tieteessä, taiteessa ja kaikessa ajattelussamme, tunteissamme tunnekielenä ja
lopulta maailmankuvassamme ja tavassa uskoa tai olla uskomatta, moraalisissa ja eettisissä arvoissamme.
Kaikki alkaa lapsesta ja hermeneutiikasta, jossa teksti on keskeisin käsite. Toki sitä on myös
sosiologiassa, oikeustieteissä, musiikissa silloin, kun kerrotaan kuinka säveltäjä ilmentää itseään
tai mitä tarkoittaa sävelteoksellaan. Mikä on teoksen “oikea” myös sanallinen (verbaali) tulkinta.
Sama pätee kuvataiteisiin ja tiede pelaa sekin käsitteillä, nykyisin matematiikan rinnalla ja luonnonlakien ohella digikielellämme.
Otin itse jo varhain käyttöön tätä tarkoitusta varten Cluster Art käsitteen ja kielen symboleineen
ja se on menestynyt hyvin satojen miljoonien yhteisessä käytössä. Crystal Art sen rinnalla on
sekin menestyvä ja kasvava uusi taiteen tapa ilmentää elämäämme. Hämeessä kun oli käytettävissäni lasia enemmän kuin muuta taiteen kautta puhuttelevaa kuvattavakseni. Sosiaalinen media, sen ekologia ja talous, strategia, oli kuitenkin kaiken teoreettisen perusta verbaalisena julkaisuna, hermeneutiikan välineenä.

Taustalla Raamatun tulkinnat
Raamatun hermeneutiikka viittaa sekin pyhien kielten tulkintaan ja kirjoituksiin, jossa lähestyttiin
jo varhain eksegetiikkaa. Omassa sukupuussani tätä suuntausta edusti 1600-luvun lopussa Isak
Pihlman alan ensimmäisenä professorinamme. Hänestä olisi tullut myös hyvä ensimmäinen piispamme.
Seuraavassa sukupuun askelmassa oli sentään Ståhlberg joka korvasi naisena tämän kirkollisen
suvun puutteen ja vain pari sukupolvea myöhemmin ensimmäisenä perustuslakimme laatineena
presidenttinämme. Tätä lakia ei olisi tullut mennä tumpeloiden peukaloimaan ja pilata näin presidentin käyttämää valtaa. Geneettinen silta ja sosiaalinen pääoma ovat hermeneutiikan avainkäsitteitä modernissa tulkinnassamme ja perustuslaki siten takaamassa, ettei tehdä pahoja virheitä
tai juututa korporatiivisen yhteiskunnan byrokratiaan.
Antiikin Kreikka ja Rooma edustivat kokonaan eri maailmaa kuin keskiaikainen hermeneutiikka,
jossa kirjallinen merkitys (sensus historicus) ja vertauskuvallinen merkitys (sensus allegorius) liitettiin kirkon dogmiin. Kirkon dogmi kun oli horjumassa.
Kolmas tapa oli siirtää teksti moraaliin (sensus moralis) ja lopulta kaiken tämän vaikutus lukijaan
ja kuulijaan. Näin syntyi neljäs lukutapa (sensus anagogigus), jossa mukaan tuli nykyisin muodikasta salattua mystiikkaa, metafysiikkaa tai eskatologiaa. Siis viihteellistä roskaa ja sen esittelyä
salaliittoineen.
Yhteenvetona päädyttiin joko yksinkertaiseen tulkintaan (pasat), vihjaavaan tulkintaan (remez),
tulkitsevaan kieleen (deras) sekä ajallemme tyypilliseen salattuun (sod) tietoon. Tämä on perusta,
jolle aloimme rakentaa ennen valistusaikaa.

Kritiikki kasvaa
Renesanssin aikana ja valistuksen kautta mukaan tuli kriittinen tapa tarkastella tekstejä. Raamattuakin alettiin lukea kuten mitä tahansa klassikkotekstiä. Näin inhimillinen teksti ja viestintätapa,
oman aikamme media, alkoi tulla osaksi hermeneutiikkaa mutta ei nyt kenen tahansa tulkintana
sosiaalisten medioittemme tapaan eläen.
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Tällöin huomio alkoi kiinnittyä itse tulkitsijaan ja tämän käyttämään kieleen. Syntyi eläytyvää ymmärtämistä, jolloin kirjoittajan psykologinen tuntemus ja historiallinen konteksti tulivat mukaan
analyysiin.
Wilhelm Dithley siirsi lopulta tekstin syntykontekstiinsa ja kaikki mystisyys katosi. Syntyivät käsitteet epäsuora ja välillinen ymmärrys. Se, miten subjekti ymmärtää ja tulkitsee kohteen, vei tulkinnan lopulta Heideggerin “Olemisen ja ajan” pohdintaan sekä nykyaikaiseen hermeneutiikkaan.
Todellisuus syntyi, Gadamerin tapaan tulkiten, tekstinkaltaisena ja käsitteiden kautta rakentuvana. Hermeneuttisen ymmärtämisen kulku levisi maailmalle ja tekstin (taiteen, musiikin jne.) ymmärtäminen analyysinä edellytti yhteiskunnallisten tapahtumien tulkitsemista analysoimalla niiden
merkitystä niihin osallistuville ihmisille ja heidän kulttuurilleen. Kieli oli kuitenkin kaiken keskiössä.

Han, hon vai hen
Otan esimerkin. Eilen tiedotettiin, kuinka Ruotsin Nobelia jakava arvovaltainen tieteen akatemia
otti käyttöön käsitteen “hen” kuvaamaan kolmatta “hän” sanaa aiemmin miestä (han) tai naista
(hon) kuvaavien sanojen rinnalle.
Oli pakko, kun käytännössä homot ja lesbot käyttivät, tai heistä käytettiin, tätä käsitettä ja niin
syntyi tällainen “neutraali” ja sukupuoleton “hen”. Suomalaisen on tätä vaikea ymmärtää. Meillä
kun on vain yksin “hän” niin miehille, naisille kuin sukupuoleltaan neutraaleille.
Sama ongelma muuttuu erityisen hankalaksi, kun omassa kielessämme ei ole lainkaan substantiiveja, joilla olisi suku, maskuliini tai feminiini tai neutri. Adjektiiveja ei taivutella sanan sukupuolen
mukaan. Kokonainen lause, retorinen puhe, ei voi saada sukupuolta.
Taustalla on oma historiallinen ja muusta Euroopasta poikkeava vaeltelumme. Jouduimme kahden kielialueen väliin emmekä ymmärrä oikein kumpaakaan.
Meitä taas kukaan ei tahdokaan ymmärtää avaamalla kielemme kannet kriittisen tieteen keinoin.
Hermeneutiikan kummajaiset kun eivät avaa kuin heidän kielensä kautta syntyvän “totuuden”.
Totuudet taas löytyvät kielen rakenteesta, suvuista.
Olen kirjoittanut tästä tuhansia sivuja, turhaan. Tämä kun on suomalaisille liian vaikea asia ja
olemme aina ihailleet huonon itsetuntomme seurauksena kaikkea etelässä tai lännessä riehuvaa
hulluutta, pelkkää kielen kantojen tuomaa rasismia, stereotypioita. Ei venäjä kielenä siitä paljoa
asiaa korjaa muuten kuin sukulaiskansojemme kautta.

Taantuvan totuuden kielet
Indoeurooppalaisissa kielissä nämä kaikki menneen maailman avaimet löytyvät, romaanisissa on
jo edistytty yleensä kahteen sukuun, mieheen ja naiseen. Ruotsin kielessä en-suku oli jo kehittynyt kohti suomalaista käytäntöä ja vain ett-suku vastasi neutria.
Nyt tavallaan, Ruotsin Akatemian toimesta, taannuttiin takaisin kolmeen sukuun kiitos runsaan
indoeurooppalaisen vaikutuksen ja yhteiskunnallisen paineen alla.
Vastaava keskustelu homoista ja lesboista on Suomessa käyty kokonaan toisella tasolla ja tarkoittaen vain seksiä, kirkossa vihkimistä, ei koko eksistentiaalista maailmankuvaa kielineen ja sen
vuosituhantista myös geneettistä perimää. Se on lapsellista Suomessa, jäädä kiinni vihkikaavaan,
kun taustalla on globaali eksistentiaalinen ongelma ja sen vakavat valuvirheet.
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Ne valuvirheet kun todellakin ulottuvat sekä sotaan että rauhaan, Krimiltä Palestiinaan ja merten
taakse imperialismin aikaan. Kielen valuvirheet levisivät ympäri maailmaa ja nyt niistä olisi päästävä kohti digiaikamme ihmeitä käymättä kolmatta maailmansotaa.
Filosofinen hermeneutiikka kun sisältää myös oikeustieteen harhat ja niiden omituiset valuvirheemme. Ei niitä voi soveltaa Ukrainaan joutumatta interpretivismin poluille Emilio Bettin, Winfried
Hassermerin tai Ronald Dworkinin tulkintoina.
Kun kaikki riippuu vain tulkinnasta, oleellista on silloin tärkeänä pidetty, oli sekuinka virheellistä
tahansa. Mitä mahtaisi Arthur Kaufmann tähän vastata Gadamerinsa lukeneena?

Suomen kielen erikoisuudet
Kieli, sen suvut, opitaan jo varhain lapsena ja ne leimaavat koko hermeneuttista ja eksistentiaalista ymmärrystämme tunnekielemme käsitteiden kautta niin tieteessä, taiteessa, uskonnoissa,
filosofiassa, opetuksessa, valmennuksessa, arvoissa ja etenkin koko kulttuurimme ymmärryksessä ja elämämme rikkaudessa.
Tässä suomalaiset kielensä kanssa ovat kokonaan toisessa asemassa kuin muut lähisukulaisemme fyysisesti naapureinamme. Tästä syntyy ongelma, jossa meitä ei ymmärretä lainkaan tai
me emme ymmärrä näitä kaiken kategorisesti sukupuoleistavia suurkulttuurejamme.
Kielemme on globaalissa ja yhteen sukuun, sukupuoleen, yleistävässä merkityksessä erityisen
edistyksellinen ja tunnekielenä onomatopoeettisena niin ikään lähellä ekologista ympäristöämme,
luontoa. Se on ainut eksistentiaalinen keino auttaa luontoamme ja samalla itseämme, globaalia
maailmaa.
Kun koemme luonnon pilaamisesta häpeää ja syyllisyyttä, se on aitoa ja kielemme kautta myös
geneettinen ominaisuutemme. Saamelaiset kokevat sen vielä voimakkaampana pahantekona
koko kärsivän luonnon itkiessä tuskaansa.
Molemmat ovat erityinen arvo ja omalaatuinen lahja juuri tässä ajassa ja paikassa, globaaleissa
kriiseissä ja ilmastomuutoksen kourissa eläen.
Se on myös syy siihen, miksi itse edustan perussuomalaista poliittista arvomaailmaa ja sen liikettä, vaikka hyvin tiedän, että pääosa sen kannattajista ei ymmärrä paljoakaan sen enempää
hermeneutiikan kuin eksistentialismin opeista, saati kieliopinnoista, osana niiden syntyä ja merkitystä kulttuurien synnyssä, tieteessä ja taiteessa sekä mahdollisuudessamme pyrki oivaltamaan
niitä ongelmia, joita indoeurooppalaiset ja romaaniset kielet myös lasten ja aikuisten tunnekielinä
juuri omana aikanamme maailmalla aiheuttavat. Ei Heideggerin filosofia ole sekään popularisoituna kovinkaan uskottavaa oli puolue sitten mikä tahansa.
Kun meitä pidetään vähän outoina ja kummajaisina, se johtuu tästä kielemme outoudesta. Sen
arvo on nyt viimein ymmärrettävä ja kyettävä käyttämään kansainvälisenä vahvuutenamme. Me
emme ole sitä vain koskaan oikein ymmärtäneet. Läheiset sukulaisemme kun ovat niin kaukana
ja usein pienkulttuureja, hävitettyjä luonnonkansoja tai mesitä niin kaukana Aasiassa, Etelä-Amerikassa eläen.
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89. Arctic Babylon 2015. Apokryiset ennusteet
toteutuneet
Matti Luostarinen 2015. Arcric Babylon 2015. Apokryfiset ennusteet toteutuneet. Blogi 6. marraskuuta 2015 www.clusterart.org
Mediayhteiskunnan sisällissota on hajottanut yhtenäiskulttuurin ja luottamus myös muihin instituutioihin horjuu. Samalla päätöksenteko on muuttunut entistä vaikeammaksi. Sosiaalisen median palauteryöpyt koskevat etenkin vanhaa mediaa, verkkoyhteisöt kommentoivat ja kampanjoivat omassa asiassaan.
Professori, luonnontieteitten ja yhteiskuntatieteitten tohtori Matti Luostarisen viimeisin kirja kokoaa yhteen lähes sadan monografian ja tuhansien artikkeleiden kirjoittajan kokemuksella vaalivuosien 2014 ja 2015 tapahtumia julkaisusarjansa yhdentenätoista kuvitettuna kirjana. On yhdestoista hetki.
Eletään vaihetta, jolloin Kataisen hallituksesta siirrytään kohti Sipilän hallitusta. Taloudellinen
taantuma on jäänyt pysyväksi ja samalla Eurooppaa ravistelevat vuoden 2011 aiheuttamat arabiislamilaisen vuoden jälkijäristykset. Ukrainan kriisi ja Kreikan talous jäävät taka-alalle. Lähi-Idän
sodat ja levottomuudet vievät sotien jälkeisen maailman vaikeampaan pakolaisvirtaan. Vanha
Babylon on muuttumassa Luostarisen jo vuona 2005 kirjoittamalla tavalla Arktiseksi Babyloniaksi
(Arctic Babylon 2011).
Vaaleja ravistelevat käsitteet monikulttuurisuus, maahanmuutto, lama ja työttömyys, sukupuolten
tasa-arvo, ilmastomuutos, kehitysapu, Venäjä sekä perussuomalaisen puolueen menestyminen
ja hallitusvastuu, siirtyminen populismista valtionhoitajaksi.
Luostarinen on itse mukana Hämeessä tapahtumien kulkua seuraten itse vaaleihin osallistuen
Perussuomalaisen puolueen kansanedustajaehdokkaana huhtikuussa 2015. Tapahtumat etenevät kohti Brexitiä ja Suomessa puhutaan ja kirjoitetaan Finexitistä. Kanadan vaalit tuovat esille
liberaalipopulismin ja Yhdysvaltain vaalit jättijytkynä pidetyn Donal Trumpin voiton syksyllä 2016.
Arctic Babylon 2011 on saanut jatkoa. Arctic Babylon 2015 kertoo kuinka vuonna 2005 kirjoittamani kirjan, apokryfiset ennusteet, ovat toteutuneet tai toteutuvat parhaillaan ennusteiden mukaan. Kirjasta on googlaten luettavissa otteita ja kustantajalta sen voi tilata heti sekä muualta
nettikirjakaupoista lähipäivinä. Kirja leviää kuitenkin reaaliaikaisena ja blogeina. Vuosittain jo yli 2
miljoonaa lukee sen suoraan Luostarisen kotisivuilta. Euroopan hullu vuosi on takana mutta sen
vaalit vasta edessä niin Saksassa kuin Ranskassakin.
Kirjassa ”Arctic Babylon 2015” käydään myös läpi vaalejamme ja niiden seurantaa itse vaaleihin
Hämeen vaalipiiristä osallistuen Perussuomalaisten ehdokkaana. Sote ja maakunnat, suuret rakennemuutosvaalit, olivat mukana luonnollisesti myös ehdokkaiden vaalipuheissa. He eivät tunne
sitä juuri lainkaan. Vaaleihin mennään suomalaiseen tapaan ja Hämeessä sammutetuin lyhdyin.
Kirjassa on myös kuvitusta pääosin omasta taiteestani. Sivuja kirjassa on 484 ja se käy aiempien
kirjojeni rinnalla kerättäväksi taidekirjaksi isänpäivän lahjana. Lukemalla voi huomata, kuinka se
poikkeaa synnyinkaupunkini kirjalija Juhani Ahon “lastuista” rakenteeltaan ja luettavuudeltaa käyttäen aikamme teknologiaa apuna. Samahan päti myös sarjan ensimmäiseen kirjaani, jossa rakenteellisena erikoisuutena on kolmen kirjan aineiston limittäminen yhteen ja yhdeksi kirjaksi.
Nyt käyttäen noin sataa blogiartikkelia. Kannen kuva on Forssasta Tammelan suuntaan Kaukjärveltä ja symboloi jo ensimmäisen kirjani pelon aihetta, kuuta ja sen mytologiaa.
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Sarjan ensimmäistä kirjaa Arctic Babylon 2011 seuraa joka päivä pelkästään kotisivultani
(www.clusterart.org) koko ajan kasvava määrä lukijoita ja useita satoja kuukausittain. Kotivisivuani lukee kuukausittain runsas 200 000 ja vuosittain noin 2 miljoonaa globaalia lukijaa. Määrä on
kasvanut koko ajan liki eksponentiaalisesti ja mukana näkyvästi mm EU:n hallinto, Yhdysvallat,
Venäjä ja Saksa.
Olemme siirtyneet aikaan, jossa kirjan rakenne on sekin muuttunut ja lukijaa palvellaan kolmella
eri tasolla kirjaa tehtäessä. Kirja on luettavissa reaaliaikaisesti blogeina, se on myöhemmin koottu
ja kuvitettu keräilijöille ja myydään kotiin kannettuna. Sen hinta ei laske vuodessa parissa bulkkituotteena vaan koko ajan kohoaa keräilytuotteena, cluster art taiteena. Koko ajan kirjailija on osa
sitä prosessia, jossa mukana ovat hänen lukijansa sosiaalisen median sivuilla ja osana kirjan
syntyä hekin. Näin myös oma tarina löytyy kirjan sivuilta.
Kirjailijan kerronta on nyt siellä missä hänen lukijansakin. Se yllättää monen oman aikamme
upeimpana saavutuksenamme, yhteisenä julkaisuna. Lämmin kiitos siitä tuhansille kavereilleni,
ystäville, sosiaalisen median sivuillamme jopa öitämme yhteisesti valvoen.

90. Tohtorisjätkän mietteitä
Matti Luostarinen 2015. Arctic Babylon 2015. Blogi 4. maaliskuuta 2015 www.clusterart.org.
Päivä meni aluksi Tampereella tietotalossa ja ylopistolla sekä yleisradion vaaligalleriakuvauksessa. Kysyttiin jotain jota ei muilta kysytty: ”Mitä tuplatohtori tekee persuissa ja olenko minä nyt
se tohtorisjätkä”. Helppo homma vastata. Perussuomalaiset vaativat poikki- ja monitieteistä ymmärrystä enemmän kuin muut puolueet yhdessä ja kyllä koettu elämänkaarikin edellytti tämän
kansanliikkeen jäsenyyttä.
Tohtorisjätkä on sitten jo kunnia-asia kannettavaksi ja sopii sellaiselle, joka on kiertänyt maata ja
maailmaa tutustuen arjen elämään Eljas Lönnrotin tai Samuli Paulaharjun tapaan talosta taloon
kiertäen. Kyllä siihen joukkoon voi kelpuuttaa myös maantiteilijänä Sakari Topeliuksen.
Nuutajärvi ja sen kohtalo alkaa olla minulle jo kovin henkilökohtaisena koettava ja loukkaus koko
kansakunnan kansainvälisesti yhteen arvostetuimpaan osaamiseemme, identiteettiin, design osaamisen kultaisen ajan juuriin. Kun Pirkanmaalla liikun, käyn hankkimassa aina lastin lasitaidetta ja niin nytkin Nuutajärveltä, Urjalasta. Vaihdetaan mielipiteitä maailman menosta ja nyt taas
kerran Nuutajärven kohtalosta.
Cluster Art oli esillä niin Nuutajärvellä kuin Tampereellakin. Mediayhteiskunnasta kekusteltiin ja
hybridiyhteiskunta mainittiin. Jätin kiitoksena ja muistoksi käynnistäni Ylelle kirjojani ja kiitin heitä
upeasta ja arvokkaasta galleriasta vuoden 2015 vaalien muistoksi tuleville tutkijoillemme.
Itse kerroin tekeväni kirjaa Hämeen vaaleista. Kuntavaaleista tuskin galleriaa tai kirjaa tehdään.
Tapaaminen oli tuttujen savolaisten kesken kaikin puolin miellyttävä. Mediaprofessori Heikki
Luostarinen Tampereella ei ole lähisukuinen mutta samaa sukua nyt kuitenkin. Kun sitä usein
kysytään ja meitä toisiimme sotketaan, kansainvälisen kaupan professori Reijo Luostarisen
ohella, Leenasta taiteiljana puhumattakaan. Samaa narratiivista kerrontaa ovat suomalaiset suvut
ja niiden juuret.
Ministerimme oli pantu jonoon nyt niin kansan kuin kansanedustajien toimesta. Osa sai hyväksytyn päästötodistuksen, osa hylätyn. Kansa ja sen edustajat vaikuttivat kohtuullisen yksimielisiltä.
Edustajissamme, myös ministereinä, on suuria eroja ja tähän tulisi jatkossa puuttua. Ministeriönsä
johtava virkamies ei saa olla alan harrastelija, joka oikeasti kuuluisi ministeriönsä alimman portaan harjoittelijoihin. Joskus pätevyys ei näyttäisi riittävän edes hallinnonalansa mihinkään vastuuta kantavaan tehtävään, saati virkaan.

502

Seuraava hallitus pankoon myös tämän asian kuntoon. Johtavan virkamiehen on tunnettava koko
hallinnonalansa laaja tehtäväkenttä ja kyettävä myös hahmotamaan sen tehtävät muihin ministeriöihin niin paikallisella, alueellisella kuin kansallisella sekä EU:n ja globaalilla tasoilla. Se on äärimmäisen vaativa tehtävä, eikä siinä sovi hötkyillä kuten nyt loppusuoralla sotesopassamme. On
paikallishallinnon pilkkaamista kierrättää sitä muka lausuntokierrroksella sen jälkeen, kun viikossa
parissa on edellinen ohjelma pantu kokonaan uusiin puihin. Neljä vuotta sitä ensin keittäen. Nyt
ei ole enää fundeeraamisen aika vaan tulosta on synnyttävä jo vaalikauden alussa.
Koko ohjelma on siirrettävä puhtaalta pöydältä seuraavalle hallitukselle ja ohjelma valmisteltakoon perusteellisen terveydenhuoltomme uudistuksen kautta, kaksi tai kolme vuotta siihen käyttäen, laatien samalla usempia malleja, joista kuntamme voivat hakea itselleen parhaat ja vielä
räätälöiden ne omiin tarpeisiinsa sopiviksi loukkaamatta paikallisdemokratiaamme ja perustuslakia. Yksi malli kompromissin kompromissina ei käy kenellekään.
Kun maakuntamme ovat kovin erilaisia, kunnat ja niiden palvelut ovat vielä paljon enemmän omaa
räätälöintiä vaativia. Ja kyllä kuntamme nämä asiat osaavatkin kunhan yhteiset puittet lakeineen
on saatu valmiiiksi.
Hyvin asiansa hokitaneet talosalueet, kuten Forssa ja Lounais-Häme, eivät saa joutua maan edullisimmaksi todetusta terveydenhuollostaan, johon myös sosiaalihallinto on jo yhdistetty, rangaistaviksi ja vastaavasti palkittaisiin sellaisia, jotka eivät ole tässä onnistuneet.
Ei meillä ole mahdollisuutta nostaa veroja kunnissa tolkuttomasti ja päätyä malliin, joka ei edes
vaadi kuntia hakemaan uusia ja parhaita toimintamalleja, säästävimpiä ratkaisuja ja paikallisesti
ne loppuun saakka räätälöiden ymmärtäen myös ihmisten valinnanvapaus sekä yksityisen ja julkisen kyky yhteistyöhön. Historiamme suurin rakennemuutos on vietävä läpi nyt alkavan hallituskauden aikana.

91. Puer aeternus – ikuinen lapsi
Matti Luostarinen 2015: Arctic Babylon 2015. Apokryfiset ennusteet toteutuvat. Blogi 15. tammikuuta 2015 www.clusterart.org
Juuri kun pääsin kirjoittamasta, kuinka median uutiset eivät politiikassa yllätä, syntyy kolme uutta
mediaoivallusta samana päivänä. Luova tuho nostaa Suomen, kertoo professori Mika Maliranta
ja tarkoittaa kapitalismin ytimessä jylläävää epävakautta, ikuista lasta mutta talouden termein.
Itävaltalainen Joseph Schumpter tuli tunnetuksi juuri tämän epävakauden ja lapsen (Puer aeternus) kuvaajana, josta myös hyvinvointi kumpuaa. Pelko ja epätietoisuus, ikuinen lapsi, on aina
innovaatioiden ja samalla luovuuden kasvun taustalla, tahdoimme tai emme.

Älä rakenna patoja
Kun vanha ja tehoton on elinkaarensa lopussa, uusi ja innovatiivinen ohittaa sen tavalla tai toiselle. Tämä pätee teknologiaan, organisaatioihin, talouteen, mutta myös kieleemme ja tapaamme
ajatella, luoda uutta tiedettä ja taidetta, olla ikuisia lapsia. Kilpailussa moni kuitenkin kärsii ja syyt
löytyvät usein vaihtokaupasta, jota politiikka ei hallitse. Tällaisia päättäjiä on osattava varoa vaaleissamme.
Valtiovallan on panostettava koulutukseen, tutkimukseen ja kehitystyöhön. Maliranta kuvaa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten leikkauslistoja hälyttäväksi ja pöyristyttäväksi etenkin juuri laman
aikana. Finanssipolitiikalla korjataan luovan tuhon patoja silloin, kun kyse on talouden ylikuumenemisesta. Sen sijaan kun yritykset ovat elinkaarensa lopussa, niiden luovan tuhon pitkittämistä
tukitoimin ja rahastoin ei pidä pitkittää. Ikuinen lapsi ei ole ikuinen vanhus ja museoitava talousmalli.
503

Tuottavien yritysten on päästävä kasvamaan ja heikot putoavat pelistä. Pitkittäminen jähmettää
yhteiskunnan ja muuttaa luontaisen innovaatiopolitiikan aallot. Maliranta ei käsittele reaaliaikaisen
talouden tapaa reagoida luovan tuhon nosteeseen, mutta avaa kuitenkin suomalaisen päättäjän
silmiä varomaan ratkaisuja, jotka ovat virheellisiä etenkin ajoitukseltaan. Pääkirjoituksessa (HS
15.4) lehti antaa ohjeita päättäjille otsikolla: “Ohje päättäjille: älä tee turhia patoja”. Se on suoraan
eilisestä blogistani. Sen toinen osa on tämä.

Vonkamiehen tärkein tehtävä
Päättäjien on pohdittava miten ratkaisut vaikuttavat reaaliaikaisessa tuottavuuden profiloinnissa.
Markkinat eivät toki saa riepotella ihmisiä, mutta toisaalla normaaliin tuottavuuden uusiutumiseen
ja innovointiin ei saa aiheuttaa turhia patoja. Vonkamiehen tehtävänä on tällaisen padon syntymisen estäminen, jolloin raha virtaa aina yritykseen, joka on joko syntymässä tai kasvunsa alussa,
eikä päinvastoin puuhastellen. Ongelmana ei ole rahoituksen määrä vaan kohdentaminen oikein.
Psykiatri ja filosofi Antti S. Mattila saa onnensa myöntäen, ettei jatkuva onnellisuus ole mahdollista, ja että hyvän elämän tavoittelu voi vaatia myös tuskaa sekä vaivaa, kipuakin (HS 15.4). Kun
talouden rattaat riepottelevat suomalaisia, masennus ja alakulo valtaa mielen kaamoksen keskellä, varmin tapa on hoitaa sitä lääkkeillä. Professori Mattila ei pidä tätä hyvänä kehityksenä
ensinkään. Sillä ei ratkaista myöskään taloutemme stagnaatiota, pysähtyneisyyttä.
Ennen nykyistä kapitalismia, sen reaalitaloutta ja innovaatiopolitiikkaa, heikot sortuu elontiellä
maailmankuvaa, valintojamme ohjasivat suku ja vanhempien opastukset sekä yhteisön ohjeet,
miltä maailma näytti pirtin ikkunasta katsoen tai katutasolle uskaltautuen. Filosofisia ei pohdittu ja
valittiin vanhempien ammatti. Vanhat ammatit muuttuivat hitaasti, ja kun uutta vaadittiin, se tapahtui suurten rakennemuutosten ja muuttojen tietä. Niitä on harkittava tarkoin jos aina lainkaan.
Padottu joki ei vonkamiehen työtä ratkaise mutta voi tuottaa energiaa ja ehkä puita voi nippuuittaa.

Muuta näkökulmaasi
Tänään pohditaan hyvää elämää ja mediat ovat täynnä sen saavuttamisen oppaita ja alan terapeutteja on kaikkialla. “Life Coacheja” on elämäntaidon valmentajina ja sellaiseksi pääsee kuka
vaan ja etenkin pelaten jääkiekkoa.
Nämä kaksi buumia, uusi talousmalli ja sen nopeat liikkeet sekä näihin sopeuttajat, onnen onkijat
ja ongenvapojen myyjät vieheineen, ovat oman aikamme ilmiöitä. Meillä kun on nyt mistä valita
mutta samaan aikaan kypsymättömyys päättää, mikä olisi optimaalisin tie saavuttaa hyvä elämä.
Kirvesmiehenä ja puuseppänä, kuvataiteilijana, kirjailijana, parturikampaajana, hoitajana voi olla
hetken, mutta mikä ettei myös poliittisena vaikuttajana. Kovin pitkään sinne ei kukaan halua jäädä
ja sitoutuminen on vaikeaa, erotaan kun lapset täyttävät muutaman vuoden.
Ihmisiä eivät järkytä asiat vaan uskomukset niistä, tiesi jo Epikteos, ja suomalaiset oppivat kuinka
sellainen, mikä ei tapa, vahvistaa. Yksinkertaisilla opeilla voi päästä pitkälle, ellei kansa vaadi jo
jotain vallan muuta uudessa yhteiskunnassamme. Mattilalla on yksi oppi ylitse muiden. Muuta
näkökulmaasi ja herätä samalla sisälläsi filosofi. Ala etsiä uutta omasta elämästäsi ja muiden
ihmisten elämästä, neuvoo professori Mattila, filosofi ja psykiatri samassa henkilössä.

Ikuisen onnen lapset
Suomalaisten on liki mahdoton antaa anteeksi. Etenkin vanhemmilleen ja isälle, joka ei ollutkaan
täydellinen. Toki joskus tapaa ihmisiä, joille myös äiti on ollut puutteellinen ja vaillinainen kasvattaja. Muut sisaret ovat saaneet enemmän huomiota.
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Kun kyky antaa anteeksi on vaikeaa, väärintekijä pääsisi kuin koira veräjästä, silloin katkeruus
patoutuu sisälle ja siitä syntyy kyttyrä, jota voi ontua katkerana koko ikänsä. Monet alansa osaavat
hoitajat hyväilevät näitä kyttyröitä niin kauan, kun tulee se juna, joka vie viimesenkin kyttyrän.
Jokaisella tulisi olla oikeus tavoitella hyvää elämää. Se ei ole kuitenkaan sama asia kuin oikeus
olla onnellinen ja etenkin koko ajan ja yhtämittaa. Kel onni on se onnen kätkeköön, on sekin
suomalaista viisautta ja ymmärtäen, että jossakin vaiheessa tulee myös vähemmän onnelliset
ajat.
Onni ei ole jokaisessa hetkessä, kirjoitti Epikteos, ja jatkuvan onnen tavoittelijat ovat ikuisia lapsia,
jotka eivät siedä epäonnea, tuskaa ja vaivaa, kärsimystä.

Puer aeternus
Kun ikuisen lapsen tunteet lamaantuvat, viha muuttuu raivoksi, ilo hysteriaksi ja pettymys itsesääliksi. Asiat lykätään siihen saakka kunnes ne on pakko hoitaa.
Tällaista oman aikamme Peter Pan -syndroomasta kärsivää ihmistä oli Alpo Suhonen näkevinään
juhlitussa mestarisamme Teemu Selänteessä (FL 15.1). Hän näet oletti, että Selänteen kyky toimia toisin kuin roboteiksi ohjelmoidut kiekkoilijat, johtui ikuisen lapsen syndroomasta, Puer aeternus. Hän kykeni myös ilakoimaan, olemaan muita nopeampi, löysäili aikatauluissa ja vältteli perinteisiä kiekkomaailman arvojakin.
Oikeammin tällaisia piirteitä saattaisi löytää myös vaikkapa Messistä, Gretzkystä, Zlatan Ibrahimovitcista ja mikä ettei Kimi Räikkösestäkin, pohtii Suhonen.
Prinsessa Ruususen lukuisten patjojen alta löytyy kyllä piilotettu herne myös monen naisen aistimana. Eikä vain nenästä. Ikinä Selännettä ei valittu Suomen parhaaksi urheilijaksi ja tuskin näitä
peterpan -piirteitä voisi Suomessa palkitakaan, järkeilee Suhonen.
Tähän kaikkeen kun vaadittaisiin myös äitisidonnaisuus, kyvyttömyys vapautua äidin vallasta saamatta siitä oireita, tuskatiloja, syyllisyyttä. Tai isäsidonnaisuus, jolloin saavuttamatta jää tunne
isän hyväksynnästä, rakkaudesta.
Seksuaalinen sidonnaisuus johtaa taas monelle niin tuttuun tunteeseen tulla torjutuksi, jolloin
tämä pelko johtaa tunteiden piilottamiseen ja tukahduttamiseen. Siis siihen tautiin, jossa niin moni
suomalainen kamppailee ja hakee onneaan jostain muualta kuin sieltä, mistä sen helpommin
ehkä saisi. Miehille tämä tauti on tutumpi kuin naisille.

92. Vaalit Hämeessä – Osa IX ja XII
Matti Luostarinen 2015. Arctic Babylon 2015. Apokryfiset ennusteet toteutuvat. Blogi 5. huhtikuuta
2015 ja 21. huhtikuuta 2015
Onko poliitikko ikuinen lapsi, joka virpoo, varpoo, tuoreeks terveeks, tulevaks vuodeks? Kuinka
moni nyt eduskuntaan pyrkivä kykenee hoitamaan edes oman taloutensa kunnialla saati kansakunnan? Kuinka moni osaa edes keskimääräiset taidot yhteiskunta- ja valtiotiestä, tuntee edes
lukion oppimäärän globaalista tai kansallisesta lainsäädännöstä, maantiedosta, yhdyskuntasuunnittelusta, tärkeimmistä talouden ja luonnontieteiden avainkäsitteistä, saati lukee ja kirjoittaa useammalla kulttuurikielellä? Kun kaikkea tätä, ja paljoa muuta vaaditaan, jos maata aiotaan kammeta kasvu-uralle.
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Kirvesmiehen, sirkkelisahurin ja insinöörin kädentaidot kunniassa
Vaalimainontaa teitten varsilla seuraten huomaa kuinka jo eduskunnassa istuvat ja varttuneimmat
ehdokkaistamme saavat itselleen joukon avustajia, jotka ripustavat suuret mainoslakanat pääteittemme varsille ja pelloille, latojen seiniin. Omin käsin nämä eivät kykenisi sellaiseen, ellei olisi
kirvesmiehen taitoja. Tässä vaiheessa erottuvatkin juuri yksin puurtavat yrittäjät ja etenkin juuri
kädentaitoiset mainostensa pystyttäjät sekä mediaosaajat. Apua tarvitaan ja rahaa, noin 20 euroa
ääntä kohden.
Rinnakkain teitten varsilla on tikun nenään pystytettyä viritelmiä, puitten oksilla sateen uuvuttamia
yrityksiä ja jämerämmän kiinnityksen hankkineita, mutta heikolla matematiikalla ja fysiikan osaamisella rakennettuja nuupahtaneita, autoista roiskuneen loan peittämiä edustajiemme kyhäelmiä.
Kalastajan taidot puuttuvat ja nieluton rysä tai katiska ei ole oman aikamme tuote ensinkään.
Rahan puute näkyy näissä kyhäelmissä.
Kallis ja hyvin tehty tuote, mutta väärässä paikassa, ei auta sekään yrittelijästä ehdokastamme
eduskuntaan. Mukana on oltava myös esteettistä tajua ja osaamista. Maisemaa ei saa pilata
omilla hengentuotteilla niiden kasautuessa saman verkkoaidan kylkeen pilkaten kalliin mainostoimiston tekemää työnäytettä.
Näiden rinnalla on sitten sähköisiä tauluja ja koko ajan vaihtuvaa kasvoa sekä radiosta ja televisoista tulevaa viestiä, kallista mainosaikaa. Parhaat ovat puolueen ja sen kerääminen rahoittajien
maksamia ja valtaosa usein yksittäisen ehdokkaan mainontaan tarkoitettua tuotetta. Sen jatkuva
toistaminen tekee siitä kuitenkin rasittavan.

Kuka hullu haluaa poliitikoksi?
Tätä poliitikko ei mainitse valtiontalouden tarkastusvirastolle vaalirahoitusilmoituksessaan omaksi
mainoksekseen, vaan ainoastaan itse mielestään kustantamat tuotteet, räntäsateessa nuupahtaneet esitteensä.
Ei edes silloin, kun on liki ainut vakavasti otettava ehdokas puolueessaan ja puolueen puheenjohtaja on hänen tärkein äänten kerääjänsä medioissamme. Toki mainitsematta jäävät myös tuhannet työtunnit ja ajetut kilometrit.
“Kuka hullu haluaa poliitikoksi“, kysyvät Ville Blåfield ja Reetta Räty kirjassaan aivan aiheesta.
Kirja on ihan hyvä luettavaksi vaikka siitä puuttuu tämä oleellinen, tuhansien ihmisten työmäärät
ja intohimo, ei vain kansakunnan “kusitolpaksi” lupautuminen.
Maalta tulevilla ehdokkailla ja maanviljelijöillä on erilaiset yhteisöt ja tukiryhmät kuin kaupunkien
kasvateilla. Tosin erot alkavat olla pieniä mutta kyllä ne toki näkyvät maaseutumaisemassa.
Omalla ammatilla käden taitajana puusepän töissä, insinöörinä tai yrittäjänä verkottuen näkyy
menestyksessä tuoda itseään näkyville. Tässä sirkkelisahuri on edullisemmassa asemassa kuin
sisätöissä ikänsä viettävä hoitaja tai opettaja. Median ja mainostoimiston tunteva on hänkin paremmassa asemassa kuin kehnosti oman aikamme mediat tunteva ehdokas.
Kirjoja tekevät, mediasuvun jäsenet, ovat hekin eri asemassa kuin niitä lukeva tai hivenen selaileva poliitikko. Luovuus tulee sekin näkyviin mainonnassa ja uuden innovaation kehittäjä on jo
edellä muita ja jää aluksi huomaamatta. Vasta kun tuote on demosta kehitelty pidemmälle sillä
voi saalistaa paremmin ääniä seuraavissa vaaleissa.
Poliitikon työ on puhumista ja puhumista osaavat vaikkapa opettajat ja monet muut puhetyöläiset.
Väittelytaito ja hyvän puheen pitäminen ei ole oikein oman aikamme laadukkainta osaamistamme
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ja ilman tätä taitoa ei pidä lähteä kylmiltään kameroitten eteen. Vaikutelma kun on kuten Timo
Soinin kirjasta, pystyyn nostetun piisamin oloinen esitys.

Puheenjohtajansa näköinen puolue
Mediatilan osto rinnan ehdokkaasta tehdyn mittavan jutun kanssa on rakenteellista korruptiota ja
sitäkin näkee nyt paljon. Takavuosina toimittajat olivat yliedustettuina eduskunnassa ja tapaa
heitä tänäänkin sinne pyrkimässä. Mainonnassa ja ilmoittelussa ehdokkaiden oma osaaminen
alkaa irtautua ulkopuolisten antamasta tuesta ja lopputukoksena on äänestäjän valinta, jossa itse
ehdokas on vain medioittemme tuote, ei enää oma itsensä. Tässä julkimot ovat oma joukkonsa
ja heidän käyttö oli takavuosina paljon nykyistä yleisempää. Nyt äänestäjä hakee ehdokasta, joka
on hänen näköisensä vaalikoneisiin vastaillen. Se ei ole järkevää laisinkaan.
Loppusuoralla yksittäisen ehdokkaan oma panos alkaa jäädä marginaaliin ja massamediat ottavat vallan kertoessaan, millaisia arvoja poliitikko edustaa puolueensa edustajana ja näin hän saa
uudet kasvot, puoluejohtajan näköiset.
Vielä syystalvella hän oli toritapahtumissa omilla kasvoillaan ja mukana oli vain puolueen paikallisosaston toimittama vaatimaton telttakatos ja hivenen halpaa krääsää jaettavaksi kilpaa kahdeksan eduskuntapuolueemme yhteisessä ja liki tasavertaisena vaikuttaneessa kisailussa. Moni ensikertalainen sai ilmiöstä kokonaan väärän kuvan joka oikeni vasta kurkien tanssin alkaessa. Oma
työ olikin hetkessä mennyt harakoille talven ja kaamoksen pakkasessa, räntäsateessa värjötellen.
Amatöörien ei pidä lähteä ammattilaisten kanssa samaan kehään häviämään.

Suurten keskusten vaalit
Mediayhteiskunnan vaalit ovat tapahtumana Hämeessä yhtäällä maaseudun ja toisaalla suurten
keskusten tapahtuma. Kun valtaosa äänestäjistä on sulloutunut pariin maakuntakeskukseen, vaalit ratkaistaan siellä silloin kun läpimenijöitä on puolueessa kaksi tai kolme henkilöä. Heidät voi
melkoisella varmuudella kertoa ja etukäteen asunpaikasta lähtien ja taustaryhmät tuntien.
Muutokset ovat pieniä ja maalla, kirkonkylissä ja pienissä maaseututaajamissa tehty työ turhaa
puuhastelua. Takavuosien maaseudun suuren ajan, kylien Suomen sekä teollisten yhdyskuntien
syntyessä, vaalien luonne oli kokonaan toinen.
Hämeessä on toki jäljellä myös vanhaa yhteisöllisyyttä ja ehdokkaat pyrkivät kiertämään myös
pieniä kuntia ja niiden toritapahtumia, rohkaistakseen näitä jatkamaan menneen maailman ylläpitoa ja sen tupailtoja, pilkkikilpailuja.
Kylmä totuus siitä, että Lahdessa asuva ehdokas, Hämeenlinnasta tuleva kilpailija toimittajineen,
mediasukuineen, keräävät maakuntamedian heille ojentamat voitot ja Suomen taajamoituminen
sekä laiminlyödyt luonnonvaramme, niiden käytön osaamattomuus, on tämän onnettoman kehityksen loppunäytöstä. Sitä ruokkii onneton mediamme, joka varjelee omaa levikkialuettaan ja
muutamaa tuttua ehdokastaan.

Metropolialueen vaalit
Avainehdokkaat asettuvat lopulta metropolialueelle, Helsinkiin ja Uudellemaalle, jolloin ero sen ja
muun Suomen välillä korostuu entisestään. Suomalainen elämänmuoto on muuttunut lyhyessä
ajassa ja mediapolis kerää kaikki ehdokkaamme esittelyyn neljän minuutin ajaksi.
Neljä minuuttia kaikkien ehdokkaittemme suomalaista oman aikamme tiedostuskulttuuria vaaleissa keväällä 2015 jää historiaan omalaatuisena näytelmänä, farssina. Siinä maaseutumme ehdokkaat pääsivät samalle lähtöviivalle metropolialueen edustajiemme kanssa, kerotaan satiiria
hakien.
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Tuon startin jälkeen kaikki muuttuikin ja lopulta mukana olivat medioissamme vain ne noin 200
ehdokasta, jotka lopulta valittiin edustamaan maataan Sibelius Akatemian tilapäisiin tiloihin.
Hämeestä heitä tulee sinne 14 ja heidän nimiensä kertominen olisi ollut alusta saakka mahdollista
vain paria tapausta lukuun ottamatta. Näin samat henkilöt jatkavat, ellei nyt joku jää syystä tai
toisesta pois vaaleista tai hänen paikalleen tulee keskustalainen ehdokas, joka on aiemmin pudottanut eduskunnastamme jytkyn seurauksena ja on juuri sillä viimeisellä paikalla pudonneista
kärkkyen paikkaansa takaisin.
Sellaista sattuu kerran vuosikymmenten saatossa mutta korjautuu jo seuraavissa vaaleissamme.
Keskustan ehdokkaat panostavat näihin vaaleihin enemmän kuin muut yhteensä gallupvoittonsa
innoittamana. Se muistuttaa lottoamista, jossa potin kasvaminen tuplautuen nostaa lottoajien
määrää moninkertaiseksi. Voittajia on vain yksi.

Vaalit Hämeessä – osa XII
Vaalit Hämeessä on pistettä vaille valmis. Valtakunnallisesti Häme jakautuu hieman eri tavalla
kuin monet yhtenäisemmät talousmaakunnat. Mukana on Hämeenlinna ja keskeinen osa Hämettä, Kanta-Häme ja sitä dominoiva kolmostien käytävä pääkaupunkiseudulta Tampereelle. Sen
kilpailijana on väestömäärältään suurempi Päijät-Häme ja Lahden talousalue sekä pääkaupunkiseudulta kohti pohjoista menevät pääväylämme. Mukana ovat myös Salpausselät ja harjualueiden pirstomat sekä vedenjakaja-alueen jakamat monikulttuurisemmat kunnat sekä maakunta,
jonka yhtenäisyys on vesistöjen kautta syntynyttä. Kartanokulttuuri yhdistää kuitenkin koko Hämettä ja Lahti on kaupunki vailla yliopistoa.

Voimasuhteet vaihtuivat
Päijät-Häme voitti vaalit. Valittujen edustajien joukossa kotipaikaksi mainitaan kovin usein joko
Lahti tai Hollola. Käytännössä ne ovat samaa aluetta ja pelkästään Hollola sai kolme kansanedustajaa kun Hämeenlinna sai läpi vain yhden. Forssassa juosseet hollolaiset äänten keräilijät
olivat tämän päivän anti Turussa vierailevalle ypäjäläiselle. Minua ei päästetty niille leirinuotiolle.
Ei likimainkaan Hollolassa. Forssalaiset äänestivät päijäthämäläisiä kirvesmiehiä ja lähihoitajia
eduskuntaa pilvin pimein ja mustamaalaisivat minua sen kun kirjaston hoidoltaan ehtivät.
Lounais-Häme ja Forssan talousalue onnistui saamaan kaksi odotettua läpimenijää ja kolmaskin
oli kovin lähellä ilman päijäthämäläisten ja hämeenlinnalaisten harhautusta. Sirkka-Liisa Anttila
edustaa vaalit voittanutta keskustan pitkän linjan maalaisliittolaista traditiota ja Sanni-Grahn Laasonen kokoomuksen nuorempaa ja liberaalimpaa Aleksander Stubbin koulukuntaa ja mediasukua
vaalien voittajana. Itse puolueiden, demareitten ja kokoomuksen, tappiot olivat historiallisia. Edustajia katosi yhteensä keskisuuren puolueen verran.
Näissä vaaleissa nuorennusleikkaus onnistui vain osittain ja vähiten vaalivoittajan keskustan kohdalla, jossa voittaja toi parlamenttiin liki kymmenkunta puolueen vanhaa konkaripoliitikkoa. Kyse
oli siis vuoden 2011 rökäletappion palautumisesta takaisin vanhoihin uomiinsa, ei suurta äänivyöryä ja veret seisauttavaa jytkyä, jota odotettiin gallupien valossa. Puolue palasi keskisuurten
puolueitten joukkoon 21 %:n kannatuksellaan. Gallupit manipuloivat 25-27 %:n voittoa. Mihin se
mahtoi sulaa?

Historialliset vaalit
Vaalien suurin voittaja ja myös yllätyksenä pidetty, taas kerran, oli Perussuomalainen puolue. Se
selätti gallupit ja säilytti asemansa vuoden 2011 jytkyvaalien tasolla. Samalla varmistui paikka
hallituksessa ja neuvonpito keskustan kanssa on Sipilän tapa hoitaa puheenjohtajana yhteyttä
Timo Soiniin, uuden jytkyn järjestäjään. Juha Sipilä onnistuu siinä missä Paavo Väyrynen ei onnistunut koskaan. Hakemaan itselleen uskottavuutta ja luotettavan ihmisen maineen.
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Se on samalla näiden vaalien suurin historiallinen anti ja jää poliittiseen historiaamme. Molemmat,
Sipilä ja Soini, kun ovat vailla aiempaa ministerikokemusta ja muistuttavat vaikkapa Esko Ahoa
ja hänen aisapariaan valtiovarainministerinä takavuosilta. Ministeri kokemus puuttui myös aikanaan pääministeriksi tulleelta Paavo Lipposelta. Se ei ole siis mitenkään poikkeuksellista eikä näy
hallituksen johtamistavassa, päinvastoin.
Perussuomalaisten synty kansanliikkeenä ja nyt myös lopullinen aseman vakiinnuttaminen neljä
suuren puolueemme joukossa oli myös kansainvälisesti näiden vaalien suurin anti. Meitä seurattiin Euroopassa ja Yhdysvalloissa suurella mielenkiinnolla. Se on harvinaista herkkua suomaisille
poliitikoille ja puolueillemme. Suomalainen kansanliike ja demokratia on hyvä viestituote myös
kansainvälisillä markkinoillamme näinä levottomina aikoinamme. Kansa puhuu ja pulinat pois. Nyt
kahteen kertaan ja revanssia hakien.

Osallistuvaa tutkimusta
Se oli myös syy siihen, miksi itse olin mukana seuraamassa vaalien kulkua ja prosesseja sen
sisällä toimien ja hakien tätä kautta tutkijalle tyypillisen näköalapaikan vaalien todelliseen kulkuun
ja luonteeseen. Perussuomalainen puolue oli siinä ainoa mahdollinen ja uskottava näköalapaikka
vaalien kautta ja itsenä kentälle jalkauttaen. Tutkijat kun tahtovat olla laiskanpulskeita tapauksia
ja seurata tapahtumia ikään kuin ulkopuolelta ja kuvitellen sen sieltä myös näkevänsä, ymmärtävänsä. Ei onnistu sellainen näköalapaikan käyttö. Sen nyt ymmärtää sokea Reettakin sotakirjeenvaihtajana ja löytöretkeilijänä maantiedettä edistäen Jäämerelle seikkaillen.
Pystyin osallistuvan tutkimuksen tapaan vaikuttamaan hieman vaalien kulkuun mutta samalla varoen, etten puutu siihen ohi tutkijalle sopivan roolini. Eilen hain omat kuvani hämäläisten teitten
varsilta ja vain harvaa niistä oli kohdeltu kaltoin. Aggressiiviset ihmiset eivät viitsi lähteä pääkaupunkiseudulta maanteitten varsille ja maaseudulle.
Mustamaalaaminen jäi sekin kohdallani paljon vähäisemmäksi kuin vuoden 2011 nettimaailmassa ja vaalit olivat siten suomalaisen maltilliset ja vain gallupien ja median kohdalla joskus
harmillisella tavalla toimittajien ja median omistajien poliittisia mieltymyksiä tutulla tavalla seurailevaa tai manipuloivaa, joskus myös pyrkien korruptoimaan ehdokkaitamme. Se nyt ei tule tutkijalle yllätyksenä jos on itsekin mediaosakkeita omistanut.

Ulkopuolinen suomalainen
Vaalit jakoivat kansakuntaa kahteen leiriin, joka ei ole niinkään pelkästään yhteiskunnasta vieraantumista kuin itsensä ulkopuoliseksi tuntevan ihmisen elämää. Heidän osuutensa on koko ajan
kasvussa saman aikaan kun pääkaupunkiseutu menee omia teitään ja muut suuremmat taajamme tämän aallon mukana, mutta ei toki sen harjalla.
Maaseutu ja sen Forssan kalaiset pienemmät taajamat ovat jäämässä vaikeaan paitsioon ja sille
nämä vaalit olivat Hämeessä ja Forssassa myrkkyä. Äänet kun hajosivat kaikille ilmansuunnille.
Ulkopuoliksi itsensä kokeva Suomi ja suomalaiset ovat oma aikamme näkyvin tuote ja se on myös
jytkyn synnyn näkyvin seuraus Suomessa ja Hämeessä. Politiikka ja sen edustajat ovat kaukana
sellaisesta maailmasta, jossa äänestäjä voisi kokea olevansa osa joko pinnallista viihdettä tai
hulluttelevaa pääministeriä, työväenluokan jo aikoja unohtanutta vasemmiston omalaatuista eliittiämme. Kuuntele nyt sitä joutumatta ulkopuoliseksi.
Vasemmiston yhtenen kannatus on Suomessa 25 % ja sekin tulee vanhusten antamina sääliääninä. Ulkopuolisuuden kokemus tulee juuri tuolta suunnalta poliittista liikettämme.
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Maaseutu haikailee vielä juuriaan ja luonnonvarat käyttäjineen maalaisliittolaisella kaiholla ja
SMP:n juurille rakennetun toivon kipinään epätoivoisesti tarttuen. Populistinen sanoma ei sellaisenaan vetoa vaan traumaattiset kokemukset ja niiden pelko, niillä pelottelu. Pelko on suomalaisen poliitikon käyttämä ainut uskottava ase vuonna 2015. Se on sitä niin sisä- kuin ulkopolitiikassamme.
Lupaus paremmasta ei ole niinkään konservatismia kuin suomalaista elämänmuotoa ja sen etsintää kaukaa geneettisen perimä juurilta tai suomalaisugrilaisen kansan kielen juuria hapuillen
ja varjellen. Kadotettu itsetunto ja juuret, oma identiteetti, pelko työpaikoista, maahanmuutosta,
on suomalaisten vaalien suurin ja järkyttävin kokemus Hämeen kahta maakuntaa ja sen torielämää seuraten kuusi kuukautta yhtäjaksoisesti talosta taloon portaikkoja kavuten.

Tuhlaajapojan tarina
Koko kansallisuutta ja sen vaurautta, sosiaalista pääomaa ja muistia sekä ikivanhaa yhtenäisen
kansakunnan perintöämme ei saisi tuhlata yhden aikakauden muoti-ilmiöiden alttarille. Suomalainen viisaus on kokonaan muuta kuin irrallista nelikentän jakoa ja se yksioikoista kahden muuttujan pyörittelyä medioissamme. Muuttujia kun on määrätön määrä ja sen kokijoitakin kohta yli kuusi
miljoonaa kun ulkosuomalaisetkin lasketaan mukaan.
Lämmin kiitos lukijoilleni ja oikein hyvää kesän odotusta ja jo pitkällä olevan kevään antoisia kokemuksia. Ennen vappua meillä on jo mielikuva hallituksesta, joka on edeltäjästään poikkeava,
lupaa kantaa vastuuta ainakin istumalla neljä vuotta yhteen menoon ja ilman omalaatuisia karttaharjoitelmia meille esitellen. Sellainen heitä häivettä kysymättä ensin maantieteilijän mielipidettä
maakuntien Suomesta jolla on myös luonnonmaantieteeliset rajansa.
Uskomme, että se käyttää myös asiantuntijoitamme ministereinä, joita on nyt vain tusinan verran
ja Sipilän-Soinin hallitus on oman aikamme tuote, ansaitsemamme ja kansakunnan talous alkaa
kääntyä jossain vaiheessa myös nousuun. Ei ilman uhrauksia mutta koskas kansa on vaurastunut
ilman uhrauksia Suomessa ja populisti hallituksessa on luonnollisesti kovassa paikassa ainakin
kohta gallupien valossa tulkiten. Seuraava mittaus on kuitenkin vasta vuonna 2019 ja siiihen tultaessa maassa ja maailmalla tapahtuu paljon.

93. Kolkun tontti kohminen intti I ja II
Matti Luostarinen 2016: Blogit 7. helmikuuta 2016 ja 31. tammikuuta 2016.
Kontinkielessä jokaisen sanan loppuun liitetään sana “kontti” ja sanataivutuksena syntyy “minä
kontti” = “konamintti”. Wikipediassa Isä meidän -rukos oli käännetty kontinkielle. Lapsena kontinkieltä käytettiin ja se sujui kuin vettä vaan. Ei kuitenkaan kuten heinänteko. Se kun on nykyisin
jotain vallan muuta kuin 50-luvun heinäseipäät. Aikaamme luonnehtii uusavuttomuus ja luulen
että rukouksetkin, niistä yleisin, on kontinkielestä monelle hepreaa. Tolkun ihminen (Kolkun tontti
kohminen intti) ei pidä meteliä toisen uskonnosta, jos omakin on vähän ruosteessa.

Savolaista sananrieskaa Iisalmesta
Tolkun ihminen puhututtaa. Jokainen kulttuuri ja aika tuottaa omalaatuisensa “tolkun ihmisen”.
Kun tietokoneella on ammatikseen luokitellut ihmisiä, näitä “tolkun ihmisiä” on vähän vaikea löytää, etteikö tulisi tehtyä vääryyttä tietokoneen tavalle luokitella meitä huomattavasti useampaan
ryhmään kuin kahteen tai kolmeen. Ilman emotionaalista tunteilua ja arvomaailman asenteita.
Jos väittäisin, että tolkun ihmisiä ovat hämäläiset, eivät niinkään savolaiset, syyllistyisin stereotyyppien rakenteluun ja samalla rasismiin. Jos antaisin jollekin tietokoneen tuottamalle ryhmälle
nimeksi “tolkun ihmiset” erona muista ryhmistä, olisin tutkijana ja tieteen tekijänä asenteellinen ja
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arvoiltani epäilyttävä, yhteen suuntaan tuijottava ja sitä suuntaa parempana pitävä, kymmenien
ryhmien joukossa.
Jos kertoisin, kuinka tolkun ihmiset ovat äärivasemman ja oiken välillä tai liberaalien ja konservatiivisemmin ajattelevien ja toimivien välissä, suuri ryhmä kuitenkin, syntyisi vaikutelma kepulaisesta kirjoittelijasta.Takavuosina Iisalmen Sanomiin eivät muut saaneet kirjoittaakaan kuin maalaisliittolaiset. Ehkä lehti on nyt jo suvatisevaisempi ja tolkun ihmisiä on muitakin.
Sven Dufva ei oikein erottanut savolaisena Koljonvirran sankarina oikeata ja vasenta, tuskin
myöskään konservatiivista ja liberaalia. Luoti tiesi kuitenkin paikkansa. Ei osunut huonoon päähän vaan hyvään sydämeen. Sandels määritteli miehen näin. Ehkä tolkun ihminen on lähellä
määritelmää, jossa ruotsalaiset ja venäläiset pitivät suomalaisia vähän yksinkertaisina mutta kuitenkin hyväsydämisinä.

Keskiluokan hiljainen puurtaja
Miten olisi aikanaan tolkun ihminen suhtautunut Galileon kiistelyyn kirkkoisien kanssa? Olisiko
maapallo litteä ja kiertäisikö aurinko maapalloa? Tolkun ihmisen pähkäilyähän sellainen olisi ollut.
Olisiko tolkun ihminen hiljaa hyväksymässä myös sellaista, joka vei aikanaan ihmisiä keskitysleireille? Kirjoittajan määritelmän mukaan hän ei pidä ääntä itsestään vaan piiloutuu massaan. Pitää
hyvänä johtajana vänrikkiä, joka kehottaa toimimaan vähimmän vaivan periaatteella. Ei pidä jättäytyä aivan hännille mutta varottava on myös kovin näkyvää joutumista tykin ruuaksi. Mentaaliälykäs ihminen on sosiaalinen keskiarvo parhaimmillaan eikä joudu sellaisiin ongelmiiin kuin
huippuälykkäät neromme.
Onko tolkun ihminen hiljainen myötäilijä ja munaton ihminen vailla särmää ja karismaa, luovaa
innovaatiota ja itsensä panemista likoon? Hehän ovat hyvin pieni ja vaatimaton vähemmistö, promilleluokan ihmisiä myös tietokoneella heitä hakien, kiusaavan yhteiskunnan kiusattuja. Hakevatko he turvaa ryhmän kiusaajista ja vaaleissa todennäköisimmästä galluvoittajasta.
Onko tolkun ihminen suuri enemmistö ja keskiluokka, tänään valkokaulusköyhälistöä ja naisia,
vai ehkä ali-innovatiivinen ja uutta vieroksuva? Onko tolkun ihmisen maailma omani kaltainen,
lähiyhteisön oloinen ja maailma avautuisi sellaisena kuin miltä se lapsesta alkaen näyttäytyi? Pysähtyisikö maailma tolkun ihmisen toilailuissa tai niitä pelätessä, omaa itseään tarkkaillen? Olisiko
tolkun ihminen lähellä savolaista sananpyörittäjää, joka ei ole puolesta eikä vastaan, pikemminkin
päinvastoin, mutta sitä tosi jämäkästi.

Kolkun tontti kohminen intti II
Pakolaiskeskustelussa on muistettava, kuinka monikulttuuriset ja tiheään asutut metopolialueet
ovat vastaanottajina etelässä tyysti erilaisia kuin valtaosin suota ja metsää kasvavat korpimaat.
On otettava huomioon talouden ja kantokyvyn rinnalla, kuinka Suomen kaltaisen maan metropolikulttuuri rajautuu yhteen pieneen pääkaupunkiimme. Lisäksi meillä pohjoiseen sijoittaminen
edellyttää aivan muuta kuin telttojen pystyttämistä 40 asteen pakkasessa.
Maaseutumme on tyhjenemässä myös kantasuomalaisista.Töitä kun ei ole ja aktiivinen maaseutupolitiikka on unohtunut jo aikoja metropolipolitiikan jalkoihin. Vastuu on kannettava siten, että
siitä selvitään varmasti kunnialla, etenkin kun muuttajat ovat pieniä lapsia ja heidän äitejään, traumaattisen sodan läpikäyneitä. Tämä kuuluu kulttuuriimme eikä sitä saa rapauttaa virheellisellä
pakolaispolitiikallamme.
Kyse ei ole hyvästä sydämestä vaan vastuunsa kantavasta päästä. Parempi on ottaa vähemmän
ja hoitaa kunnolla kuin paljon ja pilata kaikki. Presidenttimme puhui tästä viisaita sanoja. Pääministerin puheissa ja teoissa on mukana höttöä. Ihmisillä on taipumusta asennoitua järkevästi silloin, kun siihen on järkevät syyt ja seuraukset ymmärretään nekin hyvin hoidetun suunnittelun
tuloksina.
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Tolkun ihminen
Tasavallan presidentti lainasi puheessaan ja kirjoituksessan iisalmelaisen kirjalijan kertomusta
tolkun ihmisestä. Kirjoitin itse siihen vastineen muuttaen tuon käsitteen samalla lasten käyttämään ns. kontin kieleen. Kirjoitus löytyy blogeistani. Joku on sen lukenutkin ja ensimmäisenä
Intian Valtameren saarilla. Olen siitä kovasti otettu. Samoin maailmalta tulleista onnitteluista.
Cluster Art täytti 16 vuotta ja sen 150 miljoonaa käyttäjää tuntevat kuinka kaikki käynnistyi. Joku
tuntee sen jopa Suomessa, tolkun ihmisiä kun maasta löytyy.
”Tolkun ihminen” on kontinkielellä ”Kolkun-tontti kohminen-intti”. Intti tuo mieleen armeijan harmaat ja kouluttajan, joka varautui aina pahimpaan. Se opetti olemaan pessimisti, kertoi kuinka
joku osaa kaiken sinua paremmin ja oli päälepäsmäri, alistaja. Vähimmän vaivan periaatteella
pärjäsi, kun muisti vänrikki Koskelan tapauksen johtajana.
Armeijasta, kuten sijaiskodista ikään, löytyivät jatkuvat valittajat, töykeä käytös sekä alistuvan ja
aran, pelokkaan käytöksen oppaat. Ilkeily ja kiusaamiskulttuuri kuului koko kansakunnan jokaiseen kohmiseen kouluun ja työpaikkaan. Se oli liki sama kuin nagaatio maailmakuvana, pysyvänä
matalapaineena.
Negatiivisuus tarttuu ja siihen tottuu, sen oppii nopeasti. Kun ei näe missään mitään hyvää, intohimo, läheisyys ja tyytyväisyys kaikkoaa. Kohminen käytös on kuin vampyyri, joka imee muidenkin ihmisten energian ja veren. Kun ei tee mitään ei voi erehtyäkään.
Syntyy alisuorittaja, joka on kohmeessa kertoen kuinka hän ei ole riittävän kaunis, osaava, älykäs.
Kun jotain olisi tehtävä edessä on sana ”mutta”. Jokainen uusi asia ja askel vie uuteen turmioon.
Vastusta kaikkea, ole kohminen mutta varo olemasta koominen, naurettava. Pelkää kaikkea, riskejä, naurettavaksi joutumista, epäonnistumista. Kärsi mieluummin unettomuudesta, paniikista,
masennuksesta ja liity kiusaajan tukijoihin.
Kun kohminen ihminen tai yhteisö, kunta, maakunta, yritys, kansakunta ei itse uskalla tehdä mitään uutta ja positiivista, luovaa ja innovatiivista, hän alkaa komennella muita. Hän antaa ohjeita,
levittää byrokratiaa, määräyksiä, on armollinen mutta samalla ankara isä, vanhempi, johtaja, kouluttaja, opittu normi ja arvo, dogmi, konventionaalinen tapa toistaa, kopioida, imitoida.
Syntyy kohminen intti, koko elämänkaaren mittainen tapa toimia ja vaatia sitä myös muilta. Ollaan
olevinaan huolissaan ja pettyneitä, elleivät muut tätä huomaa ja kanna mukanaan omaa ristiään,
negatiivista ja kielteistä maailmankuvaansa.

Kolkun tontti
Kolkun tontti löytyy Viitasaarelta Kolkun kylänä ja tontilla oli vanha tyhjilleen jäänyt koulurakennus.
Koulu rakennettiin kolkun kylään sen jälkeen, kun maahan oli vuonna 1866 saatu kansakouluasetus ja vuonna 1921 oppivelvollisuuslaki. Kaikki alkoi supistetusta koulusta, jossa lapset kävivät
ala- ja yläkoulunsa.
Molempia lokakuusta joulukuuhun ja tammikuusta toukoukuuhun. Alakoulua kahdeksan viikkoa
ja 26 tuntia viikkossa, yläkoulua 28 viikkoa ja 31 tuntia viikossa. Kaikki tämä ennen rippikoulua,
armeijaa ja asepalvelusta, kohmista inttiä ja päätymistä usein maaseudulta tulleena tykin ruuaksi.
Valtaosa meistä suomalaisista asui tuolloin maaseudun kylissä ja kaupungit olivat todella pieniä.
Varsinainen kaupungistuminen tapahtui myöhään alkaen 1960-luvulta. Ei nyt enää. Nyt se on
väärää käsitteistöä. Yhdyskuntasuunnittelun virhe. Jos me emme asu maaseudulla, joku muu
kyllä asuu. Varoitin tästä suunnasta jo 1980-luvun alussa. Silloin mediamme sen jopa julkaisivatkin.
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Kolkun kylä sijaitsee Viitasaaren koilliskulmalla, 35 kilometriä Viitasaaren keskustasta. Kylä tunnetaan soistaan, Kolkun järvestä ja joesta. Kylätiet, Eemelintie ja Pyöreänsuontie, rakennettiin
itse ja suurella vaivalla jo varhain 1800-luvulla poikki soiden pitkospuita ja kapulasiltoja käyttäen.
Monesti pudottiin matkalla mutaiseen suohon ja kyläläisiä kutsuttiinkin kirkonkylässä murakintuiksi.
Kolkkulan murakintut olivat kuitenkin aikaansaapaa rotua ja rakensivat myös jokensa uittokelpoiseksi ja alkoivat rikastua. Tärkeintä oli kuitenkin koulun saaminen ja murakinttujen kouluttaminen, kansansivistyksen levittäminen Pihtiputaan ja Keiteleen naapuripitäjän kyliin.

Kylien suuresta ajasta omaan aikaamme
Parhaimmillaan kylät elivät itseriittoisesti ja rikastuivat. Lapsia oli paljon ja vasta sotien jälkeen,
raskaiden sotavuosien päätyttyä, alkoivat yhdyskuntarakenteen murrosvuodet. Kukaan ei saattanut uskoa Kolkun koululla kuinka eräänä päivä tuo koulu lakkautettaisiin.
Näin kuitenkin kävi ja kyläyhdistys, toimikunta, pienviljelijäyhdistys otti tehtäväkseen kunnostaa
sen kylätaloksi. Kustannusarvio näille talkoille oli runsas 50 000 ja puolet siitä saatiin EU:n avutuksena. Se vaati paperityötä mutta kannatti. Tänään kylää komistaa talo jonka arvo valmistuttuaan oli varmaan kymmenkertainen. Kolkun murakintut osaavat yhdyskuntatyön ja yhteisö toimii
esimerkillisellä tavalla.
Kahden vuoden työnä syntyi upea rakennus, jonka synnyn talkoolaiset ovat kuvanneet yksityiskohtaisesti Kolkun kylän tarinaansa. Se on upea kuvineen ja niin yksityiskohtainen että suosittelen
siihen tutustumista. Hieman aiemmin 1970-luvun alussa käynnistimme kylätoiminnan Vuotson
kylässä Lokan ja Porttipahdan välisellä kannaksella. Se oli alku tarinalle, joka on syytä muistaa
tänään lamavuosien jatkuessa ja ottaa siitä oppia. Ahneus ja itsekkyys, kohminen käyttäytyminen,
ei ole suomalaista alkunkaan.
Silloin mukana toiminnan käynnistämisessä olivat Oulun ja Tampereen yliopistot, professori Lauri
Hautamäki Tampereelta. Itse olin ollut jo jonkin aikaa vetämässä ohjelmia, joiden tehtävänä oli
selvittää pohjoisen koskien rakennustöiden vaikutuksia ja mahdollista jatkorakentamista altaineen. Tutustuin suomalaiseen jälleenrakennustyöhön ja samalla vastaavaan maailmalla. Oulun
teknopolis sai sekin alkunsa ja Nokian tarina oli valmis kirjoitettavaksi.
Syntyivät suojelulait, joilla koskiriidat lopulta saatiin loppumaan ja yli 30 vuotta kestäneet koskisodat saivat myös Helsingin herrat lämpenemään vahinkojen korvauksille. Sitä kuitenkin edelsivät
karvalakkilähetystöt Helsinkiin. Ilman tätä vaihetta moni asia olisi jäänyt hoitamatta. Jokirakentamisen ylimielinen kirous oli saatava pyyhittyä kairoiltamme.
Syntyi Ounasjokilaki, Iijokilaki, koskiensuojelulait ja samalla käynnistyi Lapin matkailun kehjittämistyöt ja kylätoiminta, ylopistojen tapa osallistua tähän ns. osallistuvan tutkimustyön keinoilla.
Saimme siitä jopa ns. pikku-Nobelin.
Toki Suomen tuhannet kylät olisivat ansainnet suuremmankin, mutta tällaista tieteenalaa Nobel
ei tiennyt olevankaan palkittavaksi. Nyt tietäisi ja Ruotsin akatemia toimisi toisin. Olisi löydetty
keinot miten hoitaa samalla yhdyskunnat Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa tavalla, joka
olisi voinut estää nykyiset ongelmamme ja katastrofit. Ei se myöhäistä ole vieläkään.
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94. Innovaatioprosessit sote- ja maakuntahallinnon toteutuksessa
Matti Luostarinen 2016 (2004): Blogi 4 huhtikuuta 2016 (26. toukokuuta 2004) www.clusterart.org
Tänään on luettu paljon mm. tätä kymmenen vuotta takaperin kirjoittamaani artikkelia. Lukijoita
on paljon mm. Saksassa mutta myös Sveitsissä ja Ruotsissa. Kirjoitus käy läpi maaseudun paikkaa innovaatioprosesseissa ja tästä syntyneitä myös virheellisiä käsityksiä. Ne on korjattava
myös Suomessa nyt kun rakennamme sotea ja maakuntahallintoamme. Hallitus käyttää vanhoja
malleja eikä innovaatiolakeja liki lainkaan päivittäen ne samalla tähän päivään sopiviksi. Sen sijaan näitä prosseja on käytetty rahan pesuun ja siirtoihin veroparatiiseihin, rötöstelyyn ja rikoksiin
pienissä saarivaltioissamme.

Innovaatio maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksessa
Innovaatiot voidaan jakaa innovaatiotutkimuksen näkökulmasta typologioihin, jotka palvelevat
myös maaseutu- kaupunkivastakkainasettelua. Usein kyseessä on aika- ja tila-aspekti, innovaation leviäminen (diffuusio) tai Schumpterin alunperin esittämä luokitus (lähteet ks. Luostarinen
2005).
Tällöin innovaatiot jaetaan esim. teknologisiin innovaatioihin, hallinnollisiin tai organisatorisiin innovaatioihin ja markkinainnovaatioihin. Eri kulttuureissa innovaatiolla ymmärretään hyvinkin erilaisia asioista ja omassamme lähinnä taloutta palvelia tuotteita tai prosesseja, usein myös diffuusiota ja oppimistapahtumia.
Alunperin innovaatio on ollut kuitenkin käsitteenä oleellisesti laajempi ja pitää sisällään myös kulttuuriset ja symboli-innovaatiot. Kapemmassa merkityksessä (esim Alarinta 1998, Harisalo 1984)
innovaatioissa on eritelty Clar & Stautonia (1989) mukaillen (ks. Luostarinen 2005, lähteet) tietellisteknisen merkityksen mukaan perus- tai radikaali-innovaatiot sekä sovelletut tai vähittäisinnovaatiot. Näistä maaseutuun liitetä helposti jälkimmäiset.
Toiseksi hyödynnettävän tiedon tai taidon mukaan voidaan puhua teknologiseen kehitykseen perustuvasta tai tarjotalähtöisestä innovaatiosta sekä markkinoiden vetoon perustuvasta innovaatiosta.
Maaseutu koetaan usein tuotantoalueena ja kaupunki taas jälkimmäisen innovaation prosessoijana. Muodikkaampaa on ollut puhua kulutuksesta innovaation lähtökohtana.
Kolmanneksi innovaatiot voidaan jakaa liiketaloudellisen merkityksen mukaan, jolloin voidaan
mainita esim. tuotantojärjestemiä koskevat innovaatiot ja autonomiset innovaatiot. Systemaattisempaa työtä on tehty edellisten kohdalla mutta molempia suosii perinteisessä ajattelussa urbaani ympäristö tai ainakin taajamoitunut ja tiheä asutus.
Neljäntenä jakotapana voisi olla kohteen mukainen innovaatio, jolloin puhumme tuoteinnovaatioista, prosessi-innovaatioista, organisatorisista innovaatioista tai vaikkapa markkina- tai markkinointi-innovaatioista. Nykykäsityksen mukaan näillä ei ole erityistä kaupunkiin tai maaseutuun sidottavaa toimintalogiikkaa
Viides luokitustapa olisi syntyprosessin mukainen ja tällöin oleellista olisi innovaation jatkuvuus,
ajoittaiset innovaatiot, iteratiiviset prosessit ja innovaation tietoinen kehittäminen. Syntyprosessi
suosii lähinnä alueen taloushistoriaa, toimintaympäristön logiikkaa, verkostojen ja etenkin klusterien toimivuutta. Joskus kyseessä voi olla myös hiljainen tieto, sosiaalinen pääoma ja alueellinen
”muisti” (ks. käsitteet www.clusterart.org)
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Innovaation diffuusiossa kyse on muutoksesta, viestintäprosesseista ja omaksumisesta klassisen
Hägestarandin tai Rogersin mallien mukaan (lähteet ks. Luostarinen 2005). Perusmalleja ovat Skäyrä, hierarkiamalli, kaskadidiffuusio, naapuruusefektit ja epidemiamallit sekä näiden alueelliset
sovellukset. Näistä maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen näkökulmasta tärkein on keskusja vaikutusaluejärjestelmämallit sekä hierarkiamallit. Viestintä- ja kommunikatomallit sekä nykyinen informaatioyhteiskunta vei mallit uuden kriittisen tarkastelun kohteeksi.
Innovaation diffuusioon liitetään nykyisin samoja elementtejä kuin itse innovaation syntyyn. Nykyinen viestintä ja sen vastaaonotto on oleellisesti monivivahteisempi tapahtuma kuin mitä perinteinen diffuusiomalli oletti. Lisäksi tärkeitä ovat ne olosuhteet ja toimintaympäristöt, joissa diffuusio tapahtuu. Kyseessä ei ole yksiselitteinen viestintätapahtuma lähteeltä vastanottajalle. Esimerkkinä viruksen leviäminen ei ole tiedon, taidon tai vaikkapa musiikin ja visuaalisesti vastaanotetun viestin leviämistä, omaksumista ja ymmärtämistä sekä sen muokkaamista ja käsittelyä.
Tärkeämpää kuin luokitella ”alueita” (regionalismi) on luokitella innovaatioita, niiden tyyppejä ja
kyky vastaanottaa niitä. Se miltä tasolta innovaatio otetaan vastaan ratkaisee prosessin, jolla ko.
innovaatio kyetään saavuttamaan.
Tässä apuna käytetään tiimejä, verkostoja, klustereita jne. Spatiaalisena yksikkönä voi olla yhtä
hyvin kaupunki kuin maaseutumainen ympärstö. Alueet eivät innovoi vaan verkostot, klusterit ja
niiden yhteiset toimijat. Sosiaalinen pääoma on näiden yhteistä vyuorovaukutusta ja mahdollisesti
joskus myös alueellista muistia.
Pääsääntöisesti innovaatitoiminassa ”löydetään”, ei keksitä. Newton ja Eistein eivät keksineet
luonnonlakeja vaan löysivät ne. Pääsääntöisesti innovaatio on jo olemassa ja globaalisti läsnä
missä tahansa samanaikaisesti.
Suomessa maaseutuyritysten innovaatioprosessia ovat käsitelleet mm. Esa Storhammar ja Seija
Virkkala (2003) (lähteet ks. Luostarinen 2004). Tutkimuksessa maaseutu on jaettu neljään perinteiseen vuorovaikutusmalliin.
Ensimmäisessä ns. jäännösmallissa maaseudulla ei ole itseisarvoa innovaatioiden tuottajana.
Tässä mallissa kaupungit nähdään innovaatioiden tuottajana ja maaseutu on niiden vataanottaja.
Innovaatio edellyttää mallin mukaan tiheää vuorovaikutusta. Maaseutua voidaa kehittää vain lisäämällä innovaatiotoimintaa taajamissa, josta ne leviävät myöhemmin myös maaseudulle.
Kiintoisaa tämän mallin kohdalla on, että pääosa teknologiakeskuksista ja tiedepuistoista on syntynyt jo ueamman vuosikymmenen ajan joko pieniin taajamiin tai maaseudulle. Malli on syntynyt
alun perin hiararkisista rakenteista ja ajatuksesta, jossa innovaatio leviää maaseudulle pääkaupunkiseuduilta ja metropoleista hierarkisesti portaittain suodattuen. Kyseessä ovat 1800-luvun
keskus-periferiamallit ja vaikutusaluejärjestelmät. Osa näistä malleista syntyi jo 1600-luvulla ja
useimmat niistä ovat analogioita luonnontieteen historiaan (esim. Newton ja painovoimamalli, gravitaatio).
Vanhat hierarkiset mallit ovat muodissa tänään pohdittaessa sosiaali- ja terveyshallinnon rajoja
ja lukumäärää, maakuntamallejamme. Kyse on taantumasta 1960-luvun keskus- ja vaikutusalueisiimme. Se on vastareaktio reaaliaikaiselle globalisaatiolle ja internetin sähköisille välineillemme.
Kahtiajakautumismallissa on kaksi näkökulmaa: konsensusnäkökulma ja riippuvuusnäkökulma.
Edellisessä korostetaan perinteistä työnjaon näkökulmaa ja funktionalismia. Maaseutu nähdään
maahan sidottujen areaalisten elinkeinojen toimijana ja kaupunki lokaalisten elinkeinojen sijantipaikkana.
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Tämäkin malli on vanhahtava ja sen taustalla on ajatus maaseudusta luonnonvarojen tuottajana
ja kaupungista jalostajana ja palvelujen tuottajana. Innovaatiotkin tämä alun perin 1800-luvulta
oleva malli jakaa maaseudun ja kaupungin innovaatiohin.
Riippuvuusnäkökulma korostaa tässä mallissa konflikiteoriota ja kahden saarekkeen välinen vuorovaikutus on dikotominen myös luokarajoineen ja sosiaalista eriarvoisuutta korostava.
Sama ilmiö löytyy perinteisistä keskus- ja vaikutusalueteorioista, joissa yhtymäkohtia on haettu
kolonialismin tai imperialimin toimintaperiaatteisiin. Vuorovaikutus syntyy ja kehittyy keskuksen
ehdoilla sekä kehittyy periferian kustannuksella.
Innovaatioprosesseissa löytyvät heikosti innovatiiviset alihankintasuhteet, innovatiivisten ja osaavien poismuutto sekä horisontaalisen liittoutumisen esto keskusten varjellessa omia periferioitaan, emämaan omia siirtomaitaan.
Jatkuvuusmallissa kaupunki ja maaseutu kuvataan samalla jatkuvasti muttuvalla janalla. Innovaatiotoiminta ja mm. tutkimus kohdistuu kuitenkin janan kaupungin puoleiseen päähän. Huomio
kiinnittyy yksittäisiin toimintoihin, joista tärkeimmät suuntautuvat kaupungista maaseudulle. Koulutus, televiestintä ja palvelut ovat tällaisia innovaatioprosessin käynnistymiselle välttämättömiä
tarpeita. Jatkuvuusnmalli ei tuo uutta kahteen edelliseen. Nykyinen aluepoliittinen keskustelumme
(kuntauudistus/maakuntahallinto) on osa tätä mallia.
Sekoitusmalissa kaupunkia ja maaseutua ei edes pyritä erottamaan innovaatioiden näkökulmasta. Olennaista ei ole sijainti vaan innovaatioiden kilpailukyky. Itse ehdot innovaatioiden synnylle olisivat informaatioyhteiskunnan ympäristössä (JIT,JIP) samat riippumatta fyysisestä ympäristöstä. Vain eräänlainen ”innovaatioprofiili” voisi rippua alueen elinkeino- ja toimialarakenteesta.
Malli korostaa maaseudun toimintaympäristön mosaiikkia ja on lähinnä nykyistä käsitystä globaalista toimintaympäristöstämme. Edelleisessä lähtökohtana taas oli toiminnat ja niiden jakautuminen, ei niinkään toimintaympäristön kehittäminen sinänsä. Muiden mallien kohdalla maaseutua
voidaan kehittää vain joko riippuvuuden murtamisella (emansipaatio), kokonaan uusilla elinkeinoilla tai prosessi-innovaatioilla (Niche-tuotanto) tai keskittymällä yksinomaan innovaatioiden leviämisen soveltamiseen lisäten panoksia taajamiin. Tämä tie on ilmeisesti käyty jo loppuun.

95. Mikä ihmeen innovaatio ja luovuus?
Matti Luostarinen 2016. Blogi 3. kesäkuuta 2016 (22. maaliskuuta 2006 ja 6. heinäkuuta 2006
www.clusterart.org
Kirjoitin liki tasan vuosikymmen takaperin innovaatiosta ja sen luonteesta sekä innovaatiopolitiikasta. Toinen väitöskirjani ”Ekologinen klusteri ja innovaatiopolitiikka” avaa tuota ilmiötä vuodelta
2005 liittäen sen samalla yrittäjiimme ja kuluttajiin samaan aikaan verkottaen. Sen voi avata joko
kotisivultani tai, kuten miljoonat ovat jo tehneet, suoraan kirjan löytäen ja kotikielelleen kääntäen.
www.mtt.fi/met/pdf/met70.pdf.
Ilmiö kun on työllisyyspolitiikkamme avainkäsite ja olisi suotavaa, että myös muualla, mm. sosiaali- ja talouspolitiikassa sekä etenkin aluerakenteiden muutoksessa, tämä käsite tulisi meille tutuksi ja puhuisimme edes likimain samaa kieltä. Professoreiden erottaminen yliopistoistamme ei
edistä asiaa juurikaan.

Imitoinnista innovointiin Mikä on innovaatio?
Innovaatiota ei voi selkeästi määritellä. Eri kulttureissa käsite poikkeaa paljonkin omastamme.
Omassa kielessämme (lat. innova’tio) innovaatiolla tarkoitetaan lähinnä taloudellisen toiminnan
muuttuvia muotoja. Suppeampi tarkoittaa teknisiä tuotteita ja valmistusmenetelmiä, joskus pelkkiä
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keksintöjä, ja laajempi vittaa melkein mihin tahansa uutta ajattelua ja toimintaa synnyttävään prosessiin.
Käsitteenä innovaatio löytyy varhain etenkin taiteista mutta myös sosiaalisista ja kulttuurisista
rakenteista ja organisaatioista. Symboli- innovaatio lähestyy Gademerin hermeneutiikkaa, jossa
kieli on avainkäsite ja vastaanottomme myös innovaatioiden kohdalla kieleen sidottu ilmiö.
Usein puhutaankin enemmän innovaation leviämisestä (diffuusio) ja sen omaksujatyypeistä kuin
itse innovaation tuottajista tai innovaatioympäristöistä. Jo ennen 1900-lukua innovaatio kuitenkin
mainittiin usein tärkeimpänä sekä avaininstituutioiden että talouden ohjailijana.
Aktiivinen innovaatiotoiminta alkoi teknistieteisenä pian luonnontieteiden erikoistumisen rinnalla.
Kilpailu valtioiden välillä oli hyvinkin näkyvää ja siinä britit luottivat desentralisaatioon, Ranska
elitismiin ja Saksa yksittäisiin tutkijoihinsa sekä tiedon siirtoon.
Tämä historiallinen tausta näkyy josku vieläkin näiden valtioiden alusmaiden toiminnassa. Innovaation oletettiin syntyvän etenkin seurauksena kriiseistä, taloudellisesta panostuksesta tai pelkästä sattumasta. Kapeassa määrittelyssä puhuttiin usein innovaation sisällöstä ja laadusta
(usein tuotteista ja niiden ominaisuuksista), innovaatiotyypeistä (jatkuva, dynaaminen, epäjatkuva), omaksujatyypeistä (innovaattoreista ja vitkastelijoista) sekä innovaatioaalloista ja omaksujaluokista.

Mitä tarkoittaa innovaatiopolitiikka?
Innovaatiosta tuli jo varhain teollisen tuotannon ja uuden teknologian (talouden) uusi yhteiskuntamalli ja uskonto. Alun perin teknisestä oivalluksesta siirryttiin kohti kansallista ja kansainvälistä
innovaatiojärjestelmää. Tiedeyhteisössä tämä merkitsi siirtymistä yksittäisten tiedemiesten toimeliaisuudesta kohti kansallista innovaatiostrategiaa.
Ennen toista maailmansotaa edeltänyttä aikaa kutsutaan usein strategian ”esihistorialliseksi”
ajaksi. Vasta toinen maailmansota mobilisoi liikkeelle valtaisan tutkimustoiminnan vyöryn (Big
Science). Syntyi aluksi sotilaallinen tutkimus, Yhdysvaltain johdolla syntynyt teollinen- ja teknologiapoliittinen tutimus (1945), kylmän sodan aikainen valtapoliittinen tutkimus sekä Silicon Valley
piilaaksona ja tiedepuistotoiminnan (Science Park) alkinoa vuonna 1951.
Tuolle ajalle tyypillistä oli yhdysvaltalainen pragmaattinen (utilitaristinen) filosofia ja maailmakuva,
institutionaaliset rakenteet ja klusterit osana innovaatioketjujen kokoamista. Myöhemmin tämä oli
kaikki politiikkamuodot ja yhteiskuntalohkot sisältävä lähestymistapa (sosiaali, terveys, ympäristö,
alue).
Organisaatiorakenteet sisälsivät vain yhden toimintakaavion (verkosto, klusteri) ja työskentelytavan (tiimi, ryhmä, tiimiroolit) sekä ajankäytön, elämänmuodon ja maailmankuvan, jota ohjasi ns.
evolutionaarinen luova prosessi. Avainkäsitteitä olivat avoimet markkinat, gloabalisaatio, evoluutio ja liberalismi.
Toisen vaiheen innovaatiopolitiikan yhteydessä avainkäsitteitä olivat integraatio ja globalisaatio,
informaatioyhteiskunnan teknologia, osaamiskeskukset ja innovaatioympäristö sekä oppivat alueet, innovaatiokapsiteetti, pragmatismi, liikemiesmentaliteetista ja moraalista syntyvä utilitarismi
sekä hierarkioiden ja rajojen kirot.

Suomi mukaan innovaatiopolitiikkaan
Suomessa innovaatiopolitiikan ”esihistoriallinen” vaihe kesti myöhään. Prosessin etenemistä helpotti myöhemmiin kohtuullisen matalat luokkarajat, tietty hyväksytty yksilöllisyys ja joustavuus,
Ruotsista saatu hallintomalli sekä Venäjältä tullut toimintatapa edistää liikkuvuutta.
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Suomessa innovaatioaaltoa nopeuttivat kriisit; kulkutaudit, katovuodet, puukaupunkien palot sekä
laaja kontaktien verkosto Eurooppaan.
Kansalliseen tieteellistekniseen innovaatioita tuottavaan kauteen Suomessa siirryttiin vasta myöhään 1960-luvun lopulla. Ensimmäinen tiedepoliittinen ohjelma syntyi vuonna 1973, jolloin Yhdysvalloissa toimi jo täysin kattava tiedepuistojen verkosto ja Eurooppakin oli hakemassa tiedepuistoilleen monikansallista tukea. Ouluun ensimmäinen tiedepuisto ja teknopolis rantautui kymmenen vuotta myöhemmin. Oulun ”ihme” käynnistyi tämän prosessin tukemana.
Kansallinen innovaatio-ohjelma käynnistyi Suomessa 1980-luvulla. Kaikille yliopistoille tuli rakentaa oma ohjelmansa ja TEKES syntyi tämän kansallisen strategian symboliksi vuonna 1983. Prosessi muistutti Yhdysvaltain toisen maailmansodan jälkeistä vaihetta ja epäilemättä sitä myös
imitoitiin samaan tapaan kuin Japani.
Pragmaattinen vaihe tuli Suomeen monelta suunnalta ja tavoite oli kuroa kiinni muiden OECD maiden etumatkaa keskittämällä. Öljykriisin aikoihin muu maailma joutui korporatiiviseen vaiheeseen ja Suomi edusti omaa linjaansa kuroen muiden etumatkan näin kiinni.
Toisessa vaiheessa Suomi haki jo omaa osaamistaan ja sen kriittisiä tekijöitä fokusoiden ja löysikin oikeat kasvualueet. Yrittäjäsuuntautunut akateeminen ympäristö oli kuitenkin vielä kaukana
edessäpäin ja on sitä edelleenkin. Omavarainen korkean teknologian miljöö syntyi kuitenkin ensimmäisenä Ouluun vuonna 1982.
Tiedepuiston rinnalla oli yliopisto ja Nokia, VTT:n laboratoriot. Omat matkani suunnittelumaantieteen tukijana ja opettajana, professorina ja Akatamien tutkijana suuntautuivat maailman johtaviin
tiedepuistoihin ja niiden hallintoon samalla tutustuen. AURP ja IASP maailman tiedepuistojärjestöinä tulivat varamasti tutuiksi. Myöhemmin myös niiden hallinnossa toimien.
Alueellinen innovaatiopolitiikan kausi käynnistyi Suomessa vasta EU-ohjelmien myötä vuonna
1994. Tuolloin ohjelma sisälsi käsitteen osaamiskeskuksesta, kriittisestä massasta osana suomalaista ”syndroomaa” ymmärtää innovaatioalue.
Takavuosilta rasitteena oli edelleen halu säästää resursseissa keskittämällä. Vasta tämän jälkeen
maahan levisivät käsitteet oppivista alueista, sosiaalisesta pääomasta ja muistista sekä uusi käsitys innovaatioden leviämisestä ja syntytavasta. Käsite hybridiyhteiskunnasta ja sen kyberturvallisuudesta rantautui kuitenkin Suomeen paljon myöhemmin.
Sosiaalisen median strategia ja talous vasta kirjoittamani kirjan jälkeen. Se nousi heti 2000 miljoonan alan julkaisun luetuimmaksi vuosikymmen takaperin. Kirjassani on suomenkieliset tiivistelmät (Social media economy and strategy)

Suomen vahvuudet innovaatiopolitiikassa
Suomea auttoi innovaatiopoltiikkansa hoidossa individualismi – instituutioiden korvautuminen yksilöiden ratkaisuilla informaatioyhtesikunnan sisäänajovaiheen alussa. Suomalainen individualismi sopi kansainväliseen ajan henkeen ja uuteen talousmalliin mutta ylimielisyys vei takaumaan
ja taantumaan. Sitä on jatkunut nyt yli vuosikymmenen.
Toinen tekijä 1990-luvun onnistumiselle oli kansallinen maailmankuva (visio) paremmasta huomisesta ja sen pragmaattinen sisältö. Evolutionaarinen ajattelu sopi hyvin uusien innovaatioiden
jatkuvaan vastaanottoon ja yhteiskunnan jatkuvaan muutostilaan sekä sen hyväksymiseen. Tämä
meillä on nyt unohdettu liki tyystin.
Kolmas tekijä oli ja on yhteisen edun ja sosaalisen muistin pitkä ja traumoja täynnä oleva yhteisöllinen muisti. Tähän muistijälkeen kuuluu Suomessa kollektiivinen vaatimus ja solidaarisuus.
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Lisäksi siihen kuuluu ankarien olojen koulima kyky tai suoranainan pakko havaita oleellinen ja
ongelman ratkaisuun vaadittavat välineet – pragmaattinen käsitteenmuodostus ja tiedonkeruu.
Kolmenkymmenen asteen pakkasessa ei voi tehdä monia vääriä valintoja etteikö heki olisi uhattuna.
Suomessa on aina vahva kansallinen näkökulma, jota tukee kulttuurisesti homogeeninen ryhmäsidos. Molemmat ovat ominaisuuksia, jotka tukevat verkosto- ja klusteritalouden päämääriä ja
toteutusta. Näihin liittyvät determinismi (environmentalismi) ja hyvinvointivaltion opit, matalat luokkarajat ja selviytymiskeinot vaikeissa olosuhteissa, joissa innovaatioprosessit syntyvät tai otetaan
vastaan.
Tämän ajan käsitteistöä ovat olleet Suomessa yhteisöllisyys, luovuus, yksilöllisyys, omaksujatyypit, roolipelit, innovaattorit, visionäärit, tiimit ja klusterit sekä englanninkielisinä ”communicator”,
”coach”, ”rewarder”, ”supporter”, ”controllers”, ”explorer promoter”, ”creator innovator”, ”concluder
producer”, ”truster organizer”, ”linker”, ”reporter adviser”, ”empowerment”, ”leadership” jne. Myöhemmin luokkarajat palasivat ja hyvinvointivaltion opit unohtuivat kiitos euron ja sen mukana tulleet onnettomuudet ja väärät talousopit innovaatiopolitiikassamme. Näin etenkin kuntien kohdalla
ja aluerakenteiden uudistamisessa.

Innovaation leviämisestä (diffuusio) ja imitoinnista alueelliseen
innovaatiopolitiikkaan
Vielä myöhään 1980-luvulla innovaation oletettiin syntyvän yhdestä pisteetstä ja leviävän sieltä
ympäristöönsä. Tämän tuloksena oli resurssien keskitys ja käsite kriittisestä massasta. Opin taustalla oli Torsten Hägestrandin innovaation diffuusion teoria (spatiaalinen diffuusio) ja tämän taustalla taas vanha klassinen fysiikka.
Syntyi käsite hiearkisista palveluista sekä diffuusion suunasta matropolialueilta kohti maakuntakeskuksia ja pientaajamia sekä innovaatioita heikosto vastaanottavaa maaseutua. Virta ei kulkenut toiseen suuntaan lainkaan eikä maaseutu voinut olla innovaatioita tuottava. Näin vielä silloinkin, kun internet ja sosiaalinen media oli muuttanut koko aluerakenteen diffuusion ja hävittänyt
rajat, alueet ja ajan.
Nykykäsityksen mukaan innovaatiot syntyvät prosessin tuloksena. Oleellista ei ole fyysinen
paikka vaan eri ”rooleja” käyttävät instituutiot (klusterit) tai henkilöt (tiimit, ryhmät jne). Innovaatiot
eivät ”synny” vaan ne löydetään. Ilmiö on sama kuin luonnonlakien ja teorioiden kohdalla. Niitä ei
keksitä vaan ne löydetään. Albert Einstein ei aikanaan saanut tehtävää keksiä suhteellisuusteoriaa.
Innovaatioprosessi on globaali ilmiö ja tapahtuu aina paikallisesti jonkun verkoston osan toimesta.
Tällöin oleellista ei ole ”KEKSIÄ” vaan pikemminkin kyky vastaanottaa kaikkialla läsnä olevia innovaatioita. Suhteellisuusteoria oli siis jo olemassa, sitä ei koskaan keksitty.
Tällöin ”roolit” ovat verkostoja helpottava tapa vastaanottaa muuten usein vaikeasti hyväksyttäviä
tai löydettäviä prosesseja, ilmiöitä, ideoita jne. Kyseessä ei ole tiimin ideointi vaan kyky ottaa
vastaan jo olemassa olevaa ja usein torjuttua. Tällöin innovattorit ovat henkilöitä, joiden rohkeus
”uskaltaa” toimia toisin (toisinajattelija, oppositiohenkinen) muuttaa prosessin kulkua.
Heillä on muusta sosiaalisesta pääomasta vapaa reflektoiva kyky ottaa vastaan esim. toisesta
kulttuurista syntynyt rakenne, idea, organisaatio jne. Henkisesti ahdas ilmapiiri vie taantumaa yhä
syvempään frustraatioon, joka on riski niin sodille kuin terrorillekin, ääriainesten toiminnalle.
Globaalissa ”paikassa” innovaatioita on aina läsnä määrätön määrä. Se, miten näitä otetaan vastaan, ratkaisee tämän alueen innovaatioaste; vastaanottavan alueen kulttuurinen ja sosiaalinen
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muisti ja usein sen asettamat rajat ja esteet. Kyse on täsmälleen samasta ilmiöstä kuin Gadamerin hermeneutiikassa. Innovaatiot eivät koskaan ”leviä” vaan ovat kaiken aikaa läsnä ja löydettävissä. Globaali maailma on reaaliaikainen ja kun joku sytyttää valon, muut alkavat välittömästi
työskennellä tässä valossa. Ero valon sytyttäjän ja siinä työskentelevien välillä on kuitenkin valtava. On siis kyettävä tunnistamaan nämä valon sytyttäjät. Heitä ei pidä eristää saati erottaa yhteisön jäsenyydestä. Näin kuitenkin usein tapahtuu. Kyse voi olla kateudesta, pelosta tai halusta
säilyttää jo olemassa oleva konvetionaalinen rakenne ja sen tarjoamat edut, usein pelkkä laiskuus.
Alueita ei nykyisin tule luokitella, kuten aikanaan hierakiset alueet ja kaupunkikeskuset, joskus
jopa kyliin saakka tyypitellen vaikutusalueineen. Näin menetellen toimitaan täsmälleen päinvastoin kuin mitä itse innovaatioprosessi edellyttäisi, jossa luokitellaan innovaatiot ja niiden vaativuustaso. Alueet eivät innovoi vaan siellä olevat organisaatiot, henkilöt, yritykset jne. Tällöin alueita ei luokitella vaan löydettävät innovaatiot ja niiden vaativuus alueella oleville toimijoille.
Tällöin innovaattorit ja innovaatio-organisaatiot kykenevät ottamaan vastaan myös vaikeasti ”hyväksyttäviä” ja uuden oppimista sekä sopeutumista vaativia prosesseja, tekniikoita jne. Jos esim.
yliopiston ainelaitokset estävät muuten prosessoinnin esim. ikivanhan konventionsa seurauksena, sinne on mentävä oppilaana, ei aina opettajana. Alkuunkaan aina ”opettaja” ei ole innovaattori ja paras prosessoija innovaation vastaaotossa. Joskus hän on sen vankin konventionaalinen vastustaja. Sama koskee mitä tahnsa hierarkista organisaatiota ja sen tapaa prosessoida
innovaatioita.
Globaali paikallisuus tarkoittaa nykyisin suhteellista aikaa ja paikkaa, ei absoluuttista. Suhteellinen aika ja paikka ovat osa eisnteinilaista neliulotteista maailmaa (1925). Vastaavasti absoluuttinen aika ja paikka, johon mm. innovaation leviäminen ja hägestrandilainen ajattelu gradientteineen rakentui, on osa newtonilaista klassista fysiikkaa ja 1600-luvun kaksiulotteista geometriaa.
Aikanaan uudet tieteet erikoistuessaan ottivat käyttöönsä analogioita (1800-luku), jossa mukana
oli hyvin vanhoja teorioita ja myös nykyisin virheitä. Tässä nykyinen maailmamme ja maailmankuvamme ei enää vastaa viimeisimmän tekniikan vaatimuksia.
Joskus tällainen kulttuurinen viive innovaation saapumisessa tai vastaanottamisessa voi olla tieteen postulaateissa vuosisatoja. Niin nytkin näyttäsi olevan maantieteen kohdalla uusia aluerakenteitamme vuosikymmeniä sunniteltaessa. Menetetty aika vie meiltä miljardeja joka vuosi ja
menetykset ovat kumuloituvia.

Pelkistäminen ja pragmaattinen kaventavat luovuuttamme
Vastaus prof. Johennes Lehtoselle (HS 6.7) ja dos. Jari Ehrnroothille (HS 28.6)
Professori Johannes Lehtonen (HS 6.7) vastaa dosentti Jari Ehrnroothin (HS 28.6) psykoanalyysiä koskevaan kirjoitukseen todeten, kuinka psykoanalyysin kohdalla elämme Suomessa parhaillaan vaihetta, jossa kriittinen tutkimus lisääntyy ja lumous on haihtumassa. Tällöin yksinkertaistaminen ja pelkistäminen johtaa enemmän harhaan kuin vie lähemmäs todellisuutta.
Näin se tekee ja siihen liittyy myös vaaransa, kun popularisoimme tiedettä, luemme medioitamme
ja populistista pulinaa. Sosiaalinen media on vaarana sekin kaventaessaan totuutta muutaman
sanan lauseillaan. Kun oikea matematiikka jätetään sekin sivuun ja aletaan laskea sormilla ja
varpailla, silloin ollaan eksyksissä.
Freudin merkitys ei näy niinkään psykoanalyysissä kuin laajemmin yhteiskunnallisessa analyysissä yleensä. Psykoanalyysin isä loi vapautusliikkeen, jossa mukana ovat nyt filosofit, kulttuuriantropologit, semiootikot sekä monet yhteiskuntatieteitä lähellä olevat tutkijat.
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Freud oli aikansa lapsi, siinä missä toki muutkin suurina neroina nostamamme tieteen jättiläiset.
Usein idean, innovaation tai teorian takana on ensin yhteiskunnallinen prosessi, jossa kyseinen
löydös, tai Lehtosen kuvaama uuden lumous, saa kypsyä ja otetaan vastaan.
Näin oli myös aikanaan Charles Darwinin ja evoluutioteorian kohdalla ja sen suhteessa liberalismiin. Liberalismin oli avattava sosiaalinen pääoma ja kulttuuri ottamaan vastaan poliittinen liike ja
sen teoria, jotta siitä saatiin myös jonklilaista käytäntöä ja näyttöä. Darwinismi, evolutionarsimi,
edustivat samaa kuin liberalismi.
Sen sijaan esim. suhteellisuusteoria ja sen löytäjä Albert Einstein joutui odottamaan kauemmin,
ennen kuin löydöksen lumous alkoi hahmottua. Olkoonkin, että esim. kirjallisuus käytti aikamatkailua jo 1800-luvulla ja teoriaan rakentuvia viihteellisiä osia oli olemassa ja palapelin osat tunnettiin.
Niistä oli kuitenkin teorialle ehkä jopa enemmän harmia kuin hyötyä olkoonin, että Einsteinin omat
”unet” avautuivat hieman samaan tapaan kuin Freudin ja Darwinin sidoksissa yhteiskunnalliseen
viitekehikkoon.
Innovaatiossa oleva uuden löydöksen ”lumous” ei ole yksitäiselle tutkijalle erityisen kiitollinen alkuvaiheessaan, ellei siihen liity juuri tätä yhteiskunnallista kypsymistä. Dan Brownin kirja Da Vincin Koodista, jossa yhdistetään mytologian ja uskonnon aineksia fiktiivisesti muutamaan faktaan,
on juuri tällainen tilausta siirtävä hengen tuote ja lumous haihtuu turhuuden markkinoille ja josta
mm. Einstein sai aikanaan kärsiä aikamatkakoneiden harhaillessa tieteen vanavedessä.
Unien löytäjän suuri lumous oli sidottu jo aikanaan moneen sellaiseen yhteiskunnalliseen ongelmaan, jotka odottivat avaajaansa. Seksuaalivietin ja aggression ristiriidat, naisen asema, neuroottiset pelot, alitajunnan ja unen välinen suhde, olivat vain osa tätä suurta odottajan tuskaa
Freudin teorian hakiessa syntyään.
Kreikkalaisesta mytologiasta lainaamillaan käsiteillä Freud kytki löydökset aikalaisten silloiseen
laajempaan kulttuuriseen käsitteistöön. Mika Waltari teki näin kirjoillaan, jotka hän myi Yhdysvalloissa. Suomessa ne eivät olisi tehneet kauppaa juuri lainkaan. Nykyisin puhuisimme yhteiskuntaja aluetasolla sosiaalisesta muistista tai -pääomasta, alueellisesta oppimisesta, nettinuorista, informaatioyhteiskunnan uusyhteisöistä ja niiden ihmissuhde pelkistyksistämme. Sosiaalisen median sisään niitä on turha tarjota.
Jättäisinkin Lehtosen kirjoituksesta turhana pois rajauksen ”psykoanalyysin kohdalla” ja kuvaisin
kuinka me Suomessa ylipäätään elämme nyt vaihetta, jossa alue, yhteiskunta ja sen instituutiot
ovat prosessoimassa omia uniaan hieman samalla tavalla kuin alueellisen identiteetin kohdalla
aloimme popularisoida tiedettä ja tutkia ”juuriamme” sukututkijoina.
Tällöin käytetään usein käsitteitä monimielisyys, vaikeaselkoisuus, verkostot ja poikkitieteisyys.
Näistä viimeinen johtaa yleensä myös poisoppimisen pakkoon, jotta uuden tieteenalan konventio
voisi avautua ja kunnat muuttua sotesopan kautta maakunniksi, yksityinen ja julkinen palvelu sekä
ihmisen vapaus valita lääkärinsä tulla myös Suomessa mahdolliseksi. Portinvartioita se tietysti
Suomessa aluksi vaatii.
Meille suomalaisille tyypillisin ”poisopittava” on juuri pelkistys, pragmatismi ja vähäinen kyky divergoivaan idearikkauteen tai visionääriseen tiedon vastanottoon ja käsittelyyn. Tämä on suomalaisen sosiaalisen median näkyvin viesti ja törmäys muihin kulttuureihin sekä populismin ydintä.
Yhdysvalloissa vastaava pragmaattinen kulttuuri tuottaa samanlaisia tuloksia kuin Suomessa
mutta mittakaava on vaan kokonaan toinen.
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Vieraissa kulttuureissa tällainen yksinkertaistaminen ja pelkistäminen vie tulkitsijan enemmän
harhaan kuin lähemmäs todellisuutta ja uuden todellisuuden vaikeaselkoisuuden ja monimielisyyden oivaltamista.
Erityisesti näin on kulttuureissa, joissa esim. kielen ja uskonnon ainekset ovat meille täysin vieraita ja avautuvat vain osittain tai ei lainkaan. Osittain avautuvat ovat usein juuri pelkistyksiä ja
tuovat mukanaan pikemminkin todellisuuden vääristymiä kuin niiden vaikeaselkoisuuden tai monimielisyyden. Tähän suomalaiset tulevat törmäämään kun globalisaatio muuttuu kansojen vaellukseksi ja rajoja aletaan sulkea ympäri Eurooppaa.

96. Presidentillisiä puheita ja kirjoja
Matti Luostarinen 2016. Blogi 25. elokuuta 2016 www.clusterart.org
Oheinen kirjoitus on toimittaja Veli-Pekka Leskelältä heti presidentti Niinistön pitämän puheen
jälkeen. Otin sen talteen siksi, että kirjoitus on suorina lainauksina puheesta työstettyä ja siihen
palataan varmaan myöhemmin tästä ajastamme kirjoitettaessa. Tämä aika kun on kokonaan
muuta kuin kirja, joka maalailee kertomuksia Kekkosen ajasta ja poliittisena pornona hakien julkisuutta ja aikamme lukijaa mieltymyksineen. Rinnakkain ne ovat kiinnostavia kohteita kenen tahansa seurattavaksi joskus viiden vuosikymmenen kuluttua.
Kekkosen kauden jälkeenhän meille tuli Mauno Koiviston fundeeraava aika ja tapa palauttaa parlamentarismille se valta, jota Kekkonen oli käyttänyt perässähiihtäjineen, punaisine vuorineuvoksineen ja ennen kaikkea pitäen myllykirjeineen kurissa myös mediamme. Hänestä ei voinut kirjoitta sellaista kirjaa, jota nyt saamme lukea. Vaadittiin etäisyyttä, diplomaatti ja Nobelisti Martti
Ahtisaaren aika ja myös ensimmäinen naispresidenttimme.
Vasta Niinistön aika toi meille luonnollisen presidenttiyden, jossa maan päämies pitää valtaa
oman persoonansa ja henkilökohtaisen karismansa kautta ilman sellaisia välineitä, joita Kekkonen käytti. Kekkosen ajasta jäi odotuksia, vahvan vallankäyttäjän kaipuuta ja vasta tänään presidentille läheinen ihminen voi kirjoittaa hänestä kirjan, joka on uskottavan oloinen myös ihmissuhdekertojan, toimittajan ja kirjailijan lämpimänä ja myös monin paikoin liikuttavana, myötäelävänä
vanhuksen viimeisen vuosikymmenen narratiivisena kerrontana.
Brexitin jälkeinen EU on valtavien haasteiden äärellä, kertoo oman aikamme toimittaja. Turvallisuudentunne on järkkynyt terroritekojen vuoksi. Suurlähettiläspäivillä tiistaina puhunut tasavallan
presidentti Sauli Niinistö totesi, että eurooppalaisilla voi olla edessään kipeitä valintoja, mitä kauemmin terrorismin syiden kohtaamisessa viivytellään. Niinistö nosti esiin myös tutkimuksen, joka
kertoo tyytymättömyyden suuresta kasvusta ja kansan kahtiajaosta. Yhdysvalloissa tämä on ollut
vielä vaikeampaa kuin sen itäisimmäksi usein mainitussa osa-valtiossa Suomessa.
Näinhän me sen olemme kokeneet ja myös Forssassa eläen, taantuvan vanhan teollisuusyhdyskunnan sisällä kauhistellen aggressivisia purkauksia kantasuomalaisten ja pakolaisten välillä.
Oman kaupunkimme nuoren kulttuuriministerin kohtalona on olla eräänlainen miinanpolkija ja
Suomen Kuvalehden kannessa hänet esitellään inhokkina. Ilman omaa syytään syntipukiksi joutuneena.
Presidentti Sauli Niinistö myönsi, että Euroopan unioni etsii nyt parhaillaan tietään.
– Selvää on, että Eurooppa on nyt valinkauhassa. Osa toivoo unionin radikaalisti syventyvän, osa
taas peräti kokonaan hajoavan. Arvelen, että molemmat ryhmät tulevat toiveissaan pettymään,
Niinistö povasi. Kun näin povaa on varmasti oikeassa. Ääripäät eivät saa nyt asialleen riittävästi
kannatusta. Tai niin me ainakin toivomme Suomessa idän ja lännen välissä taiteillen.
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Suurien suunnitelmien sijasta Niinistö suuntaisi perusasioihin, unionin juurille: huolehtimaan siitä,
että unionin jäsenet tuntisivat unionin turvaavan vapaan elämänmenon.
– Samaan aikaan moni kuitenkin sanoo, että jopa arkiturvallisuus on uhattuna ja terrorismi on
tullut Eurooppaan jäädäkseen, Niinistö huomautti ja havaitsi kuinka EU:n legitimiteetti hukkuu
terrorismiin. Sillä on sekä globaali että paikallinen ulottuvuutensa ja nyt se näkyy jopa sydänHämeessä. Kun tästä ajasta kirjoitin vuosikymmen takaperin, sitä ei vielä oikein otettu todesta.
– Jos EU:n kansalaisten turvallisuus on poissa, on myös EU:n perustehtävä ja sitä kautta legitimiteetti hukassa. Terrorismi ei ole nimittäin hallitsematon luonnonvoima, vaan se versoo aina
tietyistä yhteiskunnallisista ja poliittisista taustoista. Nämä tekijät pitää avata ja analysoida huolella ja sitten niihin on vastattava. Siten terrorismia voidaan ehkäistä, Niinistö peräsi.
Niinistön mukaan terrorismi on maailmanlaajuinen vitsaus ja rikos elämää vastaan. Sama pätee
pitkäkestoiseen työttömyyteen, kansan kahtiajakoon ja sydämettömään tapaan kohdella ketä tahansa ja missä tahansa osassa maatamme ja globaalin talouden arjessa sihen sopeutuen, kaikesta tinkien.
– Islamistinen terrorismi herättää huolta erityisesti nyt, sillä sen radikalisoituminen näyttää olevan
vasta alussa, Niinistö mainitsi.
Ranskalaiset kannattivat vapauksienkin rajaamista. Kun kirjoitin kirjani Arctic Babylon ja sen jatkona media- ja hybridiyhteiskunnan synnystä ja sitä ravistelevista voimista, presidenttimme oli
ensimmäisiä kirjani lukijoita. Urho Kekkosen kaudella en olisi voinut noita kirjoja kirjoittaa. Nytkin
ne oli kustannettava Saksassa, ei Suomessa.
Mitä Suomi voi terrorismille tehdä? Keinoja on, mutta halutaanko niitä käyttää, Niinistö kysyi. Tavalla tai toisella se koskee suomalaisiakin. Oikeastaan se mitä maailmalla tapahtuu, koskee meitä
suomalaisia koko ajan, nyt ja jopa reaaliaikaisesti. Tämän myöntäminen on nyt aakkosten ensimmäinen kirjain. Oli lukijana sitten Sven Dufva tai Jukolan pirtin vanhin Juha.
– Tiedusteluyhteistyötä on syvennettävä terroritekojen ehkäisemiseksi. Myös välineitä pitää kehittää. Myös tästä on kyse kotimaisessa tiedustelulainsäädännössä, Niinistö kertoi. Yhtä hyvin
hän olisi voinut kertoa tiedeyhteisöstä ja sen yhteistyön syventämisestä ja forssalaisen ministerimme työkentästä. Ne kun ovat nyt yhtä ja samaa asiaa ja sen fokusoimista.
Ranskassa näitä kysymyksiä pohditaan nyt vakavasti. Heillä on siihen syytä, joka Suomessa on
vielä pohtimatta. Toki Forssassa sitä pohditaan, mutta se ei ole sama asia kuin maan hallitus sitä
pohtimassa tai pääkaupunkiseudun kokemana. Nyt paikallinen ja globaali ovat sama asia ja sekin
on pohtimatta muuten kuin tiedemiesten toimesta. Tämä on pointti numero kaksi.
– Kuvaavaa on, että iskujen jälkeen peräti 80 prosenttia kansalaisista kannatti yksilönvapauksien
rajoittamista turvallisuuden niin vaatiessa. Turvallisuutta ja perusoikeuksia ei kuitenkaan pidä
asettaa vastakkain. Oikean tasapainon hakeminen niiden välille tulee olemaan vaikeaa, Niinistö
puntaroikipeitä valintojamme. Ne valinnat on kuitenkin tehtävä. Tämä on kolmas pointti.
Niinistön mielestä eurooppalaisilla voi olla edessään kipeitä valintoja, mitä kauemmin terrorismin
syiden kohtaamisessa viivytellään. Samalla korjausliikkeen suunta ja hinta voi nousta korkeammaksi kuin mitä nyt tarvittaisiin. Tässä Urho Kekkosen aika ja toimeliaisuus oli kokonaan muuta
kuin seurustelua toimittajanaisten kanssa.
EU voi myös tuoda turvallisuutta, Niinistö otaksui. Siksi EU:n turvallisuusroolin kasvattaminen on
Suomen etu. Naton ja EU:n syvenevä suhde antaa sekin odottaa, että unionin painoarvo kasvaa.
Sitä Kekkonen toivoi ja pyrki viemäään maata lähemmäs läntistä yhteistyötä. Tämä on ollut maassamme kolmen pointin se neljäs ulottuvuus, joka on kätketty kolmen muun sisälle.
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– Silti unionissa tehtävä yhteistyö on aina täydentävää, ei omaa kansallista aktiivista toimintaamme korvaavaa, Niinistö korosti. Uskottava kansallinen puolustus on kansallisen turvallisuutemme tärkeä osa. Se myös houkuttelee luokseen kumppaneita, presidentti korosti, eikä ollut
kovinkaan kaukana siitä ajasta, jolloin haimme irtiottoa idänkaupan painolastistamme osana koko
ulkopoliittista agendaamme.
Niinistö huolestui siitä, kestääkö Suomen kansallinen eheys aikamme esiin nostamia paineita,
vaikka yhteiskuntamme onkin tähän saakka onnistunut perustehtävässään hyvin. Onnistuuko se
siinä jatkossa? Hän viittasi ajatuspaja e2:n raporttiin, joka kertoo yhteiskunnallisesta ilmapiiristä.
Sen mukaan monen ”mitta on täysi”. Tämä näkyi jo vuosikymmen takaperin mutta siihen ei silloin
reagoitu riittävästi. Syntyi perussuomalainen kansanliike ja samalla etääntyminen vanhoista poliittisista liikkeistämme. Vennamolaisuus oli jo varhain piikki Kekkosen vallankäytön lihassa.
– Raportti on ravistelevaa luettavaa. Sen mukaan merkittävä osa kansasta on tyytymättömiä,
kantaa huolta kansan eriarvoistumisesta ja tuntee turvattomuutta. Moni kokee, ettei edes oma
ahkeruus enää takaa toimeentuloa eikä demokratia toimisi. Suomi on jakautumassa elämäänsä
ja maahansa tyytyväisiin menestyjiin ja tyytymättömiin, pettyneisiin ihmisiin, Niinistö pahoitteli ja
toisti teemoja, joista blogimme kirjoittelivat jo kymmenen vuotta takaperin. Blogi oli ja on päiväkirja
ja kertoi päivittäin tapahtumien etenemisestä. Kymmenen vuotta vanhoja blogejani luetaan nyt
enemmän kuin silloin kun ne kirjotin. Se kertoo liian hitaasta tavasta reagoida valtiojohtomme
sisällä.
– Britannia on Brexitin jälkeenkin Suomelle tärkeä kumppani. On toivottavaa, että suhteet säilyvät
tiiviinä ja vahvoina. Tämä ei ole vain taloudellinen kysymys, vaan myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Britannian vahvaa roolia ja positiivista panosta tarvitaan jatkossakin, Niinistö korosti. Suomella Britannia on perinteisesti avain Euroopaan ja globaalisti jo kielensä kautta ja ikivanhana
imperiumina, jonka yltä ei ylähuoneen lordin aurinko laske.
Ulkoministeri, puheenjohtaja Timo Soini avasi puheenjohtajapäivät maanantaina kysyen: ”Missä
olit silloin kun Britannia erosi EU:sta”. Kyse kun oli Britannian demokraattisesta valinnasta EU:sta
eroamiseksi. Samalla se oli vuosikymmenen tärkeimpiä uutisiamme. Itse olin silloin seuraamassa
äänten laskua läpi yön ja lopputulos ei edes yllättänyt. Miksi olisi kuulunut yllättyä kaiken kokemamme ja kirjoittamani jälkeen? Se että Yhdysvaltain vaalit eivät enää yllätä ja lasket osavaltioiden äänetkin oikein, silloin kyse on jo poliittisesta maantieteestä ja sen osaamisesta.
Soinin mukaan EU:n jatkuva yhteneminen on haastettu nyt laajemminkin.
– Yhtäältä sitä koettelevat euroalueen ratkaisemattomat, perustavanlaatuiset ongelmat, toisaalta
lähinaapuruston epävakaus ja ajoittain hallitsematon muuttoliike. Äänestäjät ovat tyytymättömiä.
Ei vain ympäri Eurooppaa van myös Suomessa ja Forssan talousalueellamme. Miten he sen voisivat näyttää dramaattisemmin? Mistä he voisivat saada nyt apua? Omalta ministeriltäänkö vai
hänen sukunsa medialta?
Mieliala on muuttunut. Viimeistään Brexitin myötä euroeliitinkin mieleen näyttää hiipivän epäilys
siitä, onko eurooppalainen projekti kääntymässä takaisin maata kohti. Onko raketti saavuttamassa lakipisteensä ennen kuin se irtoaa maan vetovoimakentästä? Onko kuuluisa polkupyörä
pysähtymässä ─ ja mitä sitten tapahtuu, Soini kysyi nyt ulkoministerinä ja toisti vanhan totuuden.
Soini ei kuitenkaan odottanut EU:n hajoamista. Vaihtoehtoja on. Yhteisiä neuvottelupaikkoja tarvitaan yhteisten ongelmien ratkomiseksi. EU:ta tarvitaan turvallisuuden vuoksi. Varmaan muuhunkin, jos se vain olisi uskottava ja toimiva sekä tekisi muutakin kuin uuvuttavat ja byrokraattiset,
paikalliseen elämään dramaattisesti vaikuttavat ja puolitiehen jäävät uudistuksensa.
– Turvallisuusyhteisönä EU on Suomen edun mukainen. Unionillakin on mahdollisuus selvitä ja
sopeutua. Se tosin edellyttää, että yhteisesti sovituista asioista aletaan pitää kiinni, Soini sanoi
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maanantaina ja tämä viikon alku jäi samalla historiaan kirjasta, jossa kerrottiin Urho Kekkosen ja
toimittajanaisen välisestä lämpimästä suhteesta. Odotamme kirjan seuraavaa osaa.

97. Klustereiden ja verkostotalouden yritysryppäät
Matti Luostarinen 2016. Blogi 29. elokuuta 2016. (20. maaliskuuta 2006) www.clusterart.org.
Näin kirjoitin runsas kymmenen vuotta takaperin maanantaina ja tänään lukijoita on paljon. Ei
silloin. Kukaan kun ei suostunut julkaisemaan mutta nyt ei voi estääkää. Vain joku epätoivoinen
päätoimittaja ja trolli nimettömänä yrittää.
Pohtikaapa miten kalliiksi tälle yhteikunnalle nämä trollit ja päätoimittajat ovat tuleet poliitikkoineen. Tänään vain 20 % opiskelijoistamme valmistuu sovittuun viiden vuoden aikaan ja vajaa
puolet 7 vuoden aikana. Valtaosa ei valmistu koskaan tai on trollien mukana elävää joutoväkeä
eikä edes opiskele mitään.
Opiskelija on statuksena arvokkaampi kuin työtön työnhakija. Jotain on mennyt pahasti pieleen
kun vuosikymmen takaperin ei kuunneltu tai edes luettu, ei voitu lukea kun ei osattu. Kumpi sitten
on parempi työtön? Ikuinen nuori opiskelijako vaiko yli 60 vuotta täyttänyt pitkäaikaistyötön työnhakijamme?

Maaseutu muuttumassa yrityskylien klusteriksi
Suomen Kuvalehdessä (Osmo Soininvaara) on oivallinen kirjoitus kuntiemme palvelurakenteesta
ja sen kaikkien kehnoimmasta mallista, jossa kunnat tekevät ns. vapaaehtoista yhteistyötä. Tämä
yhteistyö on kaikkein tehottomin tapa hoitaa jatkossa palveluiden tarjonta myös syrjäisimmissä
kunnissamme. Samalla sellaiset yhteistyön muodot, joissa palvelut tarjotaan kuntien kirjavassa
yhteistyössä, johtaa valvomattomaan ”isännättömään rahaan” ja kohtuuttomiin kustannusten nousuun. Näistä erikoissairaanhoidon kuntayhtymät ovat paras esimerkki.
Soininvaara esittää ratkaisuksi maakunnallisia liittoja. Samaa asiaa olen itse esittänyt ja vuosikymmenet ja emeritus professori Heikki Kirkinen niin kauna kuin muistini riittää. Viimeksi professorit Kirkinen ja Hannu Katajamäki olivat asiasta huolissaan Helsingin sanomissa kolme vuotta
sitten (HS 12.8, 25.8, 2003). Itse kirjoitin tuolloin otsikolla, jossa ”Suomi ei voi enää kloonata
aluehallintonsa malleja” (FS 31.8.2003 IS 31.8.2003). Valtio ei voi keskitetysti päättää paikallisja aluehallintomme asioista.
Maakuntavaltuustot ja -hallitukset sen sijaan voivat tehdä sen ja edustuksellisesti, jolloin samalla
päästään monenkirjavista kuntayhtymistä, isännättömästä rahasta ja epämääräisistä seutukunnistamme sekä tehottomasta vapaaehtoisesta yhteistyöstä. Kirkisen mukaan ”Vanhoillisin linnoitus on ollut ja on etenkin sisäasianministeriössä, josta virkamiesten linjakäsitys kulkee lääninhallitusten sekä erilaisten keskusten kautta alueellisen ja paikallisen tason päätöksentekoon.”
On aika selvittää hyvinvointipalveluiden ja tietoteknisen vallankumouksen merkitys rajojen vartiosta piittamatta. Uudet rajat eivät voi rakentua sen enempää sellaiselle väitetylle ”yleiseurooppalaiselle” alueelliselle yhteisöllisyydelle, jota ei ole olemassakaan kuin historialliselle traditiolle, jota
uusi tietotekniikka, liikkuvat ihmiset ja työvoima eivät arjen elämässä enää käytä. Rajat ja regionalismi eivät saa olla esteenä ja jatkuva ongelma siinä prosessissa, jossa taloudelliset ja sosiaaliset rakenteet muuttuvat nyt nopeasti ja edellyttävät joustavuutta uusilta verkosto- ja klusterirakenteilta.
Presidentinvaalit toivat esille maaseudun asian ainakin hetkellisesti. Mielestäni Halosta ja Niinistöä ei oltu riittävästi informoitu maaseutumme aluerakenteen nopeasta muutoksesta. Julkisten
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palvelujen varaan rakentuneet maaseudun verkkomaiset keskukset ovat lopullisesti harvenemassa ja katoamassa. Väki vähenee ja nämä palvelut keskittyvät suuriin taajamiimme.
Julkiset palvelut eivät nykyisin houkuttele suuria asiakasvirtoja. Tärkeämpiä palveluja ovat kaukaakin haetut elämyspalvelut ja näiden yhteyteen rakennetut monipuoliset palvelukeskukset.
Emeritusprofessori Lauri Hautamäki kirjoittaa näistä ansiokkaasti Helsingin Sanomissa (HS
31.1.2006).
Perinteisten maaseutukeskusten ulkopuolelle on syntynyt uusia yrittäjäkyliä tai oikeammin niiden
verkostoja tai ryhmiä (klustereita). Kehitystä ovat vetäneet toistensa läheisyyteen asettuneet matkailu ja kauppa. Läheisyys luo miltei välttämättömyyden verkostoitumiselle. Suomessa on jo yli
sata hiihtokeskusta, joista on kehittynyt suuria vapaa-ajan keskuksia ja jopa kaupunkeja.
Kansainvälisesti tunnetuimpia matkailukeskuksia ovat Saariselkä, Levi, Ylläs, Ruka, Himos,
Tahko, Kalajoki, Koli, Punkaharju, Ähtäri, Alahärmän Power-Park, Jämi, Fiskars jne. Kauppakylät
syntyvät pääosin liikenteen solmukohtiin, Forssassa 2-tien ja 10-tien yhtymäkohtaan ns. Autokeitaaan ympäristöön, mutta joskus myös syrjemmälle kuten Tuuri ja Tervajoki Etelä-Pohjanmaalla,
Tuuloksella on oma yrittäjäryppäänsä keskellä ei mitään.
Honkajoella on maan suurin maanrakennuskonekeskittymä ja teollisuuden yrityskyliä löytyy mm.
Ylihärmä maatalouskoneklusterina, Alajärvi alumiiniteollisuusklusterina sekä väljempinä verkostoina esim. Keski-Pohjanmaan elektroniikka, Kauhajoen materiaalikäsittely-, Ylä-Savon metallisekä Pohjois-Satakunnan konepajaklusteri.
Näiden syntytapa on hieman erilainen kuin korkeaan osaamiseen perustuva Jokioisten ja Lounais-Hämeen Agropolis ja elintarvikeklusteri (MTT:n laboratoriot). Lihaklusteri on tästä kasvava
esimerkki ja ekologinen klusteri yrittäjineen toinen hyvinkin valtakunnallinen, mutta paikon tiiviitä
klustereita hakenut osaamisympäristö. Matkailun kohdalla ekologinen klusteri esiintyy usein luontoyrittäjyyden klusterin alla ja on verkostoitunut myös matkailun koulutukseen ja tutkimukseen.
Yrityskylät ovat jo kauan ennakoineet maaseudun rakenteen nopeaa muutosta. Ne ovat kasvaneet nopeasti eikä niihin ole ehditty edes kiinnittää huomiota saati tutkia prosessin syntyä ja kehityslogiikkaa. Byrokratia on kohtuuttomasti keskittynyt verkostoon, jonka taustalla on muinainen
kuntajakomme ja julkisen hallinnon palvelut. Kiintoisaa on että uudet keskukset sijaitsevat nyt
usein entisten keskusten ulkopuolella, eikä niihin ole kiinnitetty huomiota valtakunnallisessa maaseutupolitiikassa. Oikeammin uskottavaa maaseutupolitiikkaa EI OLE OLEMASSAKAAN.
Uuden aluerakenteen kehittämisessä tarvitaan nyt tukea. Näin siitäkin huolimatta, että ne ovat
ulkopuolella nykyisen aluerakenteen perustana olleen vanhan keskus- ja vaikutusalueluokituksemme sekä sen palveluvarustuksen. Maamme keskukset jaettiin siinä eritasoisiin luokkiin Helsingistä aina kylätasolle saakka. Tämä luokitus on puhuttanut mm. kuntarajojen yhteydessä ja
vienyt monesti harhaan. Nyt on jotain tehtävä niin terveydenhuollon kuin sosiaalipalvelujemme
hoidolle rinnan maakuntahallinnon kanssa. Kuntien suuri aika on ohi.
Ensinnäkin näitä vanhoja rajoja ei enää ole ja toiseksi innovatiot ja uudet yritysryppäät eivät synny
juurikaan tämän vanhan rakenteen sisällä vaan uusiin yrityskyliin osana luonnollista, positiivista
yritysten verkostoitumista ja yrityskylien suurklustereita. Samalla näyttää purkautuvan vanha imitoiva ja ylhäältä alas johdettu aluetaloutemme rakenne. Oleellista on, miten vanha aluerakenteemme sopeutuu nyt syntyvään uuteen rakenteeseen ja etenkin suurten kaupunkien ympäristöön syntyvien suurten ostoskeskusten yhteydessä. Tätäkään ei ole pohdittu lainkaan tai se kulminoituu joko metropolipolitiikan tai vanhakantaisen maaseutupolitiikan tai aluepolitiikan nimellä
peruskuntiimme ja niden tehottomaan yhteistyöhön.
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98. Make Finland great again
Matti Luostarinen 2016: Blogi 7.marraskuuta 2016 ja 21. marraskuuta 2016 www.clusterart.org
Helsingin Sanomat on keskittänyt Yhdysvaltain vaalien analysoinnin Saska ja Laura Saarikoskelle. Omalle ikäpolvelleni Saarikoski tuo luonnollisesti mieleen kirjailija Pentti Saarikosken ja levottomat 1960-luvun vuodet. Miten mahtaisivat tuon ajan vasemmistoradikaalit ymmärtää oman
aikamme kirjoituksia, joissa radikaaleja uudistuksia vaativat republikaanien menneen maailman
oikeistosiiven edustajat ja heitä nimittelee demokraatti Hillary Clinton käyttäen Donald Trumpin
äänestäjistä käsitettä, joka on kovin loukkaava ja viittaa lähinnä surkimuksiin.
Vielä hetki takaperin demokraattien ikuinen vasemmistolainen ikämies hävisi kiivaan kisan Clintonille ja tuli matkalla myös petetyksi. Ketä nämä akateemiset nuoret naiset nyt äänestävät? Mediaprofessori Anu Kantola kertoo Hesarissa (1.11. 2016) kolumnissaan kuinka vaarallisia ovatkin
liian kunnolliset ihmiset ja viittaa etenkin slaavilaisille ja venäläisille tyypilliseen jonottamiskulttuurin tuomaan tuskaan. Kun jonossa ohitellaan syntyy ikäviä riitoja myös suomalaisilla nakkikioskeilla. Mutta selittääkö tämä muka jotenkin Yhdysvaltain vaalien tuloksen tai koko ajan jakaen
kansakuntia kahtia ja kuinka valtaosa suurvaltion kansalaisista on joko tyhmiä tai poulisteja tai
momepia.
Omille lukijoille tarjotut jutut Yhdysvaltain vaaleista eivät ole amerikkalaisia juttuja ensinkään.
Niillä pyritään vaikuttamaan vain omiin vaaleihimme, jossa arvojen lattia on muuttunut katoksi ja
katto lattiamatoksi. Kun vanha vasemmisto onkin oikeisto ja liberaali muuttunut konservatiiviksi,
syntyy jo sixpackin tarjoamaa poliittista viihdettä, jota mediat pyrkivät ohjailemaan ja hankkimaan
tuloja toiminnalleen. Näin Trumpin on esiteltävä oma asiansa kovin tylyyn ja tiiviiseen malliin,
hänelle synkässä mediaympäristössä, jossa neuvotellaan uusiksi vapaakauppasopimuksia, maahanmuuttoa rajoitetaan ja rikolliset muuttajat karkoitetaan maasta, Obamacare perutaan kalliina
ja tehottomana, suoritetaan verotuksen reformi, Yhdysvallat vetäytyy ilmasto-ohjelmien rahoituksesta ja osin Natonkin ylläpidosta jne.jne.
Donald Trumpin menestystä ei selitä pelkkä populismi ja sen retoriikka, joka on vielä nurinpäin
verrattuna Kanadan vastaavaan liberaaliin populismiin verrattuna, vaan Clintonin ja demokraattien epäsuosio ja halu vaihtaa republikaanit valtaan.
Populismin määrittely koko ajan uudelleen on sekin kehno tapa jatkaa tutkijoiden välistä pulinaa
ja puppusanageneraattoreiden pyörittämistä Suomessa. Kyse ei ole tyhmistä ja huonosti koulutetuista vaan myös fiksuista republikaaneista, joille mikä tai kuka tahansa on demokraattia ja Clintonin perhettä parempi vaihtoehto.
He eivät pidä Trumpia sopivana presidenttinä, mutta eivät missään tapauksessa voi edes ajatella
Clintonia presidenttinä. Kyse ei ole pelkästään populismista ja “establismentin” vastustamisesta
vaan Yhdysvaltain vaatimasta taloutensa uudistamisesta monine rakenteellisine ongelmineen.
Ne vaihtelevat valtavasti siirryttäessä osavaltiosta toiseen kuten Euroopassakin kansallisvaltiosta
toiseen siirryttäessä.
Vedonlyöjien kohdalla viihteellinen media on pitänyt yllä koko ajan Clintonin voittoa selvänä. Nyt
vain yllättävät käänteet lupaavat etenkin vaa’ankieli valtioissa erittäin tasaista kilpailua ja esimerkkinä Ohio ja Florida ovat jo kääntymässä Trumpin voitoksi ruostevaltioiksi kutsuttujen rinnalla.
Oleellista on, ettei vaalien taustalla ole pelkkä maahanmuuttovastaisuus vaan jo kauan jatkunut
amerikkalainen itseruoskinta ja kannunvalanta Yhdysvaltain tulevaisuuden suunnasta. Trumpin
menestys on heille osoitus kuinka vaalit voidaan voittaa myös ulkopuolelta vanhan puoluerakenteen ja sen medioitten, establismentin tarjoamana kahden lautasen politiikkana, jossa kumpikin
lautanen on yhä kasvavalle kansanosalle epäuskottava ruokkija.
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Obaman kausi ei ollut sellainen menestys, jota värilliseltä presidentiltä oli odotettu. Näissä vaaleissa harva asia on ollut sitä, mitä on odotettu ja vaalituloksesta ei voi olla varma ennen kuin
äänet on laskettu. Se voi seurauksineen viedä aikaa paljon enemmän kuin oletimme. Jos Raeganista toisen luokan näyttelijänä tuli ensimmäisen luokan presidentti miksei toisen luokan miljardööristä voisi niin ikään tulla ensimmäisen luokan presidentti.

Tulevaa Suomen juhlavuotta pohjustettu
Mikä on huippujohtajan tärkein tehtävä. Rekryointi. Mikä on huippututkijan päätehtävä. Rekrytointi. Mikä on huippupoliitikon tärkein tehtävä presidenttinä. Rekrytointi. Mitä Donald Trump on
tehnyt koko elämänsä ajan. Luokitellut ihmisiä ja rekrytoinut parhaat. Osaako presidentti Trump
rekrytoinnin? Varmasti osaa. Syntyy niin huipputiimejä kuin diilejäkin. Muuta hän ei osaakaan
huippujohtajana.
Mikä oli menneen viikon suurin tapahtuma Suomessa? Suomalainen Kontinen kohosi ilman pienintäkään epäilystä maailman kärkeen tenniksessä. Sitä ei edes kunnolla huomattu. Niin ylivertainen hän oli parinsa kanssa pelaten jo Wimbletonissa voittaessaan. Hän osaa tenniksen rinnalla
myös nelinpelin vaativan taidon pitää kaveri tasollaan ja ylittää samalla itsensä.
Sitä taitoa kaksinpelissä ei vaadita. Kontinen osaa tämän sekä nais- että miespelaajan kanssa
samaan aikaan kuten Wimbleton jo meille osoitti. Se on lahja, jota ei saa valmennuksen mukana
ja yksin pelaten. Kontinen on hyvin suomalainen tässä osaamisessaan. Hänellä on suvuton kieli
äidinkielenään ja kyky nähdä peliä ja nähdä parinsa vahvuudet ja heikkoudet oli tämä mies tai
nainen. Tukea oikein ja etenkin heikolla hetkellä nousta voittajaksi.
Vieremältä syntyisin oleva sisarpari Kerttu ja Iivo hiihti tavalla, jossa sisaruus ja perhe näkyy. Iivo
hiihti minuutin nopeammin kuin hänen olympiavuonna kultamitalin voittanut parinsa “Musti”. Niskanen on Lahden kisoissa iskussa, jossa suomalainen mieshiihtäjä ei ole ollut sitten Mika Myllylän
ja Juha Miedon päivien. Ja testaamatta on vielä yhden Matin taidot kokonaan. Lahdessa mennään suomalaiskomennossa myös naisten hiihtämänä. Päävalmentaja tuntee missä mennään ja
miten edetään muutamat viimeiset kuukaudet. Nyt ei tehdä enää virheitä.
Hallitus pyysi anteeksi sijaiskodeissa kasvaneilta lapsilta heidän julmaa kohteluaan. Sitä ei voi
korvata rahalla. Käsite “anteeksi” on Suomessa kielemme vaikein sivistyssana. Sen käyttö kun
ymmärretään ikään kuin tappion myöntämisenä ja alistumisena, nöyryytyksenä. Oikeammin se
on kasvun merkki ja vahvan itsetunnon osoitus anteeksi pyytäjältään, sivistyssanana sivistyneen
hallituksen tekona. Se voisi levitä nyt myös oppositioon ja myös heidän äänestäjien käyttöön. Jos
ei keksi mitään anteeksi pyydettävää, on syytä pysyä myös oppositiossa. Ehkä se sieltä vielä
löytyy vaikeimman suomalaisen sivistyssanan merkityskin.

99. Surutyö
Matti Luostarine 2009. 3. helmikuuuta 2009. www.clusterart.org
“Aattopäivän aamuna noin neljän aikoihin jaettiin käsikranaatit. Kranaatit jaettiin hyökkäystä varten tulenjohtueen ja komentoryhmän miehille. Viiden paikkeilla tykistötulen valmistelun jälkeen
jalkaväki irrottautui hyökkäykseen. Aluksi hyökkäys eteni hyvin niin kauan kuin oli tultu vihollisen
pääpuolustusasemiin. Tuolloin vihollinen aloitti hirvittävän tykistö- ja kranaatinheitintulistuksen.
Heti tämän jälkeen seurasi jalkaväen hyökkäys panssareiden tukemana. Pakkasta oli kolmekymmentä astetta. Jokainen ymmärtää miten haavoittuneille käy sellaisessa pakkasessa…”
“Pimeän turvin saatoimme palata takaisin omille linjoille. En muista tehneeni ikinä toivottomampaa työtä, kuin silloin Summassa Jouluyönä hakatessani kenttälapiolla poteroa jäiseen maahan.
En tiedä paljonko meikäläisiä kaatui siinä yrityksessä. Se Jouluyö oli monen viimeinen…“
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“Tultuamme Mustaanmäkeen näimme kuinka koko kylä oli tulessa. Ratsastimme palavien ja hiiltyvien talojen lomitse. Porona oli myös aiempi majapaikkamme. Kannaksen palavien kylien loimotus näkyi kaikkialla. Havaitsimme vihollisen ratsuväkiosastojen liikkeitä. Ne asettuivat palavien
ja hiiltyneiden talojen lämpöön leiriytyäkseen. Valjakkopaikkana oli läheinen metsikkö. Satulavyöt
löysättiin..”
“Ilmoitimme havaintomme patteriston päällikölle… Yöllä pimeässä, kun venäläiset asettuva levolle hyvin valaistulle kyläaukiolle, talojen palon hehkun valaistessa sysimustan yön, koimme hirvittävän näytelmän tykistötulen osuessa leirin keskelle…”
Tuo kertomus ei ole toki Gazan kaupungista Israelin ilmaiskun jäljiltä tai sissien itsemurharyhmän
töitä sotilaskirjeenvaihtajan kuvaamana, vaan isäni kirjoitusta hänen tulikasteestaan talvisodan
alkupäiviltä. Suoraa lainausta muistelmista, jotka alkavat hänen lapsuudestaan ja jatkuvat keskiikäisen ja vanhenevan miehen kirjoituksiin.

Surutyön logiikka
Surutyö on omituinen käsite siinä missä vaikkapa tehotalous tai laatuaika, virtuaalitodellisuus
erona jollekin muulle todellisuudelle. Täytyykö suruakin “tehdä” ja vielä työkseen? Onko jokin aika
lasten kanssa tai vanhuksia tavaten laadukkaampaa kuin jokin toinen? Ihmisen tyhmyyttä voi
ehkä parhaiten mitata niillä käsitteillä, joita hän käyttää ja joihin hän uskoo, pettää itseään. Näihin
tyhmyyksiin isäni puuttui alinomaa ja se ärsytti monia.
Luen isäni jäämistöä ja pohdin ihmisen elämänkaaren tapahtumia sellaisena kuin hän on ne itse
kokenut ja nähnyt. Jotkut tapahtumat ovat niin vaikeita, ettei niitä voi siirtää paperille ennen kuin
vuosikymmenten takaa ja sittenkin niitä kätkien.
Isälleni tällaisia olivat toimiminen talvisodassa tiedustelevana upseerina Mannerheimin kokoamassa omassa joukko-osastossa. Nämä suojajoukot muodostettiin vuoden 1939 asevelvollisista.
Vielä takavuosina sodassa olleet joutuivat häpeämään tuskaansa. Surutyöstä ja sen hoidosta ei
puhuttu 1950- tai 1960-luvuilla. Ei kai vielä edes 1970-luvullakaan? Ei ainakaan kun kyseessä
olivat sotien helvetin kokeneet nuoret miehet.

Paljon puhuva sotilaspassi
Selailen käsissäni isäni kellastunutta sotilaspassia. Siihen on merkitty talvisodan taistelupaikat:
Kuuterselkä, Liikola, Perkjärvi, Suursuo, Leipäsuo, Hylkeälä, Summa, Suokanta, Vorojenkivi, Lemetti, Pitkäranta, Mustalampi, Häränpään niemi, Vilajoki ja Taipaleenjoki. Mannerheimin valiojoukkoja on 105 vuorokauden aikana siirretty ahkeraan ja moni ei varmaan selvinnyt tuosta leikistä hengissä.
Isälläni Rajajoelta alkaneen komento- ja tiedusteluryhmän johtajana on ollut kova urakka ja ymmärrän hyvin miksi hän ei siitä niin paljon puhunut minulle. Talvisota alkoi aamulla 30. marraskuuta 1939 ja päättyi 13.3.1940. 25 000 nuorta suomalaista miestä kuoli sen aikana rintamaoloissa palellen ja peläten.
Olen noita paikkoja kierrellyt myöhemmin Itä-Karjalassa ja Laatokan-Karjalassa, katsellut sankarihautojen ristejä ja miesten ikiä, työskennellessäni samaisen sisäministeriön virkamiehenä kuin
isäni myöhemmin jatkosodassa liikkuvan poliisin vanhempana konstaapelina tai oikeammin sisäministeriön erikoisjoukoissa. Isäni ja minun urat menivät usein yhteen tai sitten hänen isoisänsä
tai hänen veljensä. Ympyrä umpeutui Värtsilän Niiralassa, Laatokan Valamossa, Pohjoisen koskisodissa.
Tätä minä kutsuisin kohtaloksi tai surutyöksi. Joudumme sellaisten tehtävien eteen, jossa aiempi
sukupolvi on käynnistänyt koskien rakentamisen, sulkenut rajan, lähtenyt Valamosta ja toinen
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joutuu ne lopettamaan, avaamaan, kysymään onko Valamon munkille tullut vuosisatojen saatossa postia. Aikaa poistumisesta on ollut puoli vuosituhatta.

Siirtolaisia ja sotavankeja, vainajia
Sodan jälkeen isoisä joutui taas ottamaan vastaan siirtolaisten majoituksen ja sotapakolaiset
eräänlaisena useamman kylän päällikkönä. Hänen veljensä haki heille paikkaa Enso Gutzeitin ja
valtion metsistä Helsingin herrana, Suomen ainoan tuolloin vakavasti otettavan yhtiön pääjohtajana. Veljesten välit olivat erittäin hyvät ja Mari Luostarinen heidän äitinään kaiken avainhenkilö
Lapinlahdelta.
Kaksi hyvin erilaista kulttuuria kohtasi siellä toisensa. Toinen tuli lännestä ja toinen idästä. Toinen
edusti alunperin tiedettä ja kirkkoa, toinen talonpoikaa ja luostarilaitosta. Toisen taustalla oli syntyminen äpäräksi, pietistinen usko ja toisen jäädä orvoksi kirkkoveneen hukkuessa ja vieden Kallalveden aaltoihin vanhemmat. Ei sellaisesta avioliitosta voi ihan tavallista syntyä.
Paikallisen väen ja siirtolaisten välit isä kuvaa muistelmissaan hyviksi. Pääosa muutti Ilomantsin
ja Suistamon suunnilta sekä Sortavalan tien varrelta Ruskealasta. Lähin naapuri oli venäjääkin
kohtuullisen hyvin puhunut evakko Laatokan saarelta. Se että ihminen syntyy Laatokan saarella
ei vielä tarkoita että hän olisi kalastaja ja rakastaisi järveä, päinvastoin.
Sotavankeja maalla kohdeltiin hyvin. Hernejärvellä kotitilallani majaillut vanki nimeltä Niko oli suurikokoinen vanha leipuri Pietarin seudulta ja toimi käytännössä isännän asemassa apunaan palvelija Alma. Tehtävänä heillä oli huolehtia eläimistä, lehmistä, lampaista ja hevosista. Peltotyöt
sujuivat leipurin taidoilla moitteetta, kuvaa isäni muistelmissaan.
Vankien ja vainajien kohteluun liittyi joskus sellaista raakuutta tai ajattelemattomuutta johon isäni
puuttui monessakin yhteydessä. Ruumiiden omaisuuden varastaminen ja vankien häpäisy oli hänen kokemanaan painajainen vain omalle myöhemmälle tunne-elämälle ja sellaiseen hän ei nähnyt valiojoukkojen koskaan syyllistyvän. Heille opetettiin taito nukkua myöhemmin hyvällä omallatunnolla.
Sen sijaan pitkään jatkunut sota ja rintamaolot tekivät ihmisistä raakalaisia ja kaikki oli mahdollista
molemmin puolin vihollisuuksien. Sodan loppumisen isäni kuvaa ikään kuin suoraan Linnan tuntemattomasta luettuna. Epäilemättä viimeiset vaiheet ovat olleet molemmin puolin rintaman juuri
sellaisia kuin ne on rintamaoloissa kuvattukin, oli kuvaaja kuka tahansa mukana ne elänyt. Kokemus on ollut liian voimakas, jotta sen olisi voinut kuvata “väärin”.

Mannerheimin valiojoukko
Ratsuväkiprikaati, johon isänikin kuului, muodostui Hämeen ja Uudenmaan ratsurykmenteistä.
Näitten tukipatteri oli Ratsastava patteri. Lisäksi Ratsuväkiprikaatiin kuului Jääkäripataljoona 1
Terijoelta ja Jääkäripataljoona 3 Mikkelistä.
Kun sota alkoi nämä joukot toimivat suojajoukkoina Karjalan kannaksella, ja taistelivat ensimmäiset seitsemän vuorokautta yksin ilman reservien joukkoja. Isäni kuvaa valvoneensa neljä vuorokautta ruuatta ja elämän kaoottiseksi. Vasta myöhemmin reservin joukot saapuivat pääpuolustuslinjalle – Summa, Lepäsuo, Taipaleenjoki – mukaan sotaan.
Sodan ensimmäiset laukaukset ammuttiin Inon suunnalta. Patteriston yksi jaos oli komennettu
Inoon torjumaan maihinnousujoukkoja suorasuuntausammunnalla. Venäläisen laivaston ampuessa Inoa aamulla noin 5.30 patterin alikersantti Pentti Miettinen oli vartiopaikallaan. Miettinen
kaatui kranaattien iskiessä Inon niemeen ja näin hänestä tuli Ratsastavan patterin ja koko talvisodan ensimmäinen uhri, kirjoittaa isäni muistelmissaan. Kun on itse ollut paikalla ei ole tarvetta
satuilla.
539

Yksin koettu ja surtu
Muistelmissaan isäni kuvaa täsmällisesti omia vanhempiaan, etenkin isäänsä ja tämän veljiä. Vähemmän naisia, joiden luonteen kuvaaminen on miehelle kuin miehelle aina vähän vaikeaa. Pulaajan ongelmat ja yrittäjähenkisen isäni isän vaikeimmatkaan vuodet eivät jää kertomatta. Se yllättää ja kertoo miten traumaattisia nuo vuodet ovat hänelle olleet, mutta eivät enää 1990-luvulla,
seitsemän vuosikymmentä myöhemmin. Surutyö on tehty niin omien vanhempien kuin sodan
osalta.
Ihmisen turtuminen sotaan ja sen raakuuksiin, ruumiisiin kompastelu ja sen arkipäiväisyys ihmetyttää isääni ja hän toisti sitä usein keskusteluissamme mutta myös muistelmissaan, lehtien artikkeleissa. Erityisesti ihmisen kyky muuttua poikkeusoloissa niin nopeasti hämmästytti häntä. Ihmiset sopeutuivat myös siviilissä mahdottoman tuntuisiin tilanteisiin. Niistä toipuminen vain tahtoo
viedä aikaa paljon enemmän.
Kun surutyön on tehnyt kerran, toistuvasti, alkaa olla sen ammattilainen. Itkuvirsien laulu on ammattilaisten työtä. Nykyisin tarvetta terapeuttiseen työhön on enemmän kuin sotien aikana. Onko
kansakunta tehnyt oman surutyönsä ja käynyt läpi historiansa, jää minulle avoimeksi. Oletan että
moni on sen tehnyt isäni tapaan yksin ja ilman sen suurempaa tukea ammattiauttajilta.
Olisiko sotasukupolven kuulunut tukea vanhempiaan? Olisiko siinä sokea taluttanut tunnevammoineen sokeaa? Kuinka kauan hyvin suuren ja liki vuosikymmenen kestäneen trauman haavat
vaativat korjautuakseen? Oskilloivatko ne aina uudelleen tosin uuden sukupolven kohdalla jo aallon madaltuen ja lopulta kadoten? Jatkuuko se kolmanteen ja neljänteen polveen ikään kuin
epigeneettinen pimeä geenistö.
Millainen on hyvä nekrologi?
Kirjoitin isästäni nekrologia. Yritin löytää sopivaa mallia päivälehdistä. Vuosien saatossa nekin
ovat muuttuneet ja otsikot ovat usein iskeviä. Vainajasta löytyy joku elämänkaaren erityspiirre,
pieni tapahtuma, koko elämän julkisesti medioissa leimannut usein hieman ikävä episodi tai näkyvä piirre persoonallisuudessa, tavassa tehdä työtä tai harrastaa intohimoisesti.
Isäni vanhemman veljen kohdalla on yksi silmänräpäys, joka muutti koko elämän. Näin isäni sen
kuvaa: “Ilmari haavoittui vakavasti selkään räjähtäneestä luodista kevättalvella 1941. Haavoittuminen tapahtui Ilmarin antaessa tulikomentoa patterille. Siinä sitten pimeässä puunjuurella kyyköttäessään ja repäistessään tulitikulla tulta tupakkaansa, tuli hän venäläisen tarkka-ampujan havainnoimaksi.
Empimättä hän laukaisi räjähdyskuulan kohti valonleimahdusta. Kuula osui Ilmarin päällä olevaan
puunoksaan jossa räjähti. Ilmari sai sirpaleita selkäänsä. Osa sirpaleista tunkeutui niin lähelle
selkäydintä, ettei niitä halvaantumisvaaran vuoksi voitu poistaa. Osa sirpaleista koteloitui myöhemmin keuhkoihin, ja selkäytimen lähelle jäänyt sirpale aiheutti myöhemmin halvaantumisen.”
Ilmari oli kummini ja opin tuntemaan hänet läheltä. Hän poltti katkeamatta savukkeita, oli hyväntuulinen ja varmasti älykäs ihminen, ehkä hieman boheemikin maaseutuyhteisössä. Hänen tarinansa haavoittumisestaan oli erilainen kuin isäni kirjoittama, joka taas oli realisti eikä hyväksynyt
kuin loppuun saakka argumentoituja väitteitä. Toinen näkökulma oli löydettävä jo pelkästään keskustelun ylläpitämiseksi.
Ilmari ei suostunut koskaan luopumaan “ruumisarkun nauloiksi” kutsutuista klubeistaan. Syyksi
hän kertoi niiden pelastaneen hänen henkensä sodassa. Ne sammuivat yhtenään ja niitä oli sytyteltävä nöyrästi kumarrellen. Merkkivaloksi sellaisista ei viholliselle ollut. Niinpä haavoittuessaan
hän olisi saanut luodin päähänsä, ellei olisi joutunut kumartumaan ja sytyttämään savukettaan
kämmensuojassa. Ilmarin mukaan juuri nämä savukkeet pelastivat hänen henkensä.
540

541

Sodan jälkeisessä Suomessa se oli hyvä mikä oli tapahtunut ja sille etsittiin hyvä selitys. Silloinkin
kun se oli ehdottomasti väärä diagnoosi ja lopputuloskin oli hirvittävä. Mitä vanhemmaksi isäni
eli, sitä rehellisemmäksi hänen pohdintansa muuttui ja kuollessaan hän pohti kuoleman luonnetta.
Sodan trauman voittanut oli voittanut jo aikapäiviä kuoleman pelon.

Sparraaja poissa
En pääse väittelemään aiheesta isäni kanssa. En voi seurata miten ihminen vanhenee kohti sataa
vuotta ja sen ylikin ja kuinka sen kuvaa minulle väittelytaidollaan, kyvyllä pitää puolensa savolaisessa sananrieskassa ja sen jaossa. Väärän puun takaa tulevat vastaukset jäävät saamatta kun
sparraaja on poissa.
Kun vastapuolen geenit ovat minulle tuttuja, uutta korvaavaa vetosolmun tekijää ei löydy keskusteluun, ja väittelyn hakiessa kokonaan uuden näkökulman, hämäläinen tai varsinaissuomalainen
kaataa koko pelipöydän. Sellainen shakkitaituri on epämiellyttävä filosofiseksi äityneessä keskustelussa.
Kun nekrologin kirjoittaja tarttuu yksityiskohtiin, media yksittäiseen tapahtumaan, luettelee ihmisen elämää ikään kuin muutamana suorituksena ja työelämään ne kytkien, syntyy kuva todella
tylsästä elämänkaaresta ja taiteilusta suoritusten parissa. Onneksi tällaisia ihmisiä ei ole muualla
kuin lehtien nekrologeissa. Vai olisiko sittenkin?

Innovaattorille rakkaat laitteet
Innovaattorille tyypilliseen tapaan isääni kiinnostavat uusien laitteiden kuvaukset sekä sellaiset
yhteiskunnalliset uudistukset, joiden tuloksena kylä kehittyi ja yhteiskunta vaurastui, sosiaalinen
elämä vilkastui, kehitys kehittyi. Isäni ympärillä täytyi aina tapahtua, hän ei voinut elää yksin ja
yhteisöllisyys oli luonnollinen ja välttämätön ilmiö. Tutkijalle tyypilliseen tapaan mikään asia ei
ollut itsestään selvä. Jos jokin asia alkoi sellaiseksi muodostua, enemmistön mielipiteeksi, siinä
oli jotain epäilyttävää.

Outo lipsahdus
Isäni kuvaa omaa isäänsä kauniisti ja arvostaa hänen elämäntyötään. Yksi kohta on kuitenkin
lipsahdus ja paljastava. Aika oman isän kuoleman jälkeen alkaa lauseella “Isäni kuolema muutti
sitten kaiken”.
Muuttiko isän kuolema kaiken romahdusmaisesti ja alamäkeen vai alkoiko uusi nousu ja kasvun
aika? Tätäkään minä en voi nyt saada selville. Epäilemättä hän valitsi huonon lauseen ja avaus
oli vähän kehno.
Se mikä muuttui täysin vaikutti sittenkin hyvältä, askeleelta parempaan.
Sitä virhettä hän ei tekisi kuitenkaan koskaan, että olisi sen myöntänyt saati alkanut selitellä.
Vastaus oli tehtävä niistä lähtökohdista, joihin oli itsenä ajanut ja rehellisen argumentaation keinoin, uusia dokumentteja esittelemättä. Eikä niin että haettaisiin koko ajan uutta empiiristä aineistoa, vaan tukeutuen jo esitetyssä.
Ei empiirisesti taiteillen vaan deduktiivisesti, jo aiemmin hyvään teoriaan nojaten ja siitä tukea
saaden. Ei induktiivisesti ja heppoisin välinein maailmankuvansa ja elämänsä perusteita muutellen. Sellainen tuulella kulkeva viiri isäni ei ollut. Ei pelaava poliitikko ja retoriikkaan taipuvainen
saati manipuloiva lapsi, anarkisti.
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Ihminen voi olla yhteiskunnallisesti erittäin aktiivinen, mutta samalla inhota politiikkaa, politiikan
tekoa sen pelille tyypillisellä ja tyhmyyskilpailua muistuttavalla tavalla. Sellaiseen isäni ei suostunut. Isästäni olisi tullut oiva tiedemies, armoton totuuden hakija sen puhtaimmalla, deduktiivisella
tavalla.

Ihmisen mittainen ihmiskasvoinen elämä
Isät ovat pojille joskus melkoinen taakka aikuistua ja ottaa paikkansa ohi ja yli sellaisen, joka on
piilovaikuttajana. “Isäsurma” on osattava tehdä isän vielä eläessä ja surtava sitten ystävän kuolemaa oikealla haudalla. Sama koskee monia organisaatioita, yrityksiä, puolueita, instituutioita,
elämää yleensäkin.
Surutyö kovin autoritaariseksi kasvaneen ihmisen, organisaation, instituution jäljiltä on vaikeaa ja
muuttuu helposti kokonaan kääntöpuolekseen. Suomessa Kekkosen ajalla tarkoitettaneen usein
tällaista aikaa. Tuskin yhtään helpompaa on kovin messiaanisen tai madonnamaisen naisen poismenon kohdalla.
Ihmisen tulisi jättää jälkeensä ihmisen mittaiset jäljet ja ihmiskasvoinen muisto. Instituutio tai maailmankuva, toinen ihminen, joka alkaa yksin ohjata elämää, ei ole terve ilmiö.

Vesijohtopuun kairaus
Kiintoisin isän kuvaama innovaatio on hänen kotitilansa myllyn rakentaminen, mutta erityisesti
vesihuoltojärjestelmän vetäminen kairaten oksattomiin kangaspetäjiin. Kerron sen suorana lainauksena “Vesijohtopuun piti olla suora, oksaton kangaspetäjä. Petäjä oli noin 6 metriä pitkä,
latvamitaltaan viisi tuumaa. Tukkiin kairattiin noin 1.5 tuuman reikä puun sydänrunkoa myöten.
Kairaus tapahtui kairalla, joka oli noin 50 cm pitkä, kourumainen terä. Terän kärki oli rakennettu
niin, että se seurasi itsestään puun sydäntä puuta kairattaessa. Kairauspuru varastoitui kouruun
kunkin 50 cm:n kairauskerran aikana. Purut vedettiin pois ja kairausta jatkettiin kunnes koko puu
oli läpikairattu. Myös pumpun ja venttiilien osat aina pohjaventtiiliä myöten tehtiin pääosin puusta.
Varsinkin pohjaventtiilin ja puujohdon pitävien liitosten rakentamisen osalta tämä työ vaati melkoista ammattitaitoa.“

Kylät täynnä osaajia
Jokaiseen tehtävään maaseudun kylistä löytyi tämä ammattilainen. Tässä tapauksessa se haettiin Iisalmen länsipuolelta Runnilta, jonka olemme oppineet tuntemaan kylpylästään. Siellä asusti
seppä Hannula, joka tunnettiin muutenkin omituisista tavoistaan kuten yleensäkin luovat innovaattorit tavallisten ihmisten maailmassa. Hannulan työviikon pituus kesti 6000 vuotta ja sapatti
tuhat vuotta. Mahdollisesti hän kuului Jehovan todistajiin ja sai savolaisille tyypillisen kuvauksen,
kuten kaikki muukin yhteisökäyttäytymisestä poikkeava.
Seppä Hannulaa arvostettiin suuresti joka kylässä. Hannulan taidot ja uskonto oli kuitenkin kyseenalaistettava. Innovaattori oli maalla aina samalla pilkan kohde, tapa kesyttää ylivertainen
taito.
Vesioinaan lisäksi Hannulalla oli pienimuotoisia vesi- ja tuulivoimaloita ja ne levisivät itään ensin
kauppias Kaarakaiselle Kaarakkalaan. Monitaitoinen ja monessa mukana oleva liikemies oli isoisäni lähin yhtiökumppani ja teki konkurssin suuren laman aikana. Se oli tuon ajan suurmiehen
konkurssi. Tämän kuvaukseen isäni käytti runsaasti tilaa ottaen huomioon, ettei hän voinut olla
tuolloin vielä juuri murrosikää vanhempi nuorukainen.
Maaseudulla seurattiin 1930-luvulla hyvinkin kaukana tapahtuvia uusia ilmiöitä ja ne siirtyvät nopeasti paikkakunnalta toiselle. Näin ainakin Itä-Suomessa, jossa vesistöt yhdistivät, eivät erottaneet. Vesioinas siirtyi hänen veljensä Ilmarin ostamana Myllymäeksi kutsutulle isäni kotitilalle ja
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vesi alkoi nousta purosta tai pienestä joesta navettaan ja talousrakennukseen sekä toimi vuosikymmeniä moitteettomasti. Se oli ammattimiesten työtä.
Oli myös ojamestari ja kun räjähteitä ei ollut kivet murskattiin hänen toimestaan kuumentamalla
ja vedellä halkoen. Oja ei ollut mikä tahansa oja tai salaojaputken piilottamiseksi kaivettu ura.

Kaukaa viisaita ratkaisuja
Vesistöt olivat kuitenkin kaiken ydin ja niiden käyttö sekä kesäisin että talvisin kulkutienä yhdyskuntia yhdistävä. Posti ja tavaraliikenne keskittyi tiettyihin kauppapaikkoihin. Rahtihevoset ja näiden ylläpitäjät olivat tuon ajan logistiikan osaajia ja muistan kuinka lapsena kiipeilimme kotitaloni
rantasaunan seinämää vasten nostetun valtaisan lumiauran päällä. Ravit järjestettiin nekin jäällä
ja hevosen merkitys oli tuon ajan Suomessa korvaamaton. Valtaisaa auraa käytettiin kaviouran
avaamiseen.
Nuorisotyö oli voimakasta ja sen tuloksena olivat nuorisoseurat ja niiden talot useampia kyliä
yhdistävissä vesistöreittien solmukodissa. Toki koulu oli kylän keskustassa sekin ja kirkko suurimman kylän paikan osoittava ja näin syntyi kirkonkylät erottuen muista kylistä. Sellainen paikka
oli pyhä.
Suojeluskunnan taloksi aiemmin aiottu muutettiin kesken talkoiden nuorisoseuran taloksi ja syynä
oli jo varhain epäily suojeluskuntien myöhemmästä lakkauttamisesta ja talon joutumisesta tätä
kautta yhteiskunnan omitukseen. Maatalouden nousun myötä maamiesseurat- ja nuorisoseurat
yhdistyivät Iisalmen itäpuolella ja myöhemmin käynnistyi toiminnan supistuessa suomalaisittain
tuttu riitaantuminen ja toiminnan erkaantuminen.
Kun yhteisöllisen toiminnan kohdalla alkaa tapahtua laskua, supistumisilmiöitä, syntyy myös kielteisten tekijöiden kumuloitumista ja niin aiempi talkoohenki hävisi eikä kukaan ollut enää valmis
uhrautumaan jakaen osaamistaan, maaomaisuuttaan ja puita yhteiseen käyttöön. Nämä muutoksen tuulet ajoittuivat kuitenkin vasta 1970-luvun puolelle, jolloin toimintaa oli enää vain yhteisillä
vanhoilla lavakuivureilla ja muut tilat alkoivat rapistua, koulut autioitua ja yhteiset kokoontumistilat
kadota.
Kun maaseudun toinen autioitumisen vaihe käynnistyi, EU-kausi alkoi, isäni oli jo turvallisesti 80
-vuotta täyttänyt vanhus ja oli aika kirjoittaa muisteloita lähtemättä enää pilkkaamaan EU-byrokraatteja ja maatalouden tukipolitiikkaa. Jos isä olisi nyt ikäiseni tai nuorempi, hänen muistelmansa siirtyisivät taatusti blogeina ympäri maailmaa ja väittely olisi kiivasta. Paras tapa tehdä
surutyötä on kirjoittaa, sanoisi hän minulle.
Se mitä puuttuisi olisivat Sininen risti Suomen vapauden puolesta käydyistä taisteluista, Päämajan risti muistoksi jatkosodan sankaruudesta, Pitkänrannan risti muistona talvisodan teoista, Sodan 1941-1945 muistomitali maan puolustuksen hyväksi tehdyistä palveluista presidentti Urho
Kekkosen myöntämänä ja Taipaleen mitali sodan 1939-1940 sankariteoista Sotamarsalkka Mannerheimin myöntämänä
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Muistokirjoitus

Matti Luostarinen 2015: Blogi 27. huhtikuuta 2015
Olen kirjoittanut kymmeniä, ehkä satoja nekrologeja blogeihini.
Usein kohteet ovat olleet puolituttuja tieteilijöitä, taitelijoita, poliitikkoja tai tutumpia nimeä saaneita
ystäviäni, julkimoja. Kirjoittaminen omasta äidistä on aivan muuta kuin näistä henkilöistä, poismenneistä.
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Äiti on miehelle enemmän kuin omat geenit ja peilikuva, kohtu ja imettäjä. Mukana on jumaluutta
ja sellaista kuvaamatonta, jossa vastakkain on oman elämän eittämättä tärkein ihminen. Jos äiti
nyt miehelle ihminen aina onkaan.
Tieto äitini poismenosta tuli Palmusunnuntaina, jolloin kirjoitin blogiani vaaleista Hämeessä, saamastani vaalinumerosta ja auringonpimennyksestä, täydellisestä. Tuo numero, 40, kun liittyi astrologiassa niin auringon pimennysten rytmiin kuin Venuksen kiertoon jo muinaisten kansojen tietäjien sen myös huomaten. Se on siirtynyt myös urheiluun, taiteisiin ja vaikkapa teiden numerointiin.
Näin luku sai samalla uskonnoissa ja korkeakulttuureissa merkittävän aseman ja etenkin meillä
kristityillä pääsiäisen aikaan, jolloin Jeesuksen kuolema ja ylösnousemuksen välinen aika oli ja
on edelleen tuo 40 vuorokautta. Siinä missä hänen kärsimyksensä piinattuna erämaassa tai Mooses hakemassa kymmentä käskyämme, 40 vuorokautta.
Israelin kansa vaelsi autiomaassa hakien luvattua maataan 40 vuotta ja Nooa värjötteli arkissaan
neljäkymmentä päivää ja yötä hänkin. Sama toistuu hiduilla ja oli uskonto mikä tahansa maailmanuskonnoksi yltänyt.
Palmusunnuntai oli samalla Joonan päivä ja hän taas vietti valaan vatsassa kokien seikkailun,
jossa mukana ovat keskeisimmät myös Uuden Testamentin avainkäsitteet Jumalan kaikkivaltiudesta, pelastuksesta, armosta ja oikeudenmukaisuudesta.
Itse sain kesällä 2015 pyhänä pidetyn valtaisan kalan, karpin, jonka koko oli kirjattu ja kuvattu,
kuvien kera mittanauhalla, medioihimme, mutta painoa en kertonut. Sanoin sen olevan yli kaksikymmentä mutta alle 50 kiloa. Lähempänä kuitenkin viittäkymmentä kiloa. Paastonajan kalalla oli
ikää 28 vuotta. Siitä kiisteltiin medioissamme parin viikon ajan.
Matka pääsiäisestä helatorstaihin on 40 vuorokautta. Siihen myös kristikansa panee toivonsa.
Oheinen muistokirjoitus on julkaistu Iisalmen Sanomissa sunnuntaina

Kerttu Luostarinen 1919-2015 - Äitimme oli Hernejärven Alma
Mater
Kuvataiteilija ja emäntä Kerttu Luostarinen (o.s. Reinikainen) kuoli Palmusunnuntaina 29. maaliskuuta sairauden uuvuttamana Iisalmessa 95 vuoden ikäisenä. Hän oli syntynyt Kuopion maalaiskunnassa 29. joulukuuta 1919 ja asui pääosan elämästään Iisalmen Hernejärvellä.
Kerttu Luostarinen vietti nuoruutensa sekä maaseudulla että Kuopiossa toimien useissa eri tehtävissä mm. Savo-Karjalan kirjapainossa oppien jo varhain tuon ajan mediatyön monet vaiheet.
Samalla hän sisäisti poikkeusoloissa suoritettavien tehtävien mittavat vaatimukset talvi- ja jatkosodan pommituksissa keskellä kaupunkia suurperheen yhtenä huoltajista veljien ollessa rintamalla. Vuosia jatkunut piina ja rintaman takana työskennelleiden naisten monitoimisuus ja -osaaminen, selviytymistarina, oli yli raskaiden sotavuosien kestäneenä Suomen myöhemmän menestyksen avaintekijöitä. Ne unohdetaan usein rintamaoloja kuvattaessa. Toinen vaihe Kertun elämässä alkoi hänen avioiduttuaan jatkosodan lopussa Olavi Luostarisen kanssa ja muutettuaan
Iisalmen Hernejärvelle. Vanhanrannan tilan kunnostaminen ja raivaaminen sekä uuden Ayrshire
-karjan siirtäminen Enso Gutzeitin navetasta Etelä-Karjalasta oli alkuna savolaiselle maidontuotannolle ja sille vauraudelle, jonka tuloksena ovat tänäänkin tuntemamme Ylä-Savon merkittävät
maitopitäjät ja niiden tärkein menestystekijä jalosteineen. Uudessa bio- ja luonnonvarataloudessa, elintarvikkeiden omavaraisuudessa, niiden merkitys on jälleen nousemassa uuteen arvoon osana lähiruuan ja energian kiertotaloutta.
Kertun ja hänen miehensä Olavi Luostarisen työ ei ollut mutkatonta tuon ajan välinein ja sodan
runtelemassa maassa. Toipuminen tapahtui kuitenkin monien uhrausten kautta ja poikkeukselli-
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sella monitaitoisuudella, peräänantamattomuudella, nopeasti ja usein talkootyönä. Kylän yhteisöllisyys ja lukuisat Karjalan evakot olivat osa tätä nousevaa suurten ikäluokkien Suomea ja kylien suurta aikaa.
Oli raivattava, uudisrakennettava, saatava tiet ja palvelut toimiviksi, kylän keskelle koulu ja kaupat, lapset koulutettava myös Iisalmeen, lukioon.
Kertun monitaitoisuus ja lahjakkuus tuli esille kiintymyksenä luontoon ja sen tallentamiseen öljyvärein kankaalle. Tuo taito, ehtymätön luovuus, siirtyi koko yhteisön käyttöön ja oli yksi monista
hänen myös lapsilleen siirtämistä omalle ajallemme arvokkaista mediayhteiskunnan viestintävälineistämme. Vahvasti verkottunut kyläyhteisö eli vielä tuolloin yhteisönsä jäsenten yhteisestä ja
jaetusta monialaisesta osaamisesta sekä sen myös tuleville sukupolville jättämästä sosiaalisesta
muistista ja pääomasta.
Kustavilainen Kuopio ja yläsavolainen vaaramaisema sekä sen idylliset järvimaisemat, vuodenaikaiset vahvat värit ja niiden vaihtelu, alkoivat elää Hernejärvellä omaa rikasta elämäänsä Kertun
siveltimissä ja luovuus vaihtui oman aikamme muoti-ilmiöinä esittelemiimme symboli-innovaatioihin. Niiden tunnistaminen silloin oli vain vielä mahdotonta, eikä niihin osattu kiinnittää sen suurempaa huomiota yhdyskuntarakenteiden suuren murroksen käynnistyessä.
Ylä-Savo ja Hernejärvi sai yhdyskuntarakenteensa ja taloudellisen perustansa rinnalle voimakkaan poliittisen liikkeen ja pientalonpoikainen aktiivisuus synnytti myös oman puolueensa, kansanliikkeen. Sen perustajat eivät voineet hyväksyä maaseudun unohtamista ja raivaajakansan
yhteinen tahtotila johti taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden muuttumiseen myös niitä tukeviksi yhteisöllisiksi, poliittisiksi ja kulttuurisiksi rakenteiksi, arvoiksi, normeiksi ja moraaliksi.
Tuon ajan agraarin Suomen idyllin sekä metsistä saadun lisäansioiden turvin, maitotilalliset rakensivat osuustoiminnallisen savolaisen hyvinvointiyhteiskunnan ytimen, jota haluttiin myös puolustaa ja pitää yllä kulttuurin kaikilla saroilla ja toimintatavoilla. Tässä äidin välittämät ja antamat
eväät seuraavalle sukupolvelle olivat poikkeuksellisen konkreettiset ja ne kulkivat mukana myös
yliopistojemme kampusalueille ja tänään globaalin maailman yhteiseen sosiaaliseen pääomaamme. Näin alma mater sai omat äitijumalattaren kasvonsa kasvavassa osaamisessa, luovuudessa ja innovoinnissa, agro- ja teknopoliksissamme.
Kerttu Luostarisen viimeisin taidenäyttely oli esillä hänen hoitokodissaan vielä pääsiäisenä. Häntä
leimasi henkilönä poikkeuksellinen lämpö ja rakkaus, tinkimättömyys, uuden etsiminen, testaaminen sekä nöyryys uusien kokemusten ja yllätyksellisten prosessien edessä. Kertun kertomusten,
kalasaaliiden, pöydän antimien, puu-uunin, öljyvärien ja runojen äärellä on koettu ja jaettu paljon
luoden samalla rauhallista ympäristöä kiireisille matkamiehille.
Matti Luostarinen
Kirjoittaja on Kerttu Luostarisen poika
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