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Pääkirjoitus
Tosine- lehti on vihdoin saamassa kauan ja paljon kaivattua uudistusta.
Etenkin taittotyössä näkyvin muutos verrattuna aikaisempaan on Untamon
lehtivastaavan (aktiivinen) osallistuminen. Eri tahojen välinen
yhteistyöhän on ollut istuvan hallituksen avainteemoja kuluvalla kaudella,
joten ainakin median saralla tässä ollaan onnistuttu. Vaikkakin aloite tuli
Nefan suunnalta.
Sisällöllisesti tai ulkonäöllisesti lehti ei juurikaan poikkea vanhasta
totutusta. Antiikkinen PageMaker on sitkeästi käytössä iloineen ja
suruineen. Onneksi samaa ei voi sanoa toimittajakunnasta. Tosineen
ikiomat Pulitzerit, Mikot Mäkinen ja Veijalainen jaksavat paahtaa juttuja
vuodesta toiseen. Hardcore, guys! Mutta toimittajakunta on laventunut
entisestään. Mukana on sekä vanhoja veteraaneja, että fuksiedustusta.
Mielenkiintoista on huomata lehtikohtainen tematiikka. Viime kevään
massiivisen ilopillerilehden kaveriksi tulee tässä vähintään yhtä
populaarinen (ja kvantitatiivisesti laveampi!) julkaisu. Elokuva ja urheilu
ovat ilmeisesti tällä kertaa toimittajain sydäntä lähellä. Onneksi
tosinistejakin kiinnostaa; jälleen lyötiin sivumäärällä uudet pohjalukemat.
Nykyteknologian ja viestinnän kehittymisen myötä vuorovaikutus
allekirjoittaneen ja toimittajakunnan kanssa on tavoittanut uudet sfäärit.
Hyvin paljon ao. toimittajien ansiota onkin, että lehdestä on jälleen tullut
mainio ja jämäkkä viihdepainos. Heidän antamansa vinkit, ohjeet ja
välitön palaute ovat olleet kullanarvoista.
Toimittaja Emma Bökman on tuonut mukaan kaunokirjallista ainesta,
mikä on vähintäänkin erinomaista. Toivottavasti hän jaksaa tuottaa
edelleen aineistoa tosinelaisten yhteiseksi iloksi. Verbaalista luovuttaa ei
suinkaan koskaan ole liikaa. Edellä mainittujen lisäksi erityisen
kunniamaininnan ansaitsevat toimittajat Häkkinen, Partanen ja
Taskinen, jotka ovat suhtautuneet omiin juttuihinsa todellakin
antautumuksella ja oikealla toimittajaasenteella. Liian monet vain tyytyvät
jättäämään juttunsa ja tokaisevat: “Tässä tää nyt olis.”
Vaikka juttuja on jälleen kiitettävä määrä, tuntuu tosinisteja vaivaavan
kumman korkea itsekritiikki. Potkimatta kirjallista aineistoa ei tahdo irti
saada. Onhan se tavallaan ymmärrettävää näinkin ahdasmielisessä ja
suvaitsemattomassa ainejärjestössä.
Syksy on kääntymässä talveen ja talvi kevääseen. Nykyinen hallitus elelee
myös toimikautensa syksyä. Tähän reilun puolen vuoden kauteen on
mahtunut paljon tapahtumaa, vauhtia ja (vaarallisia) tilanteita. Lehtien
tekeminen on ollut hienoa hommaa (Kaarkoski, ei se nyt niin kauheasti
riso!). Hallitus muuttuu ja sen jäsenet jatkavat elämäänsä. Kiitos tästä
ajasta Emmi, Johanna, Miikka, Mikko, Nelli, Niina, Noora & Tommi.

painos:
150
Yliopistopaino 2007
Lasse Ranta
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Rakkaat tosinelaiset,
syyslukukausi on tulossa tiensä päähän, ja tänään viettämämme pukujuhlat antavat aiheen juhlia
yhdessä kunnolla ennen viimeisiä tenttejä sekä joulun viettoon siirtymistä.
Syksyn mittaan tapahtumia on riittänyt fuksiaisten (kiitos kakkoset!), syysretken (kiitos
Tommi!), sitsien (kiitos Fokus!) sekä monen muun tapahtuman muodossa. Ainakin suunnittelun
ja valmistelun puolesta voin sanoa toimintaamme työntäyteiseksi, ja toivon, että osallistujat ovat
olleet tyytyväisiä saamaansa antiin. Valitettavan usein on kuitenkin ollut niin, ettei varsinkaan
negatiivista palautetta tulla suoraan kertoman, vaikka se olisikin edellytys virheiden
korjaamiselle, ja niistä oppimiselle. Onneksi hallitus on ollut ainakin tietääkseni myös
itsekriittinen, joten toivottavasti jotain on otettu onkeen. Ainakin tulevaan historiikkiin on
kertynyt kuluneen vuoden aikana mukavasti muisteltavaa sekä loisteliasta kuvamateriaalia.
Myös fukseja on saatu mukavasti toimintaan mukaan, mutta tilaa on toki kaikille – koskaan ei
ole liian myöhäistä osallistua! Varsinkin nyt hallituskauden päättyessä toivon, että uuteen
hallitukseen edes hakee uusia naamoja, vaikka kaikki eivät tällä kerralla tulisi valituiksikaan.
Oma kauteni on nyt ainakin päättymässä, joten siksi toivon, että myös tulevaisuudessa
tosinelaisista löytyy aktiiveja, joilla on intoa luotsata ainejärjestöämme entistä parempaan
suuntaan. Uskokaa huviksenne, järjestötoiminta on oikeasti kivaa ja antoisaa! Kiitokset siis
kuluneesta vuodesta, ja mukavaa lukukauden loppua jokaiselle!

Johanna
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HOL-PALSTA
Tosine historiatonta nykyaikaa
etsimässä Suuressa kaupungissa
Jälleen tuli HOL-reissu tehtyä, vaikka kovillehan se entiseen malliin otti. Tällä kertaa pääkaupungissa järjestettyyn Historian opiskelijain liiton syyseminaariin otti osaa
10 Tosineen edustajaa. Joukossa oli luonnollisesti liiton
nykyi-nen hallitus ja HOL-aktiiveja, mutta uusiakin
HOL-kävijöitä liittyi joukkoon. Sunnuntaiaamuna
saatoin vä-syneistä, mutta iloisista kasvoista päätellä,
että seminaa-rin antiin olivat tosinistit tyytyväisiä.
Osa porukasta saapui Helsinkiin jo perjantai-iltana.
Satei-selta Mannerheimintieltä saimme kutsun Vanhalle
yli-oppilastalolle, jossa meneillään oli valtio-opin opiskelijoiden sitsien jatkot. Juhliin oli kutsuttu myös jyväskyläläisiä valtio-opin opiskelijoita, joita tapasimme alkuillasta. Osakuntahuoneiston eteisessä oli anniskelualue ja
vie-reisessä Mannerheimin mukaan nimetyssä salissa
humpattiin niin, että loppuillasta poliittisen historian
opiskelijoiden Polho ry:n kerhohuoneeseen tuotiin kaksi
rikkou-tunutta Risto Rytin kehystettyä valokuvaa. Mikä
lie Ristolla ollut tansseja vastaan, vai halusiko hän
mukaan tanssiin?
Lauantain seminaarissa oli viimein koko porukka
koossa. Sitseilijät nukkuivat yönsä Satakunnan
osakunnan tiloissa, mutta saapuivat ajoissa eilisen
siivottuun juhlapaikkaan osallistuakseen luennoille.
Seminaarin teemasta ”Historiaton nykyaika” luennoi
kolme Helsingin yliopis-ton edustajaa. Dosentti Juhana
Aunesluoma puhui joka-syksyistä kirjamarkkinoista,
jotka ovat tarjonneet hänen seuraamansa 20 viime
vuoden aikana lähes poikkeuksetta sotaa tai kommunismia käsittelevän uuden tutkimuksen. Kirjojen kysyntää
selittää lähihistorian kiinnosta-vuus, mutta myös
isänpäivällä on vaikutusta kirjojen julkaisuajankohtaan.
Yleisöstä joku kysyikin, kuinka paljon laadukkaita, mutta ei suurta yleisöä kiinnostavia teoksia vuosittain kaikessa hiljaisuudessa julkaistaankaan. Tämän semi-naarin
luento-osuuksien jälkeen yleisö osallistui aktiivisesti keskusteluun. Saatoin huomata, että erityisesti luennoitsijat
olivat tästä mielissään. Ajatuksia vaihdettiin muun
muassa Wikipedian käytöstä ja nykypäivänä tuotetun
elektronisen tiedon säilyvyydestä.
Jyväskyläläiset majoittuivat muista kaupungeista seminaariin matkanneiden kanssa samaan majoituspaikkaan
Herttoniemessä. Illalla yhteinen illanvietto oli järjestetty
yliopistoalueella, lähinnä bunkkeria muistuttavassa kellaritila Kuppalassa. Paikkakunnat ottivat illan aikana mittaa toisistaan tietokilpailussa ja olutviestissä. Tiettyä

erityisalaa tuntevaa henkilöä olisi tietokilpailussa tarvittu, sillä itse en ainakaan tiennyt, että Hugo Boss
suunnitteli aikanaan SS-upseerin univormut. Olisiko
aihetta kenties myöhästyneeseen boikottiin? Juhlien
päätyttyä porukka hajosi ympäri Helsinkiä. Tosineen
porukka siirtyi tutustumaan kuuluisiin Kallion krouveihin, joita kyseissä kaupunginosassa totisesti riittääkin.
HOL-tarra otettu käyttöön
Historian opiskelijain liiton jäsenkortit ovat olleet kaupungista riippuen hyvin erilaisessa käytössä viime vuosina. Toisissa kaupungeissa kortti on jaettu osoitukseksi
ainejärjestön jäsenyydestä, ja joillekin opiskelijoille
kortti on ollut lähinnä museoalennuksia jäsenilleen hankkivan liiton jäsenkortti. Viime syksynä kaikissa Suomen
histo-rianopiskelijoiden ainejärjestöissä jaettiin fukseille
oma opiskelijakorttiin kiinnitettävä pieni HOL-tarra,
joka tulee jatkossa vastaamaan korttia. Tarran voivat
saada myös aiemmin opiskelun aloittaneet. Viime
keväänä HOL:n pu-heenjohtaja lähetti yli sataan museoon tiedustelun alen-nuksista. Uusia museoalennuksia
kannattaa seurata liiton internet-sivuilta (hol.fi).
Liiton eräs tuleva pyrkimys on tunnustella HOL:n ja paikallisten historiallisten yhdistysten yhteistyömahdollisuuksia. Tutustuminen historiallisten yhdistysten toimintaan voi olla antoisaa opiskelijalle ja todennäköisesti
yhdistyksilläkin on tarvetta saada uusia toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä mukaan. Yhdistykset voisivat jatkossa osallistua HOL:n seminaareihin esittelemällä paikallista historiaa ja omaa toimintaansa. Yhteistyömuodot
ovat vielä työasteella, mutta HOL:n hallitus ottaa mielellään vastaan ideoita yhteistyön toteuttamiseksi.
Historian opiskelijain liiton hallitusvastuu on siis Tosineella ensi keväänä Jyväskylässä järjestettävään seminaariin saakka. HOL:n sihteeriksi valittiin syksyllä Mikko Mäkinen vaihtoon lähteneen Silja Pitkäsen tilalle.
Puheenjohtajana on Anna-Kaisa Leivo ja taloudenhoitajana Ville Häkkinen. Ensi helmikuun lopulla järjestettävän seminaarin suunnittelu alkaa tämän vuoden lopulla
ja entiseen tapaan suunnittelupalavereihin ovat kaikki
tosinistit tervetulleita. Seuraa siis Tosine-listan postia ja
tule mukaan suunnittelemaan. Lisäksi toivon ensi kevään
seminaariin mahdollisimman suurta osanottoa.
Mikko Nislin
Tosineen HOL-edustaja
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Löydä sisäinen hallituslaisesileikkaa itsellesi varjoidentiteetti,
tai hae hallitukseen 2008!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Leikkaa lasit irti, taita sangat sisäänpäin ja
pidä toisen pokan reunasta kiinni peukalolla ja
etusormella. Liikuta kättäsi lyhyellä säteellä ylös
ja alas, ja hoe itseksesi "olen epäpätevä, mutta
en näytä sitä".

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Leikkaa irti ja viritä kasvoillesi esimerkiksi narun
avulla. Tämän jälkeen keskity ajattelemaan, että
hymyilemällä pidät muut epätietoisena oikeista
ajatuksistasi.
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Metal heart is hard to tear apart!
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KANSIJUTTU: Aces high and ace highs
TOSINE HOLD’EMIN KAUDEN 2007 LOPPUTURNAUS

Aika ja paikka:, Kortepohja,

1. KIERROS

3. jako

Jyväskylä, 3.11. 2007
Buy-in: 3•/kierros

1. jako

yli-kortti. Turn ei muuta tilannetta.

Pelaajia: 6
Pelaajat:

Hyvä paikka kaukana buttonista.

Teemu ”Sasseli” Haatainen

Suittarit ja suoran veto. Kannattaa

Tapio ”Kansanmies” Juutinen

maksaa. Ei korotuksia, mikä on

Jonne ”Ruhtinas” Kanerva

hyvä. Olisin tosin maksanut

Mikko ”Ceausescu” Mäkinen (vain

johonkin asti. Miniraisen ainakin,

toisella kierroksella)

tuskin kymppiä enää. High on

Lasse ”Notsip” Ranta

kumminkin aika aneeminen.

Janne ”Wanha” Saastamoinen

Floppi on kinkkinen. Ei osumia,
mutta värin ja suoran veto pysyvät

Pisteytys:

Flopilla osuu pari, mutta jää yksi

edelleen. Sasseli korottaa. Se on

Sas-seli korottaa kahdeksaan, mikä
saa muut lyömään hanskat tiskiin.
Minä maksan, mutta Sasseli huomasi varmasti epäröimiseni.
Riverillä minulla on edelleen
jätkäpari, mutta ässä pelottaa.
Sasseli korottaa 25:en. Yleensä hän
korottaa 25:en tai 20:en. Ei sellaista
voi humanisti maksaa. Sasseli
näyttää kortit: olin mennyt hal-paan.

mielenkiintoista. Pöydässä on jo
1. 4pts

kaksi jät-kää, mutta ei se mitään

2. 2pts

todista. Sas-seli on ennenkin vienyt

Tavallisesti turnauksissa pisteitä on

potteja huonoilla käsillä. Hyvä

jaettu 2/1.

pelaaja osaa muuttaa huonotkin
kädet kullaksi. Maksan, koska

Blindit

outteja on vielä jäljellä.

nousu 20 minuutin välein

Turnilla tulee kolmas ylikortti. Siinä

2/4

menivät suoran ja värin vedot. Sas-

4/8

seli korottaa, joten minun on pakko

5/10

foldata. Sasseli ei näytä kortteja.

2. jako

osuu niin kuraiset kortit, ettei siinä
ole mitään järkeä. Foldasin.

5. jako

Saan legendaarisen Hokkarit- käden. Se on toisaalta parempi kuin

Snowmen. Minä pidän Snowmeneistä enemmän kuin Hokkareista;

50/100
100/200

Minulla on small blind. Käteen

sorsapari, toisaalta huonompi kuin

10/20
20/40

4. jako

Jälleen suittarit, mutta nyt niin kaukana toisistaan, ettei suoran mahkuja käytännössä ole. Wanha korottaa
ennen floppia, eikä sellaista voi

sillä on kivempi kiusata muita, se
on hyvä vittuilutasku. Floppiin tulee likaa ylikortteja, joten gute
Nacht und auf wiedersehen.

näillä katsoa.
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6. jako

2. KIERROS

Sasselia tai Ruhtinasta vastaan.
Omissa laskuissani Sasseli johtaa 4-

Kvalitatiivisesti heikko floppi. Saan

Ennakkoasetelmat:

2 tai 4-3, mutta Ruhtinasta olen

osuman neloseen seiskahighlla.

Mukaan tulee uusi pelaaja, Ceauses-

vienyt kuin pässiä narussa järjestään

Korotan ennen kuin stackistani tulee

cu. Kahden pelaajan tila vaikuttaa

joka kerta yhtä lukuun ottamatta

liian pieni. Stackin on oltava riittä-

sangen epäurheilulliselta.

(tilanne ennen tätä oli muistaakseni

vän suuri, jotta korotus olisi uskottava. Nähtävästi muut pelkäävät

Sykli kääntyy minulle edulliseksi.

Ensimmäisellä jaolla katson Ruhti-

orastavaa värin vetoa ja kippaavat.

Voitan muutamia potteja, pari aika

naan floppi-all-inin. Minulla oli siinä

hyvän kokoista. Niin tekee myöskin

vaiheessa jo kaksi paria, joka hedel-

Kansanmies antihumanististen koro-

möittyi riverillä täyskädeksi.

tustensa ansiosta. Samalla tyyppi te-

Ruhtinas vei minulta blindit kahdelta

ki Tosineen-ennätyksen: Tosine

seuraavalta jaolta. Neljännellä jaolla

Hold’emin ensimmäinen värisuora

minulla oli big blind, ja Ruhtinas

näki päivänvalon. Tämän jälkeen al-

maksoi itsensä sisään. Flopilla sain

kaa irvokas näytelmä: Kansanmies

ässästä kiinni. Ruhtinas iski kaikki

Maksan AK:lla suolaisen korotuk-

korottaa all-iniin joka kierroksella.

sisään. Katsoin. Sillä oli yhtä vajaa

sen. Floppiin ei tule mitään apuja.

Jossain vaiheessa minulta palaa kää-

suora. Veto ei pitänyt ja niinpä jau-

Turnilla romuttuu heikko suoran ve-

mit ja maksan jätkäparilla. Kansan-

hoin tyypin muruiksi. Good night,

to. Kaikki checkaavat riveriin asti.

mies ei bluffannut: AQ. Osumia ei

sweethearts!

Riverillä tulee pöytään pari. Sasseli

tule kummallekaan ja pöytäkortit

korottaa ja Wanha katsoo. Minun on

pysyvät mukavan pieninä. Näin minä

pakko foldata.

tuplaan pottini. Seuraavalla kierrok-

7. ja 8. jako

Foldasin ennen floppia

9. jako

2. kierroksen tulokset

sella nyhdän Kansanmiehen loputkin

1. Notsip

jämät.

2. Ruhtinas

Divida et impera. Tämän jälkeen

3. Wanha

Korotan korkeimman parin. Sasseli

siirryn kiukkuiseen asemasotaan ja

4. Ceausescu

katsoo ja reraisaa. Pistän rojut rän-

annan toisten tuhota toisensa.

5. Sasseli

niin. Sasselilla on yhtä vajaa suora,

Taktiikka toimii. Muutaman jaon

6. Kansanmies

joka toteutuu turnilla. Olin kierrok-

jälkeen Ruhtinas upottaa Sasselin ja

sen ensimmäinen player-out.

Ceau-sescun, ja minulla on edelleen

TOSINE HOLD’EMIN FINAALI-

suurin stack. Lopulta olen heads-

TURNAUKSEN PISTEET ja

upissa Ruhtinasta vastaan. En pidä

PROFIT/LOSS

10. jako

1. kierroksen tulokset

12

4-1). Heads-up on lyhyt ja kivuton.

heads-upeista. Silloin on yleensä
lataus poissa, kun tietää oman

1. Notsip 4 /+9

1. Wanha

panoksen ja yhden rankingpisteen

2. Wanha 4/+6

2. Ruhtinas

olevan jo taskussa.

3. Ruhtinas 4/0

3. Kansanmies

Amatöörimäisyyden merkki.

4. Ceausescu 0/-3

4. Sasseli

Luultavasti kaikissa Tosine Hold’

5. Kansanmies 0/-6

5. Notsip

emin heads-upeissa olen ollut joko

6. Sasseli 0/-6

TOSINE- humanistinen ässähai
TOSINE HOLD’EM
KUNNIATAULUKKO
Kesäkuu/07 – Marraskuu/07
1. Sasseli

25/+30

2. Ruhtinas

19/-3

3. Notsip

14/+15

4. Wanha

11/-4

5. Kansanmies

8/-10

6. Ceausescu

5/-3

7. PasiN

3/+4

8. JussiK

2/+4

9. MikkoN

2/+4

10. Saara

2/-16

11. Krisu

1/0

12. Olsberg

1/-10

13. Aleksi

0/-2

14. Emma1

0/-2

TOSINE ja NEFAyhteistyötä riveriin
asti!

Flopilla on paljon kuvia. Pelimiehelle on tarjolla niin värin kuin suorankin
vetoja. Korotukset ovat ainakin tässä vaiheessa vielä ilmeisen maltillisia.

Tosine Hold’emissa ei pääse
rikastumaan. No, ainakin tuo kippo on
ihan nätti.

Teksti: Lasse Ranta
Kuvat: Teemu Haatainen
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Olympialaisten ja politiikan ongelmallinen suhde
Berliinistä Pekingiin: boikotteja, kuolonuhreja ja kärhämiä
Kesäolympialaiset pidetään vajaan
vuoden kuluttua Kiinan pääkaupungissa Pekingissä. Tulevat kisat
ovat herättäneet kohua ja keskustelua ympäri maailmaa. Hälyä eivät
ole niinkään aiheuttaneet skenaariot
Tadzikistanin melontajoukkueen
menestysmahdollisuuksista, vaan
lähinnä ei-urheilulliset seikat. Paitsi
että Peking kärsii julmetuista saasteongelmista joiden on pelätty jopa
vaarantavan urheilijoiden terveyden,
tulee kuvaan mukaan politiikka.
Kiina on kommunistinen diktatuuri,
jossa toisinajattelijat ja puolueen
valtaa vastaan hangoittelevat passitetaan armotta kalterien taakse
huolimatta siitä, että länsimaiset
yritykset saavatkin nykyään toimia
kiinalaisessa yhteiskunnassa melko
vapaasti. Kärkevimmät kriitikot niin
Suomessa kuin muualla ovat
vaatineet Pekingin olympialaisten
boikotointia ja valtiotason puuttumista Kiinan ihmisoikeus-rikkeisiin.
Tätä taas Kansainvälinen olympiakomitea ja urheilujohtajat pitävät
liioitteluna.
Olympiakisojen ja politiikan problemaattinen suhde ei kuitenkaan ole
mikään uusi ilmiö. Vaikka olympialaisten jalon idealistisena periaatteena onkin ollut kansojen kohtaaminen urheilukentällä epäpoliittisen
ilmapiirin vallitessa, ovat kansainväliset ristiriidat ja konfliktit kerran
toisensa jälkeen heittäneet varjonsa
itse pääasian, eli urheilun, ylle.
Lukuisat olympialaiset muistetaan
poliittisista mielenilmaisuista, eikä
niinkään mitalistien tai tulosten
ansiosta.

tervehdyksiä otti myhäillen vastaan
itse Adolf Hitler, jota kirpaisi
kuitenkin mustaihoisen Jesse
Owensin neljä kultamitalia
pikajuoksussa ja pituushypyssä.
Hitler kieltäytyi kättelemästä kisojen parasta urheilijaa.

Arjalainen ihmishahmo ja antiikin
Rooma vallitsevat Berliinin
kisajulisteessa.

Molemmat maailmansodat johtivat
olympiakisojen järjestämättä
jättämiseen (1916, 1940, 1944).
Neuvostoliiton mukaantulo olympialaisiin Helsingistä 1952 lähtien ja
kylmän sodan alkaminen lisäsivät
poliittisia kierroksia urheilun
ympärillä. Melbournen kisoja 1956
eri maiden boikotointeja aiheuttivat
Suezin kriisi sekä Neuvostoliiton
interventio Unkariin: Suezin kahinoiden vuoksi kotiin jäivät Egyptin,
Irakin ja Libanonin urheilijat ja
jälkimmäisestä syystä vastalauseensa osoittivat Alankomaat, Espanja
sekä Sveitsi. Maailmanpoliittinen
tilanne näkyi myös itse olympialaisissa, kun miesten vesipallon välierä
Neuvostoliitto-Unkari muuttui
tappeluksi, jossa yleisön kannustaEnsimmäistä kertaa Pierre de
Coubertinin ideoilla pyyhittiin kun- mat unkarilaiset taistelivat voiton
nolla lattiaa Berliinin kesäolympia- kirjaimellisesti verissä päin.
laisissa 1936. Kisoista muodostui
kansallissosialistisen Saksan propa- Seuraavan kerran poliittiset ristiriidat työntyivät suoraan olympialaigandanäytös, jossa puitteet olivat
juhlavat eikä hakaristilipuissa sääs- sen urheilun ytimeen Mexico Cityssä 1968. Noin viikkoa ennen kisojen
telty. Niin saksalaisten kuin muialkua opiskelijat osoittivat mieltään
denkin maiden urheilijoiden natsi-
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olympialaisia ja istuvaa hallitusta
vastaan, ja poliisi reagoi väkivaltaisesti ampumalla 267 ihmistä. 200
metrin pikajuoksun palkintojenjaossa voittaja Tommie Smith ja
pronssimitalisti John Carlos,
molemmat amerikkalaisia ja mustia,
nostivat USA:n kansallislaulun
alkaessa soimaan mustiin
hansikkaisiin puetut nyrkkinsä ylös
ns. black power –tervehdykseen.
Tapaus herätti valtavan kohun, ja
molempien kansalaisoikeustaistelun
puolesta kantaa ottaneiden urheilijoiden ura katkesi käytännössä
tähän. Kisakomitea sulki heidät pois
olympialaisista, ja he saivat Yhdysvaltoihin palattuaan osakseen mm.
tappouhkauksia.

Tommie Smithin ja John Carlosin
Black Power- tervehdys on yksi
1960-luvun kuuluisimpia
tuokiokuvia.
Poliittinen väkivalta rantautui toden
teolla olympiakisoihin neljä vuotta
myöhemmin. Suomalaiset muistanevat Münchenistä vuonna 1972
ensimmäisenä Lasse Virenin kultamitalit, mutta muu maailma todennäköisesti panttivankidraaman, joka
päättyi lopulta kaikkiaan 11 israelilaisurheilijan ja viiden palestiinalaisterroristin kuolemaan.
PLO:n sotilaalliseen siipeen kuuluneen Musta syyskuu –nimisen terroristijärjestön jäsenet olivat tunkeutuneet israelilaisten majapaikkaan kisojen yhdennentoista päivän
aamuna. Seuranneessa välikohtauksessa kaksi israelilaista kuoli ja yhdeksän otettiin panttivangeiksi. Pa-
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lestiinalaiset vaativat yhteensä 234
Israelin ja Länsi-Saksan vankiloissa
olleen henkilön vapauttamista, mihin
ei suostuttu. Poliisit ja sotilaat oli
ennakkoon pyritty pitämään poissa
Münchenin katukuvasta, koska näiden pelättiin herättävän assosiaatioita 1930- ja 40-luvun Saksaan. Tilanne päätettiin silti ratkaista voimakeinoin. Fürstenfeldbruckin sotilaskentällä, josta kaappareille oli luvattu lentoyhteys Egyptiin, toteutettiin
perin epäonnistunut vapautusoperaatio. Lopputuloksena kaikki panttivangit kuolivat, osa luultavasti vielä
poliisien luoteihin.

Tällaisesta kuvasta München 1972
muistetaan. Realistinen uhkakuva
vielä nykypäivänä.

Münchenin kaltaisia tragedioita ei
tämän jälkeen olla koettu: seuraavissa kolmissa olympialaisissa keskityttiin lähinnä boikotointeihin. Montrealin kisat 1976 jäivät väliin
useimmil-ta Afrikan mailta, kun
nämä protes-toivat olympialaisiin
osallistuneen Uuden-Seelannin
rugby-yhteistyötä apartheidpolitiikkaa toteuttaneen EteläAfrikan kanssa. Neljä vuotta myöhemmin Moskovaan jäi saapumatta
peräti 47 maata Yhdysvaltain johdolla; kuitenkin esim. Iso-Britannia,
Italia ja Suomi osallistuivat. Boikotin perusteena oli Neuvostoliiton
suorittama Afganistanin miehitys.
Varsovan liiton maat antoivat takaisin samalla mitalla 1984 Los Angelesissa, virallisena perusteena 14
maan poisjäämiselle olivat ”puutteelliset turvallisuusjärjestelyt”.

Talviolympialaiset ovat järjestään
sujuneet maailmanpoliittisesti rauhallisemmin kuin kesäkisat, tosin
osallistuvia maitakin on ollut reilusti
vähemmän. Yhdysvallat pääsi tosin
omalla maaperällään Lake Placidissa
1980 juhlistamaan propagandavoittoa kuin ennakkona tuleville Moskovan kesäkisoille, kun college-pelaajista koottu amatöörijoukkue nappasi
jääkiekon kultaa siihen asti lajia dominoineen Neuvostoliiton nenän
edestä.
Kylmän sodan päätyttyä myös laajemmat poliittiset ristiriidat ja konfliktit ovat jääneet olympialaisista sivuun. Vielä 1988 mm. Pohjois-Korea ilmaisi haistattavansa pitkät etelänaapurin Soulissa pidetyille kisoille, mutta toisaalta olympialaiset
edesauttoivat tietyiltä osin Etelä-Korean kehitystä sotilasdiktatuurista
kohti parlamentaarista demokratiaa.
Väkivalta palasi uudestaan keskelle
urheilun suurtapahtumaa Atlantassa
1996, kun häiriintyneen Eric Robert
Rudolphin olympiapuistossa räjäyttämä pommi surmasi yhden ja haavoitti yli sataa ihmistä.
Boikottien oletettiin jo hävinneen
häiritsemästä massiivisiksi media- ja
mainostapahtumiksi paisuneita
olympialaisia. Sitten kuvaan ilmestyi
Peking ja erinäiset ryhmät länsimaissa havahtuivat, vaikkakaan kyseessä
ei todellakaan ole ensimmäinen kerta, kun kisoja järjestetään epä-demokraattisessa yhteiskunnassa.
Viralliselta taholta ei julkiseen protestointiin Kiinan ihmisoikeusrikkeitä kohtaan olla kannustettu, varsinkaan jos kyseessä ovat ei-poliittisiksi katsotut urheilijat. Esimerkiksi
Britannian olympiakomitea varoitti
äskettäin, että mielenilmauksiin kisoissa ryhtyvä on vaarassa menettää
paikkansa joukkueessa. Suomen
olympiakomitean pääsihteerin Jouko Purontakasen mukaan meillä ei
olla antamassa vastaavia määryksiä.
Urheilijat ovat periaatteessa siis vapaita esittämään näkemyksiään, mutta toisaalta Purontakasen mielestä
osallistuminen mielenosoitukseen tai
poliittiseen kampanjaan ei kuitenkaan ole hyväksyttävää. Tuskin lienee vaikeaa arvata, ettei kovin moni

huippu-urheilija tule ottamaan voimakkaasti kantaa järjestäjämaan
tilanteeseen.
Tähänastisten olympiaboikottien
poliittiset viestit ovat tulleet enemmän tai vähemmän selviksi; siitä, onko niillä ollut käytännön vaikutusta,
voidaan olla montaa mieltä. Ainakin
boikotoivien maiden urheilijoita on
luultavasti hieman kyrsinyt, heiltähän harvemmin asiaa kysytään.
1970- ja 80-luvuilla tilanteesta hyötyivät konkreettisesti taas järjestävän maan / blokin edustajat, kaksinkertaistihan amerikkalaisten poissaolo venäläisten urheilijoiden menestysmahdollisuudet Moskovan
kisoissa.
Puhtaimmillaan ajatellaan, että politiikka ja urheilu tulisi erottaa toisistaan ja nähdä erillisinä asioina.
Kisoissa urheillaan ja se, mitä kentän
ulkopuolella tapahtuu, on toinen
juttu. Yhdeltä kannalta tämä on naiivia ajattelua: totta mooses järjestävän maan järkyttäviin ihmisoikeusloukkauksiin on voitava vaikuttaa
vaikka esteratsastuksen kautta, jos
sillä on merkitystä. Vastakkaisen
mielipiteen edustajien mielestä
tällainen ajattelutapa johtaa urheilun
idean tuhoutumiseen ja eri urheilumuotojen pelkistymiseen pelkiksi
poliittisiksi välineiksi.
Itse en oikein usko Pekingin olympialaisten boikotoinnin olevan se
keppi, jolla Kiinan kommunistinen
puolue saadaan opetettua tavoille.
Osallistuminen kisoihin ja poliittiset
kannanotot ovat jokseenkin eri asioita, mutta toisaalta osallistuminen
ei tarkoita sitä, ettei kiinnostaisi pätkääkään.
Tässä tarjoutuukin länsimaiselle
medialle näytön paikka: samalla kun
kisoista uutisoidaan, on mahdollista
ottaa omaehtoisesti esille myös epäkohtia, välittää ne maailmalle ja
samalla luoda painetta epäkohtien
harjoittajan suuntaan. Tähän asti
Kiina on tiedostanut asian siten, että
kritiikin siemenet ja kylväjät on
siirretty kylmästi huitsin Nevadaan
pois sieltä, missä median silmä ne
ehkä huomaisi. Onko menetelmä
aukoton, jää nähtäväksi.
teksti: Mikko Mäkinen
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As times go by- kaikkien aikojen 15 parasta Formula-1- kuljettajaa

Keitä he ovat? Humanistinen
näkökulma historian parhaimpiin

esimerkkiä tuleville polville.

kuljettajiin

Hyvät kuljettajat voittavat kilpailuja,
parhaat mestaruuksia. Miksi voidaan

1. Alain Prost – Professori

2. Juan Manuel Fangio – El

nimittää sellaista joka voittaa tittelin

Chueco

viidesti? Balcarcen pölyisten hiekka-

Koko uransa Alain Prost etsi täydel-

teiden kasvatista sukeutui Formula1-

listä kierrosta. Hänen laskelmallinen

sarjan kirkkain timantti. Suurmestari.

ajotyylinsä ei miellyttänyt kaikkia,
mutta tulosta se tuotti, ja sehän kil-

3. Michael Schumacher – Janus

paurheilussa ratkaisee. Formula1:ssä
ei jaeta tyylipisteitä. Prost ei ottanut
turhia riskejä. Turvallisuuden ja ur-

Juan Manuel Fangiosta on vaikea

mättömänä ja virhealttiina, toisaalta

sanoa mitään lyhyesti. Stirling Moss

nopeana, älykkäänä ja taitavana kul-

luonnehtii Fangion ajotaitoa kaik-

jettajana, joka saa itsestään ja autos-

kein parhaiten: ”Sillä ei tuntunut

taan kaiken irti. Joka tapauksessa

olevan väliä, miten nopeasti joku

Schumilla on iskeä arvostelun pöy-

ajoi. Hän kykeni aina ajamaan nope-

tään kovia valtteja: seitsemän maail-

ammin.” Mikään saavutus tai ennä-

manmestaruutta, 91 voittoa, 68 paa-

tys ei ollut ’El Chuecolle’ tavoitta-

lupaikkaa, 1369 pistettä… Toisin sa-

mattomissa. Tuskin kukaan kuljettaja

noen ylivoimainen ura. Toki Schu-

– Prostia lukuun ottamatta – on ha-

macher ajoi reilusti kauemmin kuin

kenut niin täydellistä ajolinjaa. Fan-

esimerkiksi Fangio tai Prost, mutta

gio halusi saada kalustostaan kaiken

on huomioitava, että hänellä ei aina

irti. Itse hän totesi: ”Sinun pitää aina

ole ollut käytössään parasta autoa.

pyrkiä olemaan paras, muttet saa iki-

Benettonin menestys 1994-95 oli

nä uskoa olevasi.” Paljon sanottu

yksinomaan Schumin hyvyyttä. Se

viisinkertaiselta mestarilta. Tuskin

on fakta. Huipulla hän pysyi kauem-

”Menestys ei merkitse mitään, ellet

kukaan F1:n historiassa on saavut-

min kuin kukaan. Mutta. Schu-

ole saavuttanut sitä rehellisellä

tanut yhtä jakamatonta ihailua. Hä-

macherissa on aimo annos paholais-

työllä. Vääryydellä ansaittu menes-

nen ajotaitonsa ovat kiistattomat,

ta ja liian monet karkeat virheet ai-

tys ei ole minkään arvoista.”

mutta Suuren Urheilijan hänestä te-

heuttavat sen, ettei hän kenties kos-

–R.Ankka

kee herrasmiesmäinen ja humanisti-

kaan saavuta Fangion kaltaista san-

nen käytös ja urheiluhenki kilpai-

karin sädekehää.

lijoita kohtaan. Fangio on näyttänyt

Kaikki on suhteellista. Jos Fangio ja

heiluhengen tuli olla ensisijaisia asioita. Prost halusi myös kuulua siihen
vanhan koulukunnan kaartiin, jolloin
kuljettajan omat suoritukset painoivat mediajulkisuutta enemmän.
Koko uransa aikana usein aiheetonta
kritiikkiä saanut Prost totesi joskus:
”Kritiikki sinänsä ei haavoita.
Kipeää tekee vain se, kun arvostelua
esitetään tuntematta tosiasioita.” .
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Häntä pidetään toisaalta häikäile-

TOSINE- humanistinen ässähai
Schumacher vaihtaisivat ajassa paikkaa, olisi Schumacher kaikkien palvoma moottoriurheilun puolijumala
ja Fangio pahimmanlaatuinen mielenkiinnontappaja.

Ayrton Sennan keskittynyt katse.
Niki Lauda ei antanut periksi
5. Niki Lauda – Taistelija

6. sir Stirling Moss – Mr. Motor
Racing

Mestarin tyylinäyte. Michael
Schumacher.
4. Ayrton Senna – Perfektionisti

Tuokiokuva: Monacossa 1984 brasilialainen tulokaskuljettaja ajoi takaa
Alain Prostin McLarenia kalustolla,
jonka vuosibudjetti on verrattavissa
lähiöpubin liikevaihtoon. Ja saavutti
kierros kierrokselta. Lopulta kilpailunjohtaja Jacky Ickx keskeytti
ajon. Tekosyynä hän käytti sadetta,
joka ei kuitenkaan ollut yhtään rankempi kuin aikaisemmin kilpailun
aikana. Näin järjestäjät saivat haluamansa voittajan, mutta yleisesti sympatiat olivat nuoren Sennan puolella.
”Sen nyt saattoi arvata. Eivät ne
suostu minun ja Tolemanin nöyryytettäväksi Monacossa,” mies totesi
sarkastisesti. F1-maailman kuuluisimman taistelijaparin ensimmäinen
kaksintaistelu oli ohi.

Niki Lauda kuvattuna yhdellä sanalla: Taistelija, Kämpfer. Varakkaan
liikemiessuvun vesa on aina kulkenut määrätietoisesti omia polkujaan,
teki hartiavoimin työtä uransa eteen
ja mikä tärkeintä: uskoi itseensä vaikeinakin aikoina. Ikinä hän ei saanut
mitään ilmaiseksi. Tämä luonteenlujuus yhdistettynä ilmiömäisiin kuljettajantaitoihin teki Niki Laudasta

”Nykykuljettajista ainoastaan Stir-

legendan, fanaattisen Ferrariyleisön

ling Moss on verrattavissa (Tazio)

suursuosikin. Voitot, mestaruudet

Nuvolariin.” Näin sanoi Enzo

Ferrarilla, Nürburgringin arvet ja us-

Ferrari. Tätä suurempaa kunnian-

komattoman nopea paluu huipulle

osoitusta ei F1-kuljettaja voi kuu-

loivat Laudasta myytin. Karismaat-

naan saada. Moss oli uskomattoman

tinen Lauda sai aikaan Ferrarilla

monipuolinen ajaja. Hän ajoi mielel-

todellisen ryhtiliikkeen ja kiskoi

lään millä tahansa autolla ja menes-

tallin takaisin huipulle pitkän kui-

tyi myös. Stirling Moss eli moottori-

van kauden jälkeen ja teki vielä pa-

urheilulle. Hänelle se oli intohimon

luun terävimpään kärkeen kahden

kohde, ei pelkästään kilpailua. Ken-

vuoden ajotauon jälkeen. Kruununa

ties juuri tämä erotti hänet mestareis-

selkävoitto Alain Prostista 1984.

ta, mutta toisaalta teki hänestä yh-

Lauda ei ollut Fittipaldin tai Clarkin

den suurimmista.

kaltainen luonnonlahjakkuus, vaan

Ilman mestaruuttakin Stirling Moss

hänen nousunsa ja pysymisensä

saavutti pysyvän paikan F1- legen-

huipulla on merkinnyt jatkuvaa

dojen joukossa.

taistelua. Heikommat olisivat
pettyneet ja kaatuneet moneen
kertaan.

17

TOSINE 2/2007
7. sir Jackie Stewart – Showmies

rosajan. Podiumin keskikorokkeelle

Vuodeksi opiskelemaan kilpa-ajoa,

nousee tumma skotti, jolle kyseinen

näin oli alun perin tarkoitus. Mies

Pitkätukkainen ja nuorekas Jackie

tilanne on toistunut monen monta

palasikin puolitoista vuosikymmentä

Stewart oli kuin omiaan toimimaan

kertaa. Tulosluettelon kärjestä löytyi

myöhemmin vyöllään kolme F1:n

Formula-1:n mainosmiehenä. Hän

Jim Clarkin nimi tavattoman monta

maailmanmestaruutta. Tätä merkit-

on selkeä vedenjakaja. Hänen jäl-

usein tuohon aikaan.

tävämpi saavutus oli Down Under-

keensä kaupallisuus ja media löivät

Hyvin harvasta kilpailijasta voi

osaamisen tuominen F1- piirien tie-

itsensä läpi – kiroineen ja siunauksi-

sanoa, että hän on synnynnäinen

toisuuteen. ”Chatty-Jack” oli pio-

neen. Mutta vieläkin tärkeämpää ja

voittaja, ”natural-born winner”.

neeri, jonka polkuja seurasivat mm.

näkyvämpää työtä Stewart teki tur-

Jimmy Clark oli ehdottomasti voit-

Denny Hulme, Bruce McLaren ja

vallisuuden puolesta. Jackie voitti

taja. Liian lyhyeksi jääneen uransa

myöhemmin Alan Jones. Ei-

urallaan 27 kilpailua ja kolme maail-

aikana hän ehti vakiinnuttaa aseman-

eurooppalaisen läpimurto oli yleises-

manmestaruutta, mutta voitoista suu-

sa legendana. 1960-luvulla hän

ti ottaen vaikeaa. Brabham onnistui.

rin on se, että kuljettajat kuolevat

merkitsi samaa kuin Fangio edelli-

Hänen apuinaan olivat ylivertainen

yhä harvemmin ratin takana.

sellä vuosikymmenellä: voiton ja

taistelutahto ja peräänantamaton

Ehkä on kaameaa ironiaa, että sarjan

menestyksen synonyymi. Kilpailija-

asenne. Jack haki aina autostaan

turvallisuuden suurimman puolesta-

na hän oli äärimmäinen perfektio-

parasta suorituskykyä. Hän oli

puhujan tallitoveri Francois Cevert

nisti. Hän voitti joka kolmannen kil-

ensimmäisiä, jotka aloittivat sään-

menehtyi yhtä kilpailua ennen kuin

pailunsa, melkein puoleen hän start-

nöllisen testaamisen ja säätämisen.

Stewartin oli määrä lopettaa uransa.

tasi paalulta ja sijoittui toiseksi vain

Ajotyyliltään Jack oli räiskyvämpi

Viimeistä kilpailuaan Jackie Stewart

kerran urallaan.

kuin esimerkiksi Fangio, vaikka

ei ajanut.

Jimmy ajoi koko uransa Chapmanin

kumpikin harjoitteli aikanaan hiek-

tallissa, myötä- ja vastamäessä. Siinä

kateillä ja soramontuilla.

esimerkkiä nykypolvelle, jolle merk-

John Arthur Brabham aateloitiin

kiuskollisuus on kirosana.

vuonna 1979, päivälleen kaksikymmentä vuotta ensimmäisen
maailmanmestaruutensa jälkeen.

Jackie johtaa, Francois peesaa,
muut nielee pölyä.
8. Jim Clark –
Luonnonlahjakkuus

Kaudella 1965 Jimmyllä ja
Lotuksella oli aihetta riemuun.

Tuokiokuva: Ruutulippu heilahtaa
kilpailun päätteeksi. Varikolla Lotuksen tallipäällikkö Colin Chap-

9. sir Jack Brabham –
Vauhtivanhus
Jack Brabhamin Euroopan

man viskaa lakkinsa riemusta ilmaan. Paalulta lähtenyt voittaja on
johtanut koko kilpailun ajan ja merkkauttanut tililleen nopeimman kier-
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Vuonna 1955 Jack Brabhamniminen australialainen mekaanikko
läksi opintomatkalle Eurooppaan.

ekskursio kesti 14 vuotta.
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10. Gilles Villeneuve – Ikaroksen

kolmannella kaudellaan hän päihitti

lento

Carlos Reutemannin mestaruustaistelussa. Sittemmin hän taivutti

Gilles Villeneuve tiesi vain yhden ta-

alleen vielä Alain Prostin, Rene

van ajaa kilpaa: täysillä kaasu

Arnoux’n, Nigel Mansellin ja keitä

pohjassa alusta loppuun. Hän vei

heitä nyt olikaan..

tuon tavan äärimmilleen, ja se saattoi
tuottaa vain ulosajon tai voiton.

12. Nigel Mansell –

Tifosit ihastuivat ikihyviksi pieneen

Leijonakuningas

huimapäiseen kanadalaiseen, joka
aina vaarallisen ulosajon jälkeen

Englantilaisille hän on King Nigel,

totesi pahoittelevasti virnuillen ja

italialaisille Il Leone. Hän oli yksi

käsiään levitellen: ”Sorry, unohdin

harvoista, jotka ovat kyenneet voit-

kokonaan…” Gilles Villeneuve, jos

tamaan puolelleen fanaattiset tifosit-

kuka osasi hakea rajojaan. ”Muiden
on parasta pitää silmällä peilejään.”
Eddie Cheever kommentoi Gilles’n
kuolonkolaria: ”Minä olisin ollut

Parhaillekaan ei aina osu. GIlles
kerrankin mietteliäänä.

vieläpä ilman mestaruutta Il Cavallino Rampanten alla. Hänen räväkkä
persoonallisuutensa ja lannistumaton

11. Nelson Piquet – Luonnonlapsi

taistelutahtonsa sulattivat koko

kauhusta lamaantunut. Gilles oli var-

maailman formula yleisön sydämet.

maan pohjattoman kiukkuinen, kos-

Ayrton Senna: ”Hän oli ainoa, jonka

ka oli pilannut nopean kierroksen-

saattoi nähdä molemmista peileistä

sa.” Kukaan ei ole ajanut niin antau-

yhtaikaa. Niin kovasti hän haki ohi-

muksella ja puhtaasti tunteella. Ti-

tusta.” Tavallaan sääli, ettei hänen

lastot eivät tee oikeutta Villeneuvel-

tililleen siunaantunut enempää mes-

le. Au revoir.

taruuksia. Nigel olisi ansainnut

Tuokiokuva: Jerez 1997. Jacques

enemmän. Toisaalta, juuri väsymä-

Villeneuve on kolmannella sijallaan

tön kamppailu, loputon huono onni

varmistanut maailmanmestaruutensa. Lehdistötilaisuudessa toimittaja
kysyy: ”Mitä sanottavaa sinulla nyt
olisi isällesi?” ”Jos jotakin olisikin,
se olisi minun ja hänen välistään. Se
ei ole sellainen asia, josta puhuisin
muiden kanssa,” kuului vastaus.
Jacques Villeneuve oli 11-vuotias
menettäessään isänsä.

Nelson Piquet’n kaltaisia väriläiskiä
ei enää formulavarikolta löydy.
Sponsorien ja median luoma esinekulttuuri näivettää sellaiset. Nykypäivän nelsonpiquetit ovat aikoja
sitten hukkuneet tapettiin. Sääli. Hän
osasi ottaa asiat maanmiestään Sennaa rennommin, jaksoi kyllästymiseen asti pilailla kovimman kilpakumppaninsa Mansellin kustannuksella ja iski verbaalisia piikkejään
joka suuntaan. Kaiken kukkuraksi
hän oli hitonmoinen ajaja. Heti

ja lopulta satumaisen täydellinen
onnistuminen tekivät hänestä yhden
suurimmista.
Tuokiokuva: Britannian GP 1987
Silverstonessa on juuri päättynyt.
Haltioitunut yleisö syöksyy innosta
huumaantuneena todistamaan Nigel
Mansellin voitonjuhlia. Hieman
aiemmin päivän sankari oli parkkeerannut autonsa samaan paikkaan,
jossa oli viimeisellä kierroksella
ohittanut pahimman kilpailijansa Piquet’n. Suudelma asfalttiin oli kuin
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kruunu tuuheaharjaisen brittileijo-

14. Graham Hill – Moniosaaja

nan päähän.

F1:n maailmanmestaruus, Indy 500
voitto, Le Mansin 24 tunnin voitto…
Mikä tahansa saavutus riittäisi tekemään kuljettajasta legendan. Graham
Hill sitoi vyölleen koko triplan,
moottoriurheilun Grand Slam. Hill
13.

oli paitsi aikansa valovoimaisimpia
kuljettajia, myös valloittava ja huumorintajuinen persoona. Vastoinkäymisten koulimasta sympaattisesta

Mansell tottui tuulettamaan voittoa
14.Emerson Fittipaldi - Patriootti

Emerson Fittipaldi oli kuin pienen
hetken palava liekki. Se paloi kuu-

herrasmiehestä tuli brittiläisen moottoriurheilun ikoni. Graham Hill menehtyi lento-onnettomuudessa marraskuussa 1975. Poika Damon oli
15-vuotias.

autoa käytännössä koko uransa
muttei silti yltänyt sarjan kolmatta
sijaa korkeammalle. Bergerin kohtalona oli ajaa Alain Prostia, Ayrton
Sennaa, Nelson Piquet’a, Nigel
Mansellia ja vielä Michael Schumacherin vastaan. Silti monet ovat sitä
mieltä, että F1 olisi menettänyt paljon, mikäli sillä ei olisi ollut Gerhard
Bergeriä riveissään toista kymmentä
vuotta. Hän muistuttaa bändin basistia, joka on aina sivuosassa ja saa
kirkkaimmat tähdet loistamaan. Formula 1:n Sisyfos? Ei, sillä Berger ei
ollut koskaan edes lähellä. Hän on
pikemminkin Horatio, kaiken
näkevä ja kertova.
Tuokiokuva: Italian GP 1988.

mana aikansa kunnes hiipui ja sam-

McLarenien dominoivan kauden

mui sitten. Mutta Emersonin lyhyt

valopilkku. Nyt kummatkin autot

aika auringossa oli sitäkin kirkkaam-

ovat ulkona. Ferraripilotit Gerhard

pi ja säihkyvämpi. Kenenkään uran

Berger ja Michele Alboreto ajavat

kehitys ei ole ollut nopeampi kuin

ylivoimaiseen kaksoisvoittoon

Emmolla. Urallaan hän teki vain yh-

kotiradalla. Yleisön joukossa kellään

den kohtalokkaan virheliikkeen, ja

ei ole silmä kuivana: Enzo Ferrari

aivan tietoisesti. Hän ei halunnut jät-

oli menehtynyt neljä viikkoa

tää brasilialaista talliaan pulaan,

aiemmin.

vaan upposi laivansa mukana. Se ei
vähennä Fittipaldin arvoa. Hänen
kaltaisiaan lahjakkuuksia on kiven
alla.

Iäkäs debytantti. Graham Hill sai
ajokortin vasta 24-vuotiaana, mutta
ehti voittaa F1- mestaruudenkahdesti(!)
15. Gerhard Berger- komppaaja

Itävallan kolmas suuri nimi, Niki
Laudan manttelinperijä. Superlahjakkuus. Kristallinen tulevaisuus… Gerhard Berger on elävä esimerkki siitä, että yksi ynnä yksi ei
ole aina kaksi. Hän ajoi voittaja-
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Gerhard pitää kivaa Monacossa

TOSINE & NEFA EIVÄT
KOLAROI KAARTEISSA

TOSINE- humanistinen ässähai

Tilastoanalyysi TOP15 kaikkien aikojen parhaimmista Formula 1kuljettajista

Ohessa tilastollisia huomioita ja
kommentteja, tehdystä hyvin suppeasta kuljettajien urien aikana kerätyistä oleellisimmista menestysmuuttujista (pisteet, voitot, paalupaikat, palkintosijoitukset, eturivin
lähtöpaikat ja nopeimmat kierrokset).
Pointti 1:
Ei ole kannattavaa listata kuljettajia
heidän absoluuttisten saavutustensa
mukaan. Formula 1 -säännöstö ja siitä seuraava kausittainen potentiaalinen muuttujakertymä ovat vaihdelleet tämän suorittamiseksi liikaa
kuluneiden 57 vuoden aikana.
Huomattavimmat muutokset ovat
olleet kisojen määrä, ja pistelaskutapojen muutokset. Nämä huomioiden viime vuosikymmenien kuljettajat ovat etulyöntiasemassa vanhoihin kuljettajiin nähden, mutta toisaalta 1950-luvulla kuljettajat saivat
ajaa useaa autoa kisassa, jolloin he
saattoivat välttyä keskeytykseltä, mikä sääntömuutosten jälkeen on aina
osoittautunut kisakohtaisesti kohtalokkaaksi.
Arvojen suhteuttaminen tuo esille
kuljettajien toimintatilan ja edellytykset, sekä tekee tilastoista vertailukelpoisia. Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä huomata se, että sattumalla oli kuitenkin 1950-luvulla
huomattavasti vähemmän osuutta
mestaruuslopputulemaan, koska
kisoja oli vähemmän. Tämä vaikuttaa mm. siihen, että 1 voitto
kaudessa merkitsi voittoprosenttina
vuonna 1950: 1/7= 14,3%, kun
taasen kaudella 2005: 1/19= 5,3%.
Tämä viittaa siihen, että onnistuessaan/epäonnistuessaan kuljettajan
tilastomuuttujat ovat suuntaansa ylireagoivia. 1950- ja 1960-luvuilla ei
ollut siis tapausten tasoittavaa vaikutusta.

Pointti 1.1:
Edes suhteutettuna tilastot eivät kerro tarkasteltavista muuttujista kattavasti. Tämä on seurausta kysymyksen asettelusta; suhteelliset arvot eivät aina ole kuvaavampia tai edes
totuudenmukaisempia kuin absoluuttiset.
Ylläoleva voittoprosenttitarkastelu
voidaan näin ollen kääntää päälaelleen: myöhempinä aikoina toimineet
kuljettajat ovat joutuneet tekemään
enemmän työtä ja näin ollen vaarantamaan henkensä useammin saavuttaakseen saman voittoprosentin
kuin saavutettiin yhdellä voitolla
vuonna 1950. Esim. kuljettajan täytyi voittaa vuonna 2005 2,7 kilpailua
saadakseen samaisen prosenttiluvun.
Urheilumuodon turvallisuuden kehittyminen on aiheellista ottaa huomioon, kun aletaan pohtia juuri tätä
kyseistä piirrettä, kun taustaoletuksena on kuljettajien menestyksen
tavoittelu ja siinä huomioitu loukkaantumisen tai jopa kuoleman riski.
Pointti 2:
Tilastoitavissa muuttujissa vaikuttaa
vahvasti henkilökohtainen valinta.
Jos tilastoitaisiinkin kuljettajien keskimääräistä sijan muutosta ensimmäiseltä kierrokselta viimeiselle,
saataisiin ehkä luotettavampi mittari
kuljettajien ajotaidoista. Tässä
yhteydessä tarvittaisiin tosin hyvin
laajaa tulkintaa ja vertailevaa tutkimusta joka ei ole tämän työn
yhteydessä mahdollista.
Vaikka urheilulajiin on vahvasti sisällytetty ns. “tuurivoiton”-käsite
(laajennettu jopa “tuurimestaruuteen”), on aiheellista kuitenkin huomauttaa, että
1. ns. menestysmuuttujat kumuloituessaan korreloivat vahvasti
a. kuljettajien aktiiviuran huippuvuosien määrän

b. kertyneen tulosumman
c. mestaruuksien määrän
kanssa
2. Ongelma muodostuu lähinnä
muuttujataulukon pienemmässä
päässä, jossa yhdenkin muuttujan
lisääminen saattaa muuttaa kuljettajan kokonaissijoitusta huomattavastikin.
3. Kuten Frank Sinatrakin lauloi:
“Fundamental things apply/ as time
goes by”
Tässäkin yhteydessä oleellista on
otannan määrä.
Pointti 3:
Jotta olisi mahdollista päästä totuuden syvimpien lähteiden äärelle,
olisi aiheellista pohtia kuljettajan
toimintaedellytyksiä omalla ajallaan.
Tätä mallintaa taulukko 2. Siinä on
laskettu jokaisen vuosikymmenen
saavutettujen mestaruuksien primäärimuuttujien (voitot ja pisteet) keskiarvo ja suhteutettu niihin kuljettajien
kausikohtaisia saavutuksia.
Taulukko vastaakin siis kysymykseen, onko kuljettajan kausikohtaisen muuttujakertymän ja keskimääräisen kausikohtaisen muuttujakertymän erotus positiivinen vai negatiivinen.
Jos erotus on pienempi tai yhtä suuri kuin 0, kertymä on keskiarvoa
suurempi ja mestaruus tilastollisesti
legitiimi. Jos erotus on suurempi
kuin nolla, kertymä keskiarvoa pienempi ja kyseisellä kertymällä ei
oltaisi saavutettu vastaavaa sijaa
keskiarvokaudella.
Tämän avulla voidaan siis hahmottaa kuljettajien/tallien muuttujakertymien syklistä rakennetta.
Taulukossa 2 voittokertymä on lähinnä kuriositeetti. Jos kuljettajat eivät päädy tasatilanteeseen, ei
voittokertymän absoluuttisuudella tai
suhteellisuudella ole mitään merkitystä
(vrt. esim. Keke Rosberg 1982 ja
Kimi Räikkönen 2005).
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Pointti 4:
Tämän avulla voidaan hahmottaa
myös sen paljon puhutun “tuurin”
olemassa oloa, tuurin indikaattoriarvona toimii tässä tapauksessa
vuosikymmenittäin ilmenevien
Huomioita.
-Selvimmät voittajat ovat Jim Clark,
Nigel Mansell ja Alain Prost.
Clarkin tilanne paranee
huomattavasti kun saavutukset
suhteutetaan, Prost ja Mansell saavat
lisää mestaruuksia,
Mansell yhden Prost kaksi.
-Graham Hill summautuu voittajaksi
vaikka menettääkin yhden mestaruuden, suhteellisen listan avulla.
-Niki Lauda häviää suhteutuksessa,
mutta saa yhden tilastomestaruuden
lisää, tämä pitää hänen tilanteensa
muuttumattomana.
-Nelson Piquet menestyy absoluuttisesti, mutta hän menettää kolmesta
mestaruudestaan 2, mikä painaa
hänet häviäjiin.
-Selvimmät häviäjät ovat Jack
Brabham ja Emerson Fittipaldi jotka
menettävät kaikki mestaruutensa.
Tutkimuksen luotettavuus eli
Pointus Perfectus
Taulukko 3 hahmottaa tutkimuksen
luotettavuutta. Alempi taulu on järjestetty keskihajonnan mukaisesti.
Kun saatua keskihajontaa

an tutkimuksen tekijöiden
henkilökohtaisten mieltymysten
mukaiseen listaan, pystytään
hahmottamaan, kuinka hyvin tilastollinen menestys ja toisaalta menestys tutkimuksessa korreloivat.
Tässä tapauksessa:
-jos keskihajonta, k =1, kirjoittajat
ovat pystyneet asettamaan henki-lön
keskihajonnan mukaisesti oike-aan
kohtaan.
-jos keskihajonta 1<k<2, tulos on
edelleen luotettava, mutta antaa
henkilökohtaisen tulkinnan ja mielipiteen mahdollisuuden.
-jos keskihajonta, k =2, mutta k = 3,
listan luotettavuutta voidaan pohtia
todenteolla
-jos keskihajonta k = 3, on aiheellista epäillä, että henkilö on sijoitettu
väärälle kohdalle listaa.
Nämä tulokset pätevät, jos uskomme
tilastojen kaiken kertovaan voimaan.
Ja miksi emme uskoisi (Voutilainen
ja Prost) ja toisaalta miksi uskoisimme (Ranta ja Schumacher)?

Teksti: Lasse Ranta (humanistinen tulkinta) & Miikka
Voutilainen (tilasto-analyysi)
Taulukot: Miikka Voutilainen

Taulukko 1:
vasemmalta kisat, pisteet, /kisa, voitot, /kisa, podium, /kisa, paalut, /kisa, eturivit, /kisa, nk, /kisa, mestaruudet
Alain Prost
Juan Manuel Fangio
Michael Schumacher
Ayrton Senna
Niki Lauda
Stirling Moss
Jackie Stewart
Jim Clark
Jack Brabham
Gilles Villeneuve
Nelson Piquet
Nigel Mansell
Emerson Fittipaldi
Graham Hill
Gerhard Berger
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200
51
250
161
171
66
99
72
126
67
204
187
144
176
210

798,5
277,14
1369
614
420,5
186,64
360
274
261
107
485,5
482
281
289
386

3,99
5,43
5,48
3,81
2,46
2,83
3,6
3,81
2,07
1,6
2,38
2,58
1,95
1,64
1,83

51
24
91
41
25
16
27
25
14
6
23
31
14
14
10

0,26
0,47
0,36
0,25
0,15
0,24
0,27
0,34
0,11
0,09
0,11
0,17
0,1
0,08
0,05

106
35
154
80
54
24
42
32
31
13
60
59
35
36
48

0,53
0,67
0,62
0,5
0,32
0,36
0,42
0,44
0,25
0,19
0,29
0,32
0,24
0,2
0,23

33
28
68
65
24
16
17
33
13
2
24
32
6
13
12

0,17
0,55
0,27
0,4
0,14
0,24
0,17
0,46
0,1
0,03
0,12
0,17
0,04
0,07
0,06

86
48
115
87
31
37
42
48
37
8
44
56
16
42
32

0,43
0,94
0,46
0,54
0,18
0,56
0,42
0,67
0,29
0,12
0,21
0,3
0,11
0,24
0,15

41
23
76
19
25
20
15
28
10
7
23
31
6
10
21

0,21
0,45
0,3
0,12
0,15
0,3
0,15
0,39
0,08
0,1
0,11
0,17
0,04
0,06
0,1

4
5
7
3
3
3
2
3
3
1
2
2
-
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Taulukko 2:
Jos ylläoleva, päätettylista, järjestettäisiin tilastollisten muuttujien mukai-sesti, niin kuljettajien keskenäiset
sijoitukset olisivat absoluuttisten ja suh-teellisten saavutusten valossa valossa: sijoitukset olisivat absoluuttisten ja
suhteellisten saavutusten valossa: vasemalta oikealle: pisteet, voitot, podium, paalut, eturivit, nk, ka.
Michael Schumacher
Alain Prost
Ayrton Senna
Nigel Mansell
Nelson Piquet
Niki Lauda
Jim Clark
Juan Manuel Fangio
Jackie Stewart
Graham Hill
Gerhard Berger
Stirling Moss
Jack Brabham
Emerson Fittipaldi
Gilles Villeneuve

1
2
3
5
4
6
12
11
8
9
7
14
13
10
15

1
2
3
4
9
6
7
8
5
11
14
10
13
12
15

1
2
3
5
4
6
12
10
8
9
7
14
13
11
15

1
3
2
5
7
8
4
6
9
11
13
10
12
14
15

1
3
2
4
7
13
5
6
8
9
12
10
11
14
15

1
2
10
3
7
5
4
6
11
12
8
9
13
15
14

1,0
2,3
3,8
4,3
6,3
7,3
7,3
7,8
8,2
10,2
10,2
11,2
12,5
12,7
14,8

Taulukko 3:
pist/kisa, voitot/kisa, pod/kisa, paalu/kisa, etur/kisa, nk/kisa, ka.
Juan Manuel Fangio
2 1 1
1 1
1 1,2
Michael Schumacher
1 2 2
4
5
4
3,0
Jim Clark
4 3 5
2
2
2
3,0
Alain Prost
3 5 3
6
6
5
4,7
Ayrton Senna
5 6 4
3
4
9
5,2
Stirling Moss
7 7 7
5
3
3
5,3
Jackie Stewart
6 4 6
7
7
7
6,2
Nigel Mansell
8 8 8
8
8
6
7,7
Niki Lauda
9 9 9
9
12 8
9,3
Nelson Piquet
10 10 10 10 11 10 10,2
Jack Brabham
11 11 11 11
9
12 10,8
Graham Hill
14 14 14 12 10 14 13,0
Gerhard Berger
13 15 13 13 13 12 13,2
Emerson Fittipaldi
12 12 12 14 15 15 13,3
Gilles Villeneuve
15 13 15 15 14 13 14,2

Kuskit järjestettynä tilastolegitiimien mestaruuksien muodossa, ja niiden määrät, sekä oikeat mestaruusmäärä
tilasto
oikea
Alain Prost
6
4
Michael Schumacher
5
7
Niki Lauda
4
3
Juan Manuel Fangio
2
5
Ayrton Senna
2
3
Jackie Stewart
2
3
Jim Clark
2
2
Nigel Mansell
2
1
Nelson Piquet
1
3
Graham Hill
1
2
Stirling Moss
0
0
Jack Brabham
0
3
Gilles Villeneuve
0
0
Emerson Fittipaldi
0
2
Gerhard Berger
0
0
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Keskimääräinen paikan muuttuminen eri järjestysmenetelmillä, järjestetty keskiarvon mukaisesti

Alain Prost
Michael Schumacher
Juan Manuel Fangio
Ayrton Senna
Niki Lauda
Jim Clark
Jackie Stewart
Nigel Mansell
Stirling Moss
Nelson Piquet
Jack Brabham
Graham Hill
Gilles Villeneuve
Gerhard Berger
Emerson Fittipaldi

oma
1
3
2
4
5
8
7
12
6
11
9
14
10
15
13

abs
2
1
8
3
6
7
9
4
12
5
13
10
15
11
14

suht
4
2
1
5
9
3
7
8
6
10
11
12
15
13
14

abs
14
1
3
9
2
13
10
11
7
15
6
5
8
12
4

suht
tilasto
14
14
2
2
5
5
7
6
4
1
11
12
12
10
13
15
3
7
15
13
9
3
10
9
1
4
6
11
8
8
keskihajonna ka.

tilasto
1
2
4
5
3
7
6
8
11
9
12
10
13
15
14

ka.
2,0
2,0
3,8
4,3
5,8
6,3
7,3
8,0
8,8
8,8
11,3
11,5
13,3
13,5
13,8

ka.
13,8
2,0
4,3
7,3
2,0
11,3
11,5
13,5
6,3
13,3
5,8
8,8
3,8
8,8
8,0

kh.
0,5
0,8
1,0
1,3
1,4
1,7
1,9
1,9
2,2
2,4
2,5
2,6
3,1
3,2
3,3
2,0

Keskihajonnan mukainen järjestys

Emerson Fittipaldi
Michael Schumacher
Ayrton Senna
Jackie Stewart
Alain Prost
Jack Brabham
Graham Hill
Gerhard Berger
Jim Clark
Gilles Villeneuve
Niki Lauda
Nelson Piquet
Juan Manuel Fangio
Stirling Moss
Nigel Mansell
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oma
13
3
4
7
1
9
14
15
8
10
5
11
2
6
12

kh.
1,4
0,8
3,1
1,0
2,5
2,2
1,3
3,3
3,2
2,6
1,7
1,9
2,4
1,9
0,5
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Änkyryyden lyhyt oppimäärä
Koska ainejärjestössä, varsinkin sen vanhempien vuosiluokkien sisällä, huhutaan olevan salaperäisen änkyräsiiven, olen päättänyt avautua asiasta. Tämä on minulle
kipeä asia, mutta ehkä purkautuminen auttaa. Mikä
pahinta, huhutaan, että myös fuksiänkyryyttä olisi ollut
jo liikkeellä. Kaikki alkoi lapsuudesta... Huh, nyt täytyy
pitää itsensä miehenä... No niin *khrm* Tässä pikakurssi
kuinka sinä, lukijani, liityt Voiman Pimeälle Puolelle.
Lue omalla vastuulla äläkä päästä pahasta.
1 ) Laita paperille 20 asiaa joita et ole tähän mennessä
tehnyt ja joita et tulekaan tekemäänkään. Jos et syytä
keksi niin vaikka ihan piruuttasi. Vielä parempi, jos
pystyt nojaamaan kantasi vankkaan auktoriteettiin, kuten
Mooseksen ensimmäiseen tai Paavo Lipposen toiseen
kirjaan.
2 ) Pälyile nuorempia ikäluokkia epäluuloisesti
(mahdolli-sesti hyvien näköesteiden takaa). Esitettyihin
kysymyk-siin tulee murahdella jotain epämääräistä
kuinka ennen oli kaikki laitoksellakin paremmin ja
kuinka viime hallitus teki n asiaa ja jotka kaikki
nykyinen tuhoaa. Uudistukset eivät päähäsi mahdu.
Muistele kovaäänisesti vanhoja, akateemisen kuoleman
kokeneita hahmoja ja povaa valmistumisvuotesi hamaan,
ehkä jopa Wanhan valmistumisen jälkeiseen
tulevaisuuteen.

3 )Hae paikalliselta hevostallilta laput silmillesi ja
harjoittele kapean perspektiivin hallintaa. Kahden viikon
harjoi-tuksen ja kävelylenkkien jälkeen et enää tarvitse
apuvälineitä. Napakympin katseleminen videolta on
kuiten-kin laput ohimoilla paljon luontevampaa eikä
aurinko-kaan paista silmiin!
4 ) Änkyräkännissä laskuhumala alkaa jo pohjien oton
jälkeen. Änkyräkuolemaa tehdään 30 vuotta, kovaäänisesti kituen ja (keksittyjä) sairauksia valittaen. Katso
lääkärikirjasta kohdat A-Ö.
5 ) Ilmiö nimeltä jumittaminen kuuluu myös olennaisesti
homman juoneen. Pyri tukkimaan ja koristelemaan vilkkaimmat kulkureitit ja oleskelutilat jurotuksellasi. Katso
sanakirjasta myös sanojen kuokkiminen ja sika eri
merki-tykset.
6 ) Mutta mikä tärkeintä: älä myönnä mitään, älä
ainakaan syyllisyyttä virheisiin! Se viimeviikkoinen
katkera freudilainen tilityksesi johtui vaan siitä että joku
oli lisännyt jotain olueesi. Asennetta ei vaihdeta ennen
kuin Soinin viimeinen opetuslapsi avautuu viimeisen
kerran Suomen niemellä.
Tästä ei vapauta kuin kuolema, valitettavasti.
Teksti: nimim. “Ääh”
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Kerrassaan merkillinen herrasmies
ja hänen mieltäkääntävät kertomuksensa
suomeksi edustava valikoima, DCsankarit, tekijänä Alan Moore. Jo
näissä Moore osoittaa persoonallisen
ja älyllisen tarinankertojan otteensa,
joskus jopa alkuperäiseen jatkumoon
nähden groteskilla tavalla. Hänen
itsenäisistä teoksistaan on kuitenkin
kolme ylitse muiden; monumentaaliset
sarjakuvaromaanit V niin kuin
Verikosto, Vartijat sekä Helvetistä –
melodraama Viiltäjä-Jackin mysteerioista.

hakoteille: Verikosto seisoo omilla
jaloillaan, ei poliittisena pamflettina
tai allegoriana, vaan kokonaisvaltaisena ja omaperäisenä kertomuksena.
Se on elegantti, täysipainoinen ja nautittava; sarjakuvaromaanin klassikko
sanan varsinaisessa merkityksessä.

Älyllinen, poliittinen, antifasistinen

Brittiläinen Alan Moore on edennyt
urallaan underground-hämystä
maailman arvostetuimmaksi sarjakuvakäsikirjoittajaksi. Hänen nimensä
ja työnä ovat saaneet viime aikoina
näkyvyyttä filmatisointien myötä,
vaikka ansaitsisivat huomionsa aivan
itsekin. Positiivisena sivuvaikutuksena Mooren pääteokset on vihdoin
saatu myös suomennettua.
Moore on julkisuuspakoisuutensa ja
omalaatuisen persoonansa takia ollut
jo pitkään melkoinen kulttihahmo.
Pelkästä erikoisuudentavoittelusta ei
hänen maineessaan kuitenkaan ole
kyse, vaan kannuksensa hän on
ansainnut sillä, että hänen 80-luvulla
aloittamansa sarjakuvan tarinakeskeisyyden ja monitasoisuuden suuntaus
on merkittävimpänä tekijänä ollut
nostamassa vakavan länsimaisen
sarjakuvan arvostusta nykyiselle
tasolleen. Mooren tuotanto on laajaa,
suurimmaksi osaksi yksittäisiä
tarinoita eri supersankarijatkumoihin
aina 70-luvulta alkaen. Ilahduttavasti
näitäkin on vastikään julkaistu.
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V niin kuin Verikosto (julkaistu alun
perin 1982–88) on elokuvasovituksensa ansiosta Mooren sarjakuvista
suurelle yleisölle tutuin. Virnuilevaan
Guy Fawkes –naamioon sonnustautunut herrasmiesterroristi V käy yhden
miehen sotaansa totalitaristista hallitusta vastaan, julistaa idealistista
anarkismia suojatilleen Eveylle ja
toteuttaa vallankumousta mitä kekseliäimmin. Moore ei tavoilleen uskollisena pelkää kuvata sitä fasismin perverssiyttä, julmuutta ja röyhkeyttä,
joka vähän pintaa raaputtamalla jokaisesta ihmisestä löytyy. David Lloydin
kolkko grafiikka ja kalseat värit toteuttavat maailmankuvaa osuvasti. Silti
Verikosto on pohjimmiltaan ilkikurinen, optimistinen tarina vallankumouksen riehakkuudesta.
Verikoston 1984-Britannia on lohduton, ahdistava, samalla kuitenkin pirullisuudessaan hykerryttävä, ja lopulta
aivan liian lähellä todellisuutta, kuten
piirtäjä Lloyd esipuheessaan toteaa.
Moore itse käyttää vielä suorempaa
kieltä Thatcherin aikaa suomiessaan,
mutta pohjimmiltaan vie lukijan

Quis custodiet ipsos custodes?
Vartijat
(1986–87)
on
kulminaatiopiste Mooren pyrkimykselle uudistaa supersankarisarjakuvaa,
täydellinen perinteisen supersankaritarinan antiteesi ja Verikoston ohella
toinen hänen suurista dystopioistaan.
Vuoden 1985 vaihtoehtoisessa
maailmassa kylmä sota on kuumenemassa kohti ydintuhoa ja eläköityneet
pseudosupersankarit joutuvat vielä
kerran vastahakoisesti yhteistyöhön.
Supersankarikliseiden päälaelleen

TOSINE- humanistinen ässähai
kääntämisessä mennään niin pitkälle,
ettei tarinan naamiosankareilla ole
erityisiä ihmevoimia, lukuunottamatta
muita alentuvasti tarkkailevaa
kaikkivoipaa Tohtori Manhattania.
Erityishuomion saa näiden kyseenalaisten sankareiden identiteettien
häilyvyys. Usein esitetty kysymys,
miksi kukaan haluaisi pukeutua
teatraaliseen asuun taistellakseen
pahuutta vastaan, saa Moorelta armottoman vastauksen. Naamioiden taakse
on kätketty monenlaisia turhautumia
ja patoutuneita tunteita; homoutta,
sadismia, naiiveja sankarimyyttejä ja,
vaikuttavimpana, Rorschachin
jäätävää ehdottomuutta.

Verikoston idealismiin verrattuna
Vartijat on umpikyyninen ja armoton.
Huumorin, edes mustan sellaisen,
hetket ovat harvassa ja moniongelmaisten naamiokostajien kieroutunut
odysseia vie yhä epämiellyttävämpien
ratkaisujen äärelle. Millä hinnalla
maailman lopulta voi pelastaa?

Imperiumin unet
Uudempaa, Mooresta puhuttaessa
myös kevyempää tuotantoa edustavat
kaksi Kerrassaan merkillisten
herrasmiesten liiga –tarinaa (1999–
2003), joissa kirjallisilta juuriltaan
irrotetut 1800-luvun seikkailukirjojen
sankarit, kuten Kapteeni Nemo, Allan
Quatermain sekä tohtori Jekyll ja
herra Hyde, lähetetään Britannian
hallituksen palkkasotureina samoin
seikkailukirjoista lainattuja vihollisia
vastaan. Ajankuva herkuttelee viktoriaanisen estetiikan ja asenteellisuuden
eksentrisimmillä piirteillä ja aikalaiskulttuuriviitteiden bongailu on ilo
sinänsä.
Lähtökohdistaan johtuen Liiga on
Mooren töistä luonteeltaan vahvimmin pastissi, joskin hyvin tehty
sellainen. Tarinat eivät ole elämää
suurempia, mutta yhtäkaikki älykkäitä
ja nautittavan kieroja. Kevin O’Neill
karrikoiva ja yksityiskohdilla leikittelevä taide täydellistää omalaatuisen
steampunk –tunnelman. Liigan kolmas osa The Black Dossier on ilmestynyt tänä vuonna ja toivoa vain sopii,
että Egmontin into laadukkaitten
suomennosten julkaisulle kestää.
Moore on tiukalla linjalla tarinoidensa
tuotteistamisen suhteen, ironisoiden
sitä muun muassa Vartijoissa, jossa
yksi entisistä naamiosankareista on
ryhtynyt liikemieheksi ja markkinoi
oman supersankarihahmonsa oheistuotteita. Erityisesti Moore on tuohtuneen kategorisesti sanoutunut irti tarinoidensa elokuvasovituksista;
Kerrassaan merkillisten herrasmiesten liigan (2003) kaltaisten
vähemmän-kuin-puolivillaisen
sovitusten kohdalla suuttuminen on
ymmärrettävää, mutta Verikoston
tyylikkään elokuvaversion (2006) suhteen Mooren kritiikki ampuu jo yli.
Anarkistitaiteilijan sukset ovat olleet
useampaan otteeseen ristissä myös
sarjakuvajulkaisijoiden kanssa.

Jumala on yksityiskohdissa. Alan
Mooren teokset ovat ristiriitaisia, jopa
ahdistavia ja joskus omaan nokkeluuteensa sortuvia, mutta samalla
osoituksia rakkaudesta tarinankerrontaa kohtaan, ja hänen neroutensa
käsikirjoittajana on siinä taustatutkimuksen, ristiviitteiden ja monitasoisuuden riemastuttavassa laajuu-dessa,
jonka ansioista jokaisessa hänen
tarinassaan on monta tarinaa. Silkasta
nöyryydestä hänen edessään päädyn
tällä kertaa kirjoittamaan etunimeni
kokonaan.
Teksti: Ville Häkkinen
Moore, Alan & Gibbons, David,
Vartijat, alkuteoksesta Watchmen
kääntänyt Jouko Ruokosenmäki,
Egmont, 2006.
Moore Alan & Lloyd, David, V niin
kuin verikosto, alkuteoksesta V For
Vendetta kääntänyt Jouko Ruokosenmäki, Egmont, 2005.
Moore, Alan & O’Neill, Kevin, Kerrassaan merkillisten herrasmiesten
liiga I-II, alkuteoksesta The League of
Extraordinary Gentlemen kään-tänyt
Jouko Ruokosenmäki, Egmont 2003–
2004.
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T-huoneessa kuultua- Tosineen virallinen paljastuspalsta

ALKOHOLIRINTAMALTA

TOSINEN URHEILUMAINE VAARASSA?
Tosinen jalkapallolupaukset Koutchoboutos ja Lintula on
tavattu huomattavan päihtyneessä tilassa. Kuuleman
mukaan kyseiset nuoret urheilijat ovat harrastaneet myös
sauhuttelua. “En mä oo kännissä, mulla on k*sihätä. Se on
ihan eri asia.” kommentoi Lintula. Liikuntavastaava Liinalampi on jo ryhtynyt toimiin tällaisen rappiokehityksen
ehkäisemiseksi. Täysin epäpoliittisena Liinalammen hanke
on kuitenkin kuihtunut kokoon.
POLIITTISTA
HALLITUKSESSA

KÄHMINTÄÄ

TOSINEN

Tuoreimman tiedon mukaan rahastonhoitaja Voutilainen
EI VONKAA puheenjohtaja Pietiläistä toisin kuin äkkinäinen saattaisi olettaa. Molemmat osapuolet kertovat, että
pelehdintä on puhtaasti platonista.
Propagandavastaava Viirin tiedetään noutaneen polkupyörän avaimiaan ynnä muuta “unohtunutta esineistöään”
kulttuuriministeri Raivion asunnolta yöaikaan. Asianomaisten kommentteja tilanteesta ei ole saatu.
Päätoimittaja Ranta on tavattu epäilyttävissä olosuhteissa
fuksiseurassa, kuten myös liikuntavastaava Liinalampi.
Toimittajilla onkin syytä epäillä vireillä olevan jonkinlaista
tosinistien sisäistä vispiläkauppaa. Vispilöiden viralliset
myyntiluvut ovat samanaikaisesti notkahtaneet
voimakkaasti.
HENKILÖKUNTA
Opiskelijat ovat huolissaan laitoksen johtaja Karosen
verenpaineesta. Vanhaa arkistonarkkaria kehoitetaankin
hankkiutumaan pikaisesti vieroitushoitoon.
“Viime vuonna mulla olikin aikamoista viite-ilottelua” Satu
Matikainen tunnusti 1.11. pitämällään metodiluennolla.
Se, onko Matikainen harrastanut tämän tyyppistä “ilottelua”
myös myöhemmin, on vielä tutkinnan alla. Iloisella mielellä
oltiin ainakin arkistomatkalla, kun opiskelijat hylättiin
loiseläinten riivaamaan yömajaan yliassistenttien
Lambergin ja Matikaisen poistuttua toteuttamaan
iltasuunnitelmiaan. Yömajassa riehuneiden satiaisten
uhrien todellista lukumäärää ei tiedetä.
Rantatupa tavattu tänäkin syksynä Ylä-Ruuthilla.
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Timon touhubooli sai toimittajapersoona Raution
tunnustamaan virallisesti olevansa homomies vangittuna
naisen ruumiiseen. Selväpäisiä lisäkommentteja asiaan ei
ole vielä saatu Raution nauttiessä yhä kipulääkitystä selkävaivojen vuoksi. Seuraavalta päivältä haltuunsaatu kuvamateriaali tukee kuitenkin tätä väittämää.
Ex-pj Koskinen ja tomittajapersoona Rautio ovat
laajentaneet tosinistien mainetta Tampereella osallistumalla
samaan P.A.N.I. (poikkeuksellisen alkoholin nauttimisen
ilta) -tapahtumaan. Odottelemmekin, milloin
alkoholipitoiset suuren maailman ruokalajit rantautetaan
myös rivitosinistien juhlahetkiin.
Tosinen riveissä huhutaan vasta perustetusta salaseurasta,
mutta sen toiminnasta ei ole vielä saatu tarkkaa kuvaa. Eräs
lähde kertoo, että seuran jäsenten vasempaan pakaraan olisi
tatuoitu kirjaimet KFC. Demonisiakin lähentyvistä riiteistä
on kuulunut kuiskutusta Historican käytävillä, ja melko
varmaa on, että kyseessä on jonkinlainen
henkilöpalvontakultti.
Tosinistien keskuudessa on huomattu liikkuvan erään
miespuolisen henkilön saalistusmielellä. Kaikkia Tosinefemineiksi itsensä luokittelevia kehoitetaankin varomaan
tarkoin vaeltavia käsiä ja lipevää kieltä.

Erityiskiitokset toimittajapersoona Rautiolle henkisestä
tuesta sekä värikkäästä elämästä, päätomittaja Rannalle
toimittajien liikkeelle potkimisesta sekä rahastonhoitaja
Voutilaiselle, joka on kuluneen syksyn aikana
edesauttanut juorukulttuurin kehittymistä T-huoneessa.
Kiitämme myös kaikkia tosinisteja, jotka ovat
ilostuttaneet syksyämme toiminnallaan. Madolliset
valitukset voi osoittaa toimittaja Kauppiselle, mutta se
koira älähtää, johon kalikka kalahtaa.
.

Teksti:
Elina Kauppinen
Noora Virokannas

TOSINE- humanistinen ässähai

Mistä v*tun kirpparilta noi teijän vaatteet on?
…on kysymys, jonka esitti keskiikäinen rouvashenkilö K-kauppa
Kympin edustalla eräänä talvisena
päivänä. Reippaina ja avuliaina
tosinisteina päätimme ottaa asiasta
selvää ja lähdimme kartoittamaan
Jyväskylän kirpputoreja. Valitsimme
kohteiksemme seuraavat viisi
keskusta-alueelta.
EKOCENTER
Gummerruksenkatu 13
Katulähetyksen omistama kirpputori,
jonka eduiksi voidaan lukea monipuolisuuden lisäksi opiskelijaystävälliset hinnat. Tosin lahjoituksena saatu tavara ei ole aina viimeistä huutoa. Tarjonnasta löytyy perinteisen vaate-, kenkä-, laukku- ja astiakavalkadin lisäksi muun muassa
joskus hyvä kravattivalikoima, kirjoja
ja huonekaluja. Koruja täältä on
kuitenkin turha hakea.
Ostokset: Hyväkuntoinen teflonkattila Tosine- huoneeseen (joka tosin
jää nyt käyttämättömäksi, kiitos
rakkaiden pyromaanien) hinta 1,50 •
Gandalfille moniväriset kasarisulttaanihousut hinta 4•/kilo sekä
mustat harsohansikkaat 1,50 •
Gandalf näyttää hyvältä housuissaan.
Noora: “Täältä ostin ensimmäisen (ja
toistaiseksi viimeisen) kravattini.”

RETROPICNIC
Yliopistonkatu 26
Retropicnic myy hyväkuntoisia
vintagevaatteita, -huonekaluja, hattuja ynnä muuta ihanaa. Koko
kauppa on suuri löytö, mutta
shoppailemaan ei kannata lähteä
kirpputorihinnat mielessä. Retropicnicistä löytyy myös hyvä valikoima
uusia nostalgiakortteja, -julisteita ja –
magneetteja.

Noora viehättyi rahankäytönhallintapelistä ja osti todella huonon ja kalliin
kirjan: “Toivon, etteivät miehet
oikeasti ole ihan noin yksinkertaisia
eivätkä naiset ihan noin typeriä.”

Ostokset: Kuolattiin kaikkea, mutta
ostopäätöstä ei päässyt syntymään
euforiatunteen vallatessa mielen
jokaisen sopukan.
Gandalf: “Lempikauppani Jyväskylässä.”
Noora: “Jos minulla olisi omaisuus,
käyttäisin sen täällä.”
SPR
Yliopistonkadun
puoleisessa päässä

Puistokadun

Melko tyyriillä kirpputorilla myydään
vaatteiden ja astioiden lisäksi erilaisia
pelejä ja leluja ilahduttavan laajalla
valikoimalla. Punasilmäinen pehmotappajajänis ehti jo lyhyen vierailun
aikana viedä Gandalfin sydämen.
Ikkunassa olevat astiastot houkuttelevat astumaan sisään, missä
herkemmän kettutytön mieli saattaa

“My precious!”
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Hanskat tukevasti tiskissä.

järkkyä turkissomitetarjonnan edessä.
Ostokset: Nooralle v*tun huono kirja
meihistä naisille 3•
Gandalf rakasti punaista hattua ja
tappajajänistä.

Yliopistonkadulla Norssia vastapäätä
Yleisesti romukaupaksi nimetyn
antiikkiliikkeen tavaravalikoima saa
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karaistuneenkin kirppari-intoilijan
pään pyörälle. Ennen liikkeeseen
astumista suosittelemme pukeutumaan ihonmyötäiseen ninja-asuun,
mutta jättämään samuraimiekat kotiin.
Tämä siksi, että ylimääräiset asusteet
saattavat aiheuttaa tavarapinojen
romahtamisen. Tästäkin kaupasta voi
tehdä löytöjä, mutta suosittelemme
itsepäistä ja sitkeää tinkimistä
ylihinnoittelun vuoksi. Henkilökunnan palvelutavoissa on toivomisen
varaa.

on turha hakea.
Ostokset: kaksi teelusikkaa Tosinehuoneeseen 0,50•/kpl.
Plussaa kadulta löytyneestä “ilmaisia”
–laatikosta. Mukaan tarttui Nooralle
tyylikäs oranssi Zyliss-merkkinen
sitruspuserrin
sekä
sininen
rannerengas, jonka hän myöhemmin
lahjoitti Gandalfille. Gandalf sen
sijaan sekosi onnesta ja otti matkaansa
kaikki laatikosta löytyneet 8
hansikasta, jotka osoittautuivat yhtä
lukuunottamatta

Teknik, sano...
Ostokset: Ei ostoksia, mutta paljon
kaikkea mielenkiintoista.
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vasempaan käteen sopiviksi sekä
sirotinsetin, jonka osista puolet hän
unohti laatikkoon.

Gandalfilla ei yhtään (julkaisukelpoista) kommenttia.
Noora varoo yhä kääntyilemästä reppu
selässä.

Gandalf: “En tullu panolle, mutta
ilmaislaatikko oli yber.”
Noora: “Retropicnicissä olisin
maksanut puristimesta ainakin 10
euroa.”

HUUTOKAUPPAKAMARI
Kauppakatu 15

Kirpparikierroksemme oli siis antoisa
(vaikkei kaikille).

Huutokauppakamarin sedät toivottivat meidät tervetulleiksi “tulitteko
panolle?” –huudahduksella. Sikojen
joukosta voi kuitenkin löytää helmiä,
kun tarpeeksi penkaa hyllyjä.
Suosikkeihimme lukeutuivat Nukkumatin lentovaunu suoraan DDR:stä,
Säästöpankin historia (a’2•, koko sarja
20•), hatuiksi luokiteltavat lampunvarjostimet sekä kauko-ohjattava
neuvostoliittolainen lelupanssarivaunu. Hintataso on melko edullinen.
Tarjonta painottuu romppeiden ja
huonekalujen puolelle; vaatteita täältä

Teksti ja kuvat:
Gandalf Rautio
Noora Virokannas

TOSINE & NEFA
mukavampia kuin
keski-ikäiset
rouvashenkilöt

TOSINE- humanistinen ässähai

Palanen tosinismia Auringon valtakunnassa
Arvoisan päätoimittajan esitettyä
kauniin ja herkän sähköpostivetoomuksensa Tosine-lehden täyttämiseksi, ajattelin hieman auttaa
kronikan tuhertajia henkisen valaistumisen tiellä. Näinpä julkaisen
yleisön pyynnöistä huolimatta ensimmäisen matkaraporttini täältä
Nipponin maasta. Kyseessä on puhtaasti semiviihteellinen ekskursio
keisarikunnan ”itäiseen pääkaupunkiin”, eli toukyou:hon, tai ku-ten
persiilleen translitteroituna
tunnemme sen paremmin nimellä
Tokio.
Varsinainen keikkanihan täällä Japanissa on kahden lukukauden vaihtoopiskelu Ishikawan prefektuurin landella pienessä (noin Helsingin kokoisessa) Kanazawan kaupungissa.
Paikallinen yliopistomme soi meille
jonkin sortin lyhyen loman marraskuun alussa, joten päätin liittyä muiden ulkomaan pirujen siivelle tekemään barbaarisen invaasion suoraan
Japanin sydämeen.
Siirtyminen Kanazawasta Tokioon
tapahtui jouhevasti hieman päälle
tusinan Kanazawan ulkomaisen
vaihto-opiskelijan kanssa kimpassa
halvalla yöbussilla keskiviikon ja
torstain välisenä yönä loka- ja
marraskuun vaihteessa..
Epälukuiseen joukkoomme kuului
ainakin kuutta eri kansallisuutta,
joista sain kunnian edustaa Suomea
yksikseni. Yöbussin kuningasidea
lienee nukkuminen matkan aikana,
mikä ei kuitenkaan ole niin helppoa,
koska japsin kokoisille olennoille
suunnitellut kulkuvälineet sisältävät
suunnilleen yhtä paljon jalkatilaa
kuin MiG-21:n ohjaamo. Matka siis
soljui syvän unen sijaan enemmänkin ”virransäästötilassa” rötväten.
Britit olivat tietenkin enemmän ja
vä-hemmän päissään matkan aikana,
ja viihdepuoli koostuikin väsyneestä
penkkirivien yli kantautuvasta chinpokomon-läpästä tyyliin ”Try to
bomb the harbor...”

Varhain torstaiaamuna purkauduimme viimeinkin suhteellisen väsyneenä ulos dösästä Tokion Shinjukussa,
jonka jälkeen noin puolelle porukasta alkoi hostellimme etsintä, toisen
puoliskon majoittuessa erinäisten
japanilaisten paikallisten ystäviensä
luokse. Koska saapumisaikamme oli
aamuviittä, saimme pikantin kosketuksen metropolin heräämiseen.
Täälläpäin on tapana näet kuskata
ravintoloista ja muista puljuista jätteet ulos varhaiseen aamutuimaan
kadunvarteen roskakuskia odottamaan. Tuon hetken ajan aromit kadulla ovat *kohtalaisen voimakkaat*
ja pilvenpiirtäjien välissä kaartelee
jos jonkinlaista haaskalintua etsimässä nokittavaa.
Majapaikkamme Ace Inn löytyi
Shinjukusta muutaman tunnin pööpöilyn jälkeen, ja koska meillä ei
ollut mitään tarkempaa alustavaa
suunnitelmaa, päätimme elbata
keskipäivän pitkän suihkun jälkeen,
jotta virtaa riittäisi illan rientoihin.
Yllättävän hyvin univelka palautuikin tirsoilla hostellin mielenkiintoisessa kollektiivihuoneessa, jossa
useampi kymmenen ihmistä majoittui pienessä vuodekopperossaan hieman kapselihotellin tyyliin, jaettuine
yhteisine tiloineen.
Torstai-illan iskostimme metroreitit
tajuntaamme ja porukkamme hajaantui useammaksi erilliseksi ryppääksi.
Paikalliseksi nostoväki-Sturm-ryhmäksi muodostui kolmen kopla; allekirjoittanut, sakemanni-Paul ”mies
itse Valtakunnasta” Hauschild ja
jenkki-Jim ”Invader” McPhee,
USAAF:n C-130-pilotin poika. Välitankkaus suoritettiin pikacurrylla ja
Asahilla metroasemalla, jonka
jälkeen suorimme tsekkaamaan
Shibyan villin kaupunginosan, joka
valmistautui iltaan ja rientoihinsa.
Uskomatonta väenpaljoutta ja
neonvalohelvettiä tutkiskellessa
päätimme hieman vaihtaa viihteelle,
eli taikasanat olivat ennen pubi-

Punkka ja koppi, mitä muuta
tarvitaan?
ekskursiota ”nomihoudai” ja ”tabehoudai” sopivassa raflassa. Käytännössä tämä siis tarkoittaa ”syö ja juo
niin paljon kuin jaksat yhdellä kiinteällä maksulla”. Järjestely
eittämättä toimii japanilaisten
kanssa, mutta epäilenpä että
kaukasidien jäljiltä paikka teki
persnettoa… Meihin kun tuota
muonaa ja olutta tuntuu roimasti
uppoavan.

alla: “Biiru Painto The Hubin
malliin...
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Perjantai

...joka myös hupenee tahdilla...
Perjantain puolelle vaihtaessa tuli
tutuksi monen pubin lisäksi myös
paikallinen ”yömanööveri”. Koskapa
Tokion metro lopettaa toimintansa
noin puoliltaöin aina aamuviiden tienoille saakka, on taksirahoja säästelevien parasta viettää ilta aina aamuksi asti ja palata snadisti kortteereihinsa metrolla sen avauduttua taas
uuteen päivään. Tämä onnistuu
vallan mainiosti, sillä baareissa ei
pilkkuja näytetä tuntevan ja olutta
saa hätätilassa myös lähikaupasta
milloin vain. Hostellissa oli jopa bisseautomaatti kätevästi nettinurkkausta somistamassa. (Mitenhän
mahtaisi Suomessa toimia moisten
masiinoiden tuominen katukuvaan?)
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Jahka kopeistamme ryömimme taas
ihmisten ilmoille, muodostui jo jonkin sortin suunnitelma loppureissun
ajaksi. Perjantain viettäisimme Akihabaran elektroniikkahelvetissä,
lauantaina suunnistaisimme hieman
maaseudun puolelle Hakonen kuuluisaan pyhättöön vuoriston rauhassa. Sunnuntaina yrittäisimme
bongata Harajukun ja Harajukun tytöt ennen kuin onnikka Kanazawaan
lähtisi maanantain vastaisena yönä.
Akihabaraa ei turhaan tituleerata
halvan elektroniikan mekaksi…
Digitaalivideokamerat ja kännykät
läpikäytyämme tulimme siihen
tulokseen, että jos ei nyt tällä kertaa
mitään matkaan tartu niin tänne on
tultava uudestaan hankkimaan
pätevät vehkeet kotia vietäväksi.
Julmetun upea Sonyn 10-kertaisella
zoomilla varustettu videokamera
olisi irronnut noin 36 000:lla jenillä
(220 eurolla). Valikoima oli
kuitenkin niin laaja, että jo pelkkä
shoppailureissu on syytä suunnitella
huolella etukäteen.

alla: Shibuyan yöelämöintiä

Huvittavimpana detaljina mieleen jäi
eräässä megatavaratalossa soinut
taustabiisi, sävel oli Battle Hymn of
Republic mutta lyriikat veti ylipirteä
naisääni tyyliin ”osta, osta elektroniikkaaaa, et Akihabarasta parempaa
saaaa…” (vapaasti käännettynä).
Jossain vaiheessa ryhmämme sai täydennykseksi Jimin ystävättären
Maryelin, joka vaihto-opiskelee
Kiotossa ja päätti liittyä Tokion ekskursioomme. Näinpä nostoväkiSturmin karisma ja appearance nousivat heti muutaman sata prosenttia.
Ördäämisen jätimme vähemmälle,
sillä lauantai tulisi olemaan pitkä
päivä kulturellin matkailun merkeissä. Iltapalan nautimme erittäin
idyllisessä nuudelimestassa, jossa
luonnollisesti asiakaskunta koostui
lähinnä tummissa puvuissaan ramenia ja olutta ryystävistä liikemiehistä. Mahtaa maistua ylityöpäivän
päätteeksi.
Lauantai
Uusi päivä ja uudet kujeet. Nyt oli
edessä junamatka pieneen Hakonen
kylään syrjemmälle Tokiosta. Nyt
siis neljän muonavahvuuteen kasvanut ryhmämme saisi kokemuksen
shinto-pyhätöstä ja sen kuuluisasta
järvessä jököttävästä torii-portista.
Viimeinen osuus matkasta oli kirjaimellisesti melkoista vuoristorataa
bussilla mutkaisella ja kapealla
tiellä, ja kuskilla tuntui olevan vain
se oikeanpuolimainen poljin käytössä… Lopulta patikoimme viimei-set
kilometrit ja tunsimme kor-keuden
vaikutuksen lämpötilaa. Onneksi
Japani myyntiautomaattien luvattuna maana ei jättänyt matkalaista pulaan, vaan vuoriston periferiastakin
löytyi masiina josta sadalla jenillä
sai putelin lämmintä teetä marssin
ratoksi.
Temppelialueen vierellä sijaitsevan
järven rannalla oleva taajamanpahanen oli varsin sympaattinen
kokemus, monenkirjavaa aluskantaa
seilasi ympäriinsä vuoristojärven
aalloilla ja satamaranta pienine
myyntikojuineen ja käristyvän
mustekalan sulotuoksu toivat taas
mieleen sen perinteisemmän Japanin
miljoonametropolin kontrastiksi.
Pyhättöön rappuset kiivettyämme
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Ken tästä torii- portista käy, se
järveen mulahtaa.

Maisema Hakonesta
totesimme paikan vaivan arvoiseksi.
Ja kaikkein pyhimmässä oli perinteiseen shintolaiseen tyyliin peili
muistuttamassa ihmisessä piilevästä
jumaluudesta… Oman tunnelmansa
loi järviusva ja tiheä metsikkö jyrkkine rinteineen. Pyhätöllä oli luonnollisesti myös oma ikivanha puunsa, joka tuntui jatkuvan aina taivaankanteen saakka. Väkisinkin tuli mieleen Mononoke Himen sectoidin
näköiset metsänhenget… Näin isossa puussa niitä taitaa olla melko
liuta. Istuivatko ne oksilla meitä katsellen, vai tanssivatko ne
jalkojemme juuressa piiritanssia
puunsa ympäri?
Summasin lopulta kaiken mietelmään: ”In the world where the only
certain thing is death, you need all
the gods you can get.”

Saksalaista kulttuuriantropologiaa

Lohikärmes suitsuaa pyhää vettä.

Mainion perinteisen japanilaisen
aterian jälkeen palasimme Tokioon
ja saimme vielä yhden jenkkitytön
vahvistukseksi. Siitä suorimme taas
Shibuyaan ja ei muuta kuin karaokemestaan ja nomihoudai. Siis naula
päähän ja laulua kehiin. Musiikkimakumme taisi tosin olla hieman
monivivahteista, sillä siinä missä
neitoset veisasivat nätisti poppiaan,
minun playlistini koostuikin sitten
tietenkin Iron Maidenista ja AC/
DC:sta. Kyllä irrottelussakin pitää
olla asennetta. Kokeilin huvikseni
myös Origan iki-ihanaa kappaletta
Rise (Ghost in the Shell 2 OST) ja
huomasin että karaokevenäjäni
tökkii aika lailla…

Hakonen pyhättö
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Jännästi katukuvassa ei perjantain ja
lauantain ryypänderi-iltoinakaan näkynyt juuri kuin pari täydellistä pulsua, ja ainoasta järjestyshäiriötä
muistuttavasta tilanteestakin vastasivat öyhöttävät kanukit. Omituista
näin valtavan väestömäärän kaupungissa.

Lopulta koitti ehtoo ja aika ahtautua
paluukyytiin kohti Kanazawaa ja
rakasta ”kotia” eli neuvostobunkkerimaista karismaa huokuvaa asuntolaamme. Maaseudun rauhaan.
Tokion hektinen rytmi oli kuitenkin
tehnyt vaikutuksen. Hieman sateinen kelikään ei tunnelmaa latistanut,
tai kuten totesinkin siipimiehilleni:

Kimi ga yo

Yön Pikachut
Sunnuntai
Ekskursiomme viimeinen päivä pyhitettiin Harajukulle. Tuo cosplayaajistaan ja muista hörhelöhörhöistään
tunnettu kaupunginosa oli kuitenkin
sunnuntaina suhteellisen vaisu. Porukkaa kyllä oli, ja krääsääkin tarttui
matkaan, mutta kunnon kokemus
Harajukun kuuluisista tytöistä jäi
uupumaan. Sitäkin paremmin saimme kuitenkin lounaalla ankaran poliittisen debaatin aikaiseksi, kun selvisi että Maryel on republikaani…
Toinen syväluotaava löytö oli tunnelmallinen italialainen ravintola,
jonne eksyin vain käydäkseni kusella. Interiööri oli kuitenkin niin
mafiosomainen, että minun oli pakko
hörpätä kahvit ja lasillinen punaviiniä ja fiilistellä hetki kaikuja Euroopasta. Loistava rafla tuoda yakuzansa koolle ”perheneuvotteluja”
varten.
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”I seem to love everything in Japan
what other gaijins greatly despise.
Namely, the rain, darkness and big
spiders.”
Kun jatkuvasti elämää kuhiseva
metropoli jäi taakse, tuli mieleeni
vain yksi ajatus: ”Tänne on joskus
palattava. Monet

kea.rt

Teksti ja kuvat: Joonas Partanen
Buddhalainen temppeli vai Sturmryhmän kokoontumispaikka? :)
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Nuoruus on parempaa
kuin maksalaatikko
38
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Kun päätoimittaja eräänä aamuna heräsi levottomista unista,
huomasi hän muuttuneensa Suureksi Muinaiseksi.
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Budo- pala Japania
Japanilaiset budolajit ovat kasvattaneet vuosien varrella huomattavasti suosiotaan Suomessa. Harrastusmahdollisuudet ovat Jyväskylässäkin varsin hyvät ja lajeja on lukuisia. Mitä budolajit sitten ovat,
miten ne ovat syntyneet ja mikä
niissä kiehtoo? Tässä on pieni katsaus itse budoon ja sen historiaan.
Budolajit käyttävät runsaasti japanilaista sanastoa, myös muualla kuin
Japanissa. Tähän on syynä paljolti
termien vaikea käännettävyys. Japanilaisille termeille ei joko löydy suoraa käännöstä tai käännöksistä tulee
epäkäytännöllisen pitkiä. Lisäksi termien säilyttämisellä kunnioitetaan
la-jia ja sen alkuperää. Yksi
esimerkki vaikeasti käännettävästä
sanasta on ”dô”, joka merkitsee
perusmerkityk-sessään tietä, mutta
budolajien yh-teydessä myös
esimerkiksi tietoa ja elämäntapaa.
Sanaa käytetään useissa merkityksissä pohdittaessa harjoittelun ja
lajin olemusta, minkä vuoksi
yksinkertainen käännös jää varsin
ohueksi ja harhaanjohtavaksi. Asia
on verrattavissa esimerkiksi suomen
sanan ”sisu” kääntämiseen
muille kielille.

Budo kirjoitettuna japanilaisin kanjimerkein
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Lyhyesti määriteltynä budolajit ovat
kamppailulajeja. Tämä ei kuitenkaan
kerro kaikkea, sillä kaikki kamppailulajit eivät ole budoa. Ensinnäkin lajin on oltava japanilainen ja
lähtöisin tietyistä traditioista, joiden
pohjana ovat japanilaiset sotataidot.
Esimerkiksi krav maga, capoeira,
taichi, han moo doo ja kung fu eivät
ole budoa. Suomessakin suosittu
karate on hyväksytty budolajiksi
verrattain myöhään 1900-luvun
alkupuoliskolla, koska se on peräisin
Japanin mantereen sijaan Okinawalta ja sen alkuperä poikkeaa paljolti muista pääsaarten traditioista.
Sana budo tulee japaninkielisistä sanoista bu (sotataidot) ja dô (tie, tieto, elämäntapa yms.) eli yhdessä
sotataitojentie, ja se on yhteinen nimitys suurelle joukolle japanilaisia
kamppailulajeja. Budo eroaa länsimaisesta urheiluperinteestä kokonaisvaltaisuudellaan. Kilpailu ei ole
tärkeintä, vaan ihmisen fyysinen,
henkinen ja sosiaalinen kehittäminen
on myös olennaista. Moderni budo
tähtää ihmisen maailmankuvan ja
itsetuntemuksen eheytymiseen harjoittelun tuloksena. Joskin monissa
moderneissa budolajeissa, kuten judossa ja taidossa, myös kilpaillaan.
Toisaalta on olemassa lajeja kuten
aikido, joissa ei otella lainkaan.
Japanilaista kulttuuria ei voida erottaa budosta. Lajien perinne, kulttuuri
ja historia ovat myös opiskelun kohteita. Yhteyden japanilaiseen perinteeseen huomaa helposti käytännössä kaikista budolajeista. Vaatetus
noudattaa vanhoja japanilaisia malleja kuhunkin lajiin sovellettuna ja
muokattuna. Suurimmassa osassa
lajeja harjoituspaikkaa kutsutaan
dojoksi (jap. dôjô ”tien/tiedon
paikka”) ja ainakin aseettomien lajien tapauksessa salin lattia on päällystetty japanilaisilla matoilla eli
tata-meilla. Dojoilla on omat
sääntönsä ja etikettinsä, joiden
tarkoituksena on saada budoka
keskittymään harjoit-

teluun ja tehdä siitä miellyttävä
kokemus kaikille. Japanilaiseen tapaan tehtävät kumarrukset ovat osa
etikettiä ja niitä tehdään kunnianosoituksena opettajille, dojolle ja
kanssaharjoittelijoille, riippuen
kunkin lajin tavoista.

Aikidoa

Budolajien pohjana ovat japanilaiset
sotataidot ja vaikka monet nykylajit
ovatkin enemmän urheilua, niin taustalla ovat sotakentillä tarvittavat
miekkailu, jousiammunta tai aseettomat tekniikat. Nykyisten lajien
juuret ovat bushidossa (”soturiherrasmiehen tie”) ja bujutsussa
(”sotatai-tojen tekniikka”). Japanin
sana bushi voidaan ajatella vertautuvan sanaan ritari. Sana ei kuitenkaan tarkoita täysin samaa kuin
samurai, vaan bushit olivat samuraidenkin keskuudessa yläluokkaa,
eräänlaista ylhäisaatelia.

Jujutsuharjoitukset japanilaisella
dojolla 1900-luvun alussa.
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Bushidon on sanottu olevan ”moraalioppia tappokoneille”. Paljolti
kiinalaisten vaikutteiden ja erityisesti zen-buddhalaisuuden vaikutuksesta Japanin soturiluokalle, samuraille, muotoutui elämäntapaohjeistus, jonka vaikutus alkoi ilmetä erityisesti Kamakurakaudelta
(1185–1333) alkaen. Muotoutuminen tapahtui kuitenkin vähitellen,
eikä ole olemassa tarkkoja määritelmiä sen sisällöstä, vaan bushido on
lähinnä suullisena perimätietona kulkeutuneita eettisiä ja kunniakäsityksiä. Bushidon tarkoitus oli kohdentaa
samurain taidot ja voimat oikeisiin
kohteisiin ja estää niiden mieletön
käyttö. Perusohjeena toimi erityisesti
”seitsemän hyveen” muodostama
runko, johan kuuluivat oikeudenmukaisuus (velvollisuudentunto),
armeliaisuus, kohteliaisuus, rohkeus,
kunnia ja uskollisuus.
Bujutsu tarkoittaa niiden aseellisten
ja aseettomien taistelutapojen kokonaisuutta, jonka samurain oletettiin
hallitsevan. Aseettomien tekniikoiden, eli jujutsun, lisäksi bujutsuun
kuuluivat miekan, jousen, keihään ja
peitsen käyttötaidot. Samurain oli
hallittava useita aseita ja kyettävä
puolustautumaan tarvittaessa myös
ilman niitä.
Taistelulajien varhaisin historia katoaa ajan hämäriin ja samalla kytkeytyy tiiviisti Japanin sotilasluokan
vaiheisiin. Vanhimmat tiedot samuraista ovat 900-luvulta, mutta todennäköisesti heitä tai heihin rinnastettavia taistelijoita on ollut jo paljon
aiemmin. Aluksi kysymyksessä olivat palkkasoturit, jotka möivät palveluksiaan suurmaanomistajille,
muodostaen yksityisarmeijoita. Samuraiaatelin kehitys voidaan ajatella
vertautuvan eurooppalaisen ritariluokan syntyyn. Sotilaspalveluksesta kehittyi vähitellen molemmissa tapauksissa perinnöllinen
instituutio arvoineen ja asemineen.
Samalla kehittyi sotureiden taistelutekniikkojen opetus, joka alkoi
vakiintua useiksi eri koulukunniksi.
Taidot olivat salaisia ja niitä opetettiin samuraiklaanien sisällä, mikä
lisäsi tyylien eriytymistä toisistaan.
Esimerkiksi aseettoman taistelun eli
jujutsun koulukunnat eriytyivät näi-

hin aikoihin painottuen eri osa-alueisiin kuten lyönti-, potku- ja murskaustekniikoihin, lukkoihin, hallintaotteisiin ja niin edelleen.

Nykyaikaista jujutsua
Lukuisiin koulukuntiin jakautuminen
on ollut muinoin ja myös nykyään
huomattava piirre japanilaisissa taistelulajeissa. Varsinkin perinteisistä
lajeista on olemassa lukemattomia
opillisia suuntauksia. Jo 1600-luvulla oli olemassa satoja koulukuntia
jujutsusta ja japanilaisesta miekkailusta (jap. kenjutsu eli ”miekan tekniikka”). Myös monet modernit
budolajit, kuten taido, ovat eriytyneet ensin koulukunniksi ja vähitellen omiksi lajeikseen.

Sekä budon että Japanin historian
kannalta tärkeä aikakausi on niin
kutsuttu Meiji-restauraatio(1866–
69), jolloin keisari Meiji lakkautti
Japanin feodaalisen yhteiskuntajärjestelmän aloittaen maan modernisaation ja teollistumisen. Samalla
samurailuokka menetti asemansa ja
symbolisesti merkittävimmän tunnuksensa eli oikeuden kantaa miekkaa julkisesti. Aikakausi vei myös
kamppailulajit kriisiin. Hallinnon
kan-nalta alettiin bujutsu kokea
tarpeet-tomaksi ja jopa
vaaralliseksikin. Tätä asennetta ei
lieventäneet samurai-den suuri
muutosvastaisuus ja suo-ranainen
kapina. Monet koulukun-nat
katosivatkin kokonaan. Toisaalta
bujutsu nähtiin osaksi kulttuuriperintöä ja sen takia myös suojelunarvoiseksi. Bushido alettiin modernissa Japanissa vähitellen nähdä koko
kansakuntaa koskevaksi arvomaailmaksi, kun se aikaisemmin oli ollut
lähinnä yläluokan ohjenuorana.
Tämä ajattelu näkyy vielä NykyJapanissakin korkeana työmoraalina
ja kunnia sekä velvollisuus käsityksinä. Taistelulajien kannalta restauraatio on oikeastaan aikaa, jolloin
voidaan alkaa puhua ensimmäistä
kertaa budosta niin kuin se nyt ymmärretään. Samurailuokan hajottua
myös tavalliset japanilaiset pääsivät
harjoittamaan vanhoja lajeja kuten
jujutsua. Koulukunnat alkoivat
hakea opeille vielä enemmän sisältöä
henkisen ja sosiaalisen kasvun
antajina, kuin pelkkinä sotilastaitoina, jotka moderni sotalaitos oli tehnyt jokseenkin tarpeettomiksi. Budo
erosi bujutsusta jättämällä pois realistiset taistelukenttätaidot. Jäljelle
kuitenkin jäivät kurinalaisen harjoittelun ja moraalin/hyveiden ydinarvot Buddhalainen perinne oli jo
aikaisemmin nähnyt tekniikoiden
harjoittelun aktiivisena meditaationa,
mikä sai lisää painoarvoa. Klassisen
budon ajatukseen kuuluu näiden
ohella lisäksi pyrkimys kauneuteen
tekniikoiden muodossa ja liikkeessä.
Sotakentältä tultiin arjen itsepuolustukseen ja ihmisenä kasvamiseen.

Samurai taisteluvarustuksessa
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Kendo kehittyi aiemmista miekkailutyyleistä kaikille avoimeksi budolajiksi samuraiden menetettyä
asemansa. Kuvassa harjoitukset
1900-luvun alkupuolelta.

Samuraita perinteisissä taisteluvarusteissaan, vasemmanpuoleisella
henkilöllä kädessään japanilainen
jousi ja oikeanpuoleisella keihäs.

Erityisesti 1900-luvulla syntyi uusia
lajeja, joissa yhdistyi taistelulajien
vanha perinne ja nykyajan vaatimukset.

Nuorten samuraidenryhmä Meijirestauraation ajalta, jolloin monet
samurait nousivat kapinaan asemansa puolesta.
Toisaalta useat uudet lajit yhdistelivät vanhaan muiden taistelulajien
kuin budon perinteitä. Vaikutteita
haettiin niin Koreasta ja Kiinasta
kuin länsimaistakin.
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Budolajit voidaan siis jakaa karkeasti kahteen ryhmään; perinteisiin ja
moderneihin koulukuntiin. Perinteiset lajit ovat ennen restauraatiota
perustettuja niin sanotusti taistelukentillä käytettyjä taitoja, kuten jousiammunta, miekkailu sekä aseettomissa tilanteissa vihollista vastaan
käytetty jujutsu. Modernit lajit ovat
sen jälkeen syntyneitä, joskin vanhoihin koulukuntiin ja taitoihin pohjaavia, kuten esimerkiksi aikido, taido, kendo ja judo.

Ensimmäiset ulkomaalaiset pääsivät
harjoittelemaan budolajeja aivan
1800-luvun lopulla. Toisen maailmansodan jälkeen, kun Japani oli
miehitettynä, olivat perinteiset lajit
hetken aikaa kiellettyinä, sillä ne
nähtiin sotaan varustautumiseksi.
Kielto kuitenkin kumottiin pian ja
dojot saattoivat avata ovensa. Tällöin myös länsimaalaiset alkoivat
ensimmäistä kertaa todenteolla kiinnostua budosta ja ulkomaisten harjoittelijoiden myötä lajit levisivät
ympäri maailmaa.

Nykyjudoa
Kenelle budo sitten sopii ja ketkä
sitä harrastavat? Vastaus on yhtä
moninainen kuin koulukuntien
määrä. Toisia kiinnostavat vain taistelutaidot, mutta monet ovat myös
tietoisia niiden historiasta ja perinteistä. Japanifanit ovat tietenkin oma
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lukunsa. Kuten edellä on mainittu,
budo kuitenkin vaatii myös huomion
kiinnittämistä omaan henkiseen tilaan, ja jopa sen muokkaamista harjoittelun avulla. Tärkeintä on
kilpailla itsensä kanssa ja pyrkiä
kehitty-mään; ei vain taistelijana,
vaan myös ihmisenä.

Bujinkan Budo Taijutsu on sekä aseellisia että aseettomia tekniikoita
harjoittava laji. Samurai perinteiden lisäksi sillä on myös vahvat juuret
ninjutsussa

Taido on nuorimpia budolajeja. Se
sai muotonsa 1960-luvulla ja
korostaa akrobaattisuutta ja liikettä
tekniikoiden elementtinä.
Koska lajeja on lukuisia, ja jokaisen
esittely niin että kuva olisi kattava,
on vaikeaa; voin vain suositella
tutustumista lajeihin niiden kotisivujen kautta. Hyvä lähtöpiste on
yliopistoliikunnan budosivut:
www.jyu.fi/hallinto/yliopistoliikunta/
budo tai esimerkiksi Jyväskylän
budolajien kattoseuran Jigotain sivut: www.jigotai.fi. Jyväskylässä
harrastettavat budolajit ovat aseettomista aikido, judo, taido ja jujutsu.
Sekä aseettomia että aseellisia lajeja
ovat karate ja bujinkan budo taijutsu. Aseellista budoa ja tässä tapauksessa kaikki ovat miekkailulajeja/koulukuntia: iado, hyoho niten ichi
ryu ja tenshin shoden katori shinto
ryu. Jyväskylässä on myös monia
muita taistelulajeja harjoittavia seuroja, jotka yhtälailla ovat tutustumisen arvoisia.

Teksti ja kuvat: Jarmo Taskinen

TOSINE-sama &
NEFA-san
Kumite & Kata
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Seoulsearching
- eli sekalaisia kokemuksia Soulin syövereistä keväältä 2007
Lähtiessäni opiskelijavaihtoon
Etelä-Koreaan, oli takki aikalailla
auki odotusten suhteen. Tiesin vaan
että halusin lähteä Aasiaan ja jonnekin minne tuskin tulisi muuten
matkustettua ihan ensimmäiseksi,
joten Etelä-Korea vaikutti sopivan
eksoottiselta vaihtoehdolta kun
paikallisissa yliopistoissa vielä sattui olemaan melko mukavasti myös
englanninkielistä opetusta. Pienen
asiaankuuluvan alkupanikoinnin
jälkeen siis suuntasin kohti EteläKoreaa, Soulia ja vaihtokohdettani
Yonsein yliopistoa.
Salamasopeutuminen
Saapuminen Etelä-Koreaan Incheonin lentokentälle ja selviäminen
vaihtokohteeseeni Yonsein yliopistoon tuntui suuren seikkailun alulta,
kun ainakin oman suppean matkustuskokemuksen vuoksi pienestä
seikkailusta kävi itsensä löytäminen
majoitukseen ja yliopistolle täysin
vieraan kulttuurin ja kielen keskellä.
Kun en halunnut maksaa 50 dollaria
yliopiston järjestämästä kyydityksestä ylipistolle (bussi maksoi ~7$),
etsiydyin yöksi melko lähellä yliopistoa sijaitsevaan guesthouseen ja
päädyin illaksi ihmettelemään tuorein silmin suurkaupungin elämänmenoa. Kokemus oli aikalailla
samansuuntainen kuten ylipäätään
ensimmäiset viikot Koreassa ja Yonseissa: pää oli jatkuvasti pyörällä
ihmisten määrästä ja kaupungin ylivilkkaista neonvaloista, kun pyörittiin muiden vaihtareiden kanssa
Soulissa yliopiston järjestämillä
turistikierroksilla ja muissa tapahtumissa. Jo ensiviikkoina paikalliset
opiskelijat tutustuttivat nopealla
aikataululla paikalliseen opiskelijakulttuuriin, ja korealaiseen
kulttuuriin yleensäkin.
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Korealaisesta kulttuurista
Näennäisesti korealainen elämänmeno oli melko länsimaista, mitä nyt
ihmisillä tuntui olevan vielä enemmän kiire ja useimpien opiskelijoidenkin työaikataulu tuntui jatkuvan
iltaan saakka. Opiskelun ja työnteon
korostamisella on Korean tiukan
kungfutselaisen kulttuurissa pitkät
perinteet, joten suomalaisen luterilaisen työmoraalin voi asettaa Koreassa vierailun jälkeen paremmin
omaan arvoonsa. Koreassa tuntuu
pätevän erityisen hyvin rankan työn
ja huvin yhdistäminen kun illanviettoihin kuului erottamattomasti paikallisten uraohjusporukoiden tarkastelu kuppiloissa sulassa sovussa
opiskelijaporukoiden kanssa.
Korealainen juomakulttuuri vaikutti
siis hyvin opiskelijan elämäntyyliin
sopivalta varsinkaan jos ei ollut liian
nirso paikallisen koko kansan
juoman eli ”sojun” kanssa.

Illanviettoja paremmin mieleen jäi
kuitenkin Yonsein hyvä yhteishenki,
jota pönkitettiin mm. loppukeväästä
järjestetyillä Akaraka- festareilla,
missä opiskelijajärjestöt järjestivät
ensin parin päivän esityksiä ja pitivät
omia ”baarejaan” yliopiston kampuksella. Lopulta festarit huipentuivat Yonsein puolestapäivästä ltakymmeneen kestäneeseen kannustuskonserttiin missä laulettiin erinäisten
julkkisten ja bändien saattelemana
ylistystä Yonseille ja pilailtiin Soulin
muiden yliopistojen kustannuksella.
Ylipäätään korealaiset opiskelijat
olivat erittäin aktiivisia kurssien
ulkopuolella mistä osoituksena myös
vaihtareille avoimet lukuisat opiskelijajärjestöt aina purjehdusjärjestöstä
Korean historian järjestöön. Opiskelija-aktiviteetteja ainakin Yonseissa siis riitti tietty vaihtariporukan
omien suunnitelmien lisäksi.
Mieleenpainuvinta korealaiseen

TOSINE- humanistinen ässähai
kulttuuriin tutustumista oli kuitenkin
itselleni Koreassa matkustelu aivan
loistavan porukan kanssa.

väistämättä myös muiden lomalaisten määrässä. Koreassa matkailussa hienoa oli myös paikallisten
yllättävä ystävällisyys matkailijoita
kohtaan varsinkin Soulin ulkopuolella. Esimerkkinä yksi paikallinen
yliopiston proffa (jonka tapasimme
täysin sattumalta pikaravintolassa)jopa esitteli meille päivän kotialueensa nähtävyyksiä ja vaati meitä
yöpymään perheensä luona tietty
ilman puhettakaan minkään-laisesta
maksusta. Kuulin myös että tämä ei
olisi niin poikkeuksel-lista Koreassa
kun voisi luulla. Matkustaminen
olikin ehdottomasti hauskimpia
kokemuksia vaihdon aikana ja sai
nopeasti unohtamaan suurkaupungin
hektisyyden ja satunnaiset opiskelukiireet Yonseissa.
Suomalaisuus Koreassa

Tour de Korea
Matkailu Etelä-Koreassa on melko
vaivatonta etenkin erinomaisten ja
halpojen bussiyhteyksien ansiosta,
mutta myös junalla pääsee perille
hiukan kalliimmin. Koska maa on
vain suunnilleen puolet Suomen
koosta, viikonloppumatkoille oli
myös helppo lähteä. Sisäisen Korean ja Soulin lähiympäristön kierrokset sivuutettuna, reippaasti hienoin
reissu tehtiin muiden vaihtareiden
kanssa Jejun saarelle Korean eteläpuolella. Se on tunnettu Koreassa (ja
osittain muuallakin Itä-Aasiassa)
jonkinlaisena paratiisisaarena, mikä
näkyy myös asianmukaisina turistirysinä. Saaren isoimmat nähtävyydet on esim. koottu pienoiskoossa
myös sen isoimman kaupungin viereen teemapuistoksi, jotta lomalaisten ei tarvitse turhaan käyttää aikaa
turhaan matkustamiseen saarella
lomansa sivussa. Onneksi saimme
kuitenkin vuokrattua auton ja
kiertelimme Jejun saarta onnellisina
ja betoniviidakoista autuaan tietämättöminä muutaman päivän. Vaikutuksen itseeni teki etenkin saaren
kaunis luonto hauskassa matkaseurassa kun vielä onnistuimme välttelemään meitä vaanivia koululaisryhmiä melko tehokkaasti. Jejun saari on siis yksi Korean suosituimmista
loma- ja retkikohteista, mikä näkyi

Hyvän osoituksen maailma
pienuudesta sain heti ensimmäisenä
päivänä saapuessani Yonseihin kun
ensimmäisten tapaamieni ihmisten
joukossa oli tuttu opiskelija kotoisesta Jyväskylän yliopistosta. Jatkossa kävi ilmi, että suomalaisia
opiskelijoita oli Yonseissa kevätlukukaudella jopa kymmenen, mutta
ei suomalaisuuden invaasio Koreaan
kuitenkaan tähänkään loppunut...
Kun mainitsin olevani Suomesta,
ensimmäisenä reaktiona miltei
kaikille korealaisille tuli ”hyvä,
hyvä” –hokema hiukan korealaisittain lausuttuna ja sen tarkoituksen
uteleminen, mikä aiheutti jonkin
aikaa melkoista hämmennystä. Noh,
ajan kanssa selvisi että korealaiset
tuntevat Suomen lähinnä paikallisesta Xylitol-purkka mainoksesta,
jossa jokseenkin joulupukin ja
menninkäisen risteytykseltä näyttävä

hahmo hokee tanssien xylitolin
hienoutta. Totuus on tätäkin tarinaa
ihmeellisempää jota voi ihmetellä
vaikka youtubesta haulla ”korean
xylitol”, mainoskulttuurishokki
taattu. Nokian suomalaisuudesta tai
muustakaan Suomeen liittyvästä ei
sen sijaan korealaisilla ollut
ainakaan omien kokemusteni mukaan suuremmin tietoa, tanssivat
tontut ja xylitol vievät siis Suomikuvaa eteenpäin Koreassa. -hyvä,
hyvä!
Itse voin ainakin lämpimästi suositella vaihtoon lähtöä Etelä-Koreaan
vaikkapa sitten paikallista Suomitietoutta syventämään.. Kannattaa
kuitenkin lähteä vielä kun ehtii nähdä Etelä-Korean ja sen pohjoisen
veijariserkun kyräilyä ennen kun
etelän talousapu ehtii pohjoiseen
yhtä salakavalasti kuin pohjoisen
aikoinaan kaivamat miehitystunnelit
etelään. Allekirjoittanut vastaa jutun
kaikista mahdollisista asiavirheistä
ja etenkin paikallisten virkistysjuomien aiheuttamista aistiharhaisista
tulkinnoista korealaisesta
elämänmenosta.

Teksti ja kuvat: Veli-Matti
Andersson
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Donghae mulgwa Baek-dusani mareugo daltorok Haneunimi
bouhasa urinara manse
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Hollywoodin kylmä sota
Globaalia kylmää sotaa käytiin lukui-

neissa elokuvissa. Epäilyksen alai-

Brandenburgin portin edessä. Jo

silla eri taiteen ja viihteen areenoilla.

seksi joutuivat mm. Warner Brothersin

samana vuonna ilmestyi ensimmäinen

Myös Hollywood tarttui aihepiiriin jo

Mission to Moscow (1943) ja MGM:n

avoimesti antikommunistinen elo-

melko pian toisen maailmansodan

Song of Russia (1944), joilla muuten

kuva, The Iron Curtain, joka puoli-

päättymisen jälkeen. Elokuvayleisölle

oli takanaan presidentti Rooseveltin

dokumentaariseen tyyliin kertoi neu-

tarjottiin kattavasti erilaisia näkökul-

tuki ja hyväksyntä. HUAC:in julkiset

vostodiplomaattina esiintyneen sala-

mia supervaltojen välisestä voimain-

kuulustelut johtivat kymmenen elo-

kirjoitusekspertin loikkauksesta län-

koitoksesta. Ohessa seuraa suppeah-

kuvantekijän vangitsemiseen kong-

teen. Elokuva perustui todelliseen

ko katsaus kylmän sodan aikakauden

ressin halveksumisesta syytettyinä.

loikkaustapaukseen, jossa Neuvosto-

elokuvista, niiden ilmestymisajan-

Tämän lisäksi noitavainoissa musta-

liiton Ottawan suurlähetystön työn-

kohdan kulloisestakin taustakon-

maalattiin satoja näyttelijöitä, käsi-

tekijä Igor Gouzenko pakeni länteen

tekstista ja vaikutuksesta ns. ”suuren

kirjoittajia ja ohjaajia. Myös elokuva-

paljastaen samalla kauaskantoisia

yleisön” keskuudessa. Teemaa lähes-

yhteisön sisällä vaikutusvaltainen

neuvostovakoilurenkaita Yhdys-

tytään valaisevien esimerkkien avulla.

näyttelijäliitto (Screen Actors Guild),

valloissa.

Valitettavasti asiantuntemukseni ei

jonka toimintaan osallistui mm. tuleva

tässä yhteydessä riitä kattamaan

presidentti Ronald Reagan, asetti

1950-luvun alkupuoliskoa leimasi yli-

neuvostoliittolaisen osapuolen vas-

lukuisia alan ihmisiä epävirallisille

korostunut

taavia näkymiä, joten lukijan on tyyty-

”mustille listoille” estäen näiltä vapaat

kommunismin pelko. Hollywood tart-

minen angloamerikkalaisen maailman

työskentelymahdollisuudet. McCar-

tui hanakasti aiheeseen esittäen elo-

elokuvatuotantoon.

thyismin vaikutukset tuntuivat elo-

kuvayleisölle omia hysteerisiä näke-

kuvakaupungissa aina 50-luvun jälki-

myksiään. Näistä kannattaa mainita

puoliskolle saakka.

esimerkkinä mm. I Married a

Kommari jokaisen nurkan takana

ja

vainoharhainen

Communist (1949), jossa Robert
Kylmä sota iski amerikkalaiseen elo-

Viimeisenä ”neuvostoystävällisenä”

Ryanin esittämä 30-luvun vasemmis-

kuvamaailmaan ensi kertaa täydellä te-

elokuvana voitaneen mainita Berlin

toradikaali kiristetään maanalaisen

holla vuoden 1947 paikkeilla, jolloin

Express (1948), joka keskittyi

kommunistisolun kätyriksi. Samaa

nykyään pahamaineinen ”epäamerik-

kuvaamaan ranskalaisen, eng-

tyylilajia edustavat myös My Son John

kalaista toimintaa” tutkinut komitea

lantilaisen, amerikkalaisen ja neuvos-

(1952), joka toi kommunismin mörön

(House Un-American Activities

toliittolaisen upseerin ponnisteluja

amerikkalaisen ydinperheen sisälle ja

Committee–HUAC) aloitti kommunis-

demokraattisen saksalaispoliitikon

Pickup on South Street (1953). Siinä

Joseph

suojelemiseksi kostonhimoisilta

isänmaallinen taskuvaras Richard

McCarthyn johdolla. Kyseinen komi-

natseilta. Elokuvan päätöskohtaus oli

Widmarkin esittämänä törmää New

tea näki heti kommunismimyöntei-

kuin enne tulevasta. Siinä tehtävänsä

Yorkissa tahtomattaan kommunisti-

syyttä sota-aikana tuotetuissa Neu-

onnistuneesti täyttäneet upseerit jätti-

seen vakoilurinkiin. Punikkeja ja

vostoliiton sotaponnisteluja tuke-

vät toisilleen haikeat jäähyväiset

neuvostovakoojia kohdattiin myös

tijahtinsa

senaattori
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Yhdysvaltojen mannermaan ulko-

hyvin Albert Maltzin käsikirjoittama

ktrinaatioineen. Aikakauden hysteria

puolella. Berliinin lisäksi myös sodan

western Broken Arrow (1950), joka

näkyy toki avoimen peitellysti myös

voittajavaltojen kesken jaettu Wien sai

käsitteli intiaanien ja valkoihoisten

lukuisissa ö-luokan sci-fi tuotan-

toimia kylmän sodan vastakkain-

siirtolaisten sovinnontekoa siirtämällä

noissa. Näissä kommunistien ja Neu-

asettelun etulinjassa. MGM-yhtiön

1950-luvun alkupuolen ilmapiiri

vostoliiton sijaan Yhdysvaltoja ja sen

The Red Danube (1949) keskittyi

lännenelokuvan genreen. Sairaal-

kelpo kansalaisia piinaavat tavallisesti

kuvaamaan miehittäjävaltojen keski-

loisen antikommunistiset elokuvat

ulkoavaruudesta saapuneet valloit-

näisiä konflikteja, sekä pakolais-

menestyivät kuitenkin lippuluukuilla

tajat ja muut epämääräiset, suoraan Ed

ongelman selvittelyä. Wienin hämäriä

yllättävän heikosti. Havainto siitä, että

Woodin universumista karanneet,

katuja ja viemäreitä nähtiin myös

elokuvissa käyvä yleisö päätti äänes-

yleensä liikaa ydinsäteilyä saaneet

nykyisin elokuvaklassikkona pide-

tää jaloillaan pakotti yhdessä

oliot ja mutantit.

tyssä brittituotannossa The Third Man

McCarthyn vetovoiman hiipumisen

(1949), vaikka siinä teemallisesti

ohella studiot käsittelemään kylmän

vakoilun sijasta seurattiinkin kau-

sodan teemaa maltillisemmin.

pungissa rehottanutta mustan pörssin
kauppaa film noir-perinteen tapaan.
Vastareaktiona ylikuumentuneisiin
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Kommunistijahtiin palattiin tarmolla

noitavainoihin nähtiin 50-luvun

elokuvalla Big Jim McLain (1952),

jälkipuoliskolla kuitenkin vain harvoja

jossa pääroolin näytellyt John Wayne

elokuvia, jotka pyrkivät käsittelemään

esitti Havaijilla toimivaa kovapintaista

sisäisen vihollisen teemaa kypsästi ja

HUAC:in kuulustelijaa. Pelon ja epä-

avoimesti. Huomion arvoinen on 1956

luulon ilmapiiriin oli vaikuttamassa

ilmestynyt Storm Center, jossa Bette

Aivojen tehopesu kuumottaa kapteeni

myös 1950 syttynyt Korean sota, jota

Davis näytteli radikaaleja tekstejä

Bennet Marcoa (Frank Sinatra)

käsittelevistä elokuvista kannattaa

hallussaan pitävää taipumatonta

ja ylikersantti Raymond Shawta

mainita Samuel Fullerin avoimen

kirjastonhoitajaa ja sananvapauden

(Laurence Harvey). Elokuvana The

propagandistinen ja halvalla tehty The

puolustajaa periamerikkalaiseen

Manchurian

Steel Helmet (1951). Siinä sota-

pikkukaupunkiin sijoittuneessa draa-

Candidate vuodelta 1962.

elokuvien vakiopahisten roolin ottivat

massa. Eräänlainen lopullinen

natsien ja japanilaisten sijaan kie-

tilinteko McCarthyn tekemisille

roilevat pohjoiskorealaiset ja kiina-

voidaan

laiset kommunistit. Hollywoodin

Frankenheimerin klas-sikoksi

Ydinasemonopolin menettäminen

sisäistä yhtenäisyyttä koeteltiin

muodostuneessa ohjaus-työssä The

1940-luvun lopussa toi ydinsodan

valtiovallan pakkotoimien lisäksi

Manchurian Candidate (1962).

mahdollisuuden konkreettiseksi

myös sisäpuolelta. Monet epäsuosioon

Frank Sinatralla terästetty tril-leri

lisämausteeksi elokuvantekijöille.

ajautuneet käsikirjoittajat päätyivät

paneutui satiirisen ovelasti amerik-

1950-luvulla suhtautumista ydinasetta

työskentelemään salanimien suojaa-

kalaisen sisäpolitiikan koukeroihin,

ja sen tuhovoimaa kohtaan leimasi

mina. Useat heistä päättivät esittää

sekä Korean sodan jälkimaininkeihin

vielä legendaarisen lapsille kohden-

avoimen kritiikkinsä allegorioiden

ja väitteisiin amerikkalaisten sota-

netun

muodossa. Esimerkkinä tästä käy

vankien kokemasta aivopesusta indo-

”opetuselokuvan” luoma ilmapiiri.

nähdä

vasta

Sienipilven varjossa

John

Duck

and

Cover-
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Lopullinen vakavoituminen tapahtui

(1964), joka pohdiskeli mahdollisen

palattiin 1980-luvun alussa nk. ”uuden

kuitenkin jo 1959, jolloin Gregory

sotilasvallankaappauk-sen vaaraa

kylmän sodan” viilentäessä super-

Peckin ja Ava Gardnerin tähdittämä,

Yhdysvalloissa. Elok uvaa koskeva

valtasuhteita Reaganin jyrkän neu-

luonnollisesti romantiikalla höystetty

huhu kertoo, että oman sotilasjohtonsa

vostovastaisen politiikan ja kilpa-

On the Beach esitteli Australiaan

jääräpäisyyteen ja sotimisintoon

varustelun nostaessa päätään kaik-

ydinsodan jälkiseurauksia paennei-

tympääntynyt John Kennedyantoi

kialla. Barry Hinesin inhorealistinen

den ihmiskunnan rippeiden viimeiset

Frankenheimerille täyden tukensa mm.

Threads (1984) käsitteli Neuvosto-

säteilykuolemaa odottavat hetket.

päästämällä tekijät kuvaamaan

liiton ohjusten maaliksi päätyneen

Suurimman sysäyksen genrelle

vapaasti Valkoisen talon sisätiloja.

Britannian vaikeaa toipumista radio-

ennen kaikkea se, että sen henkilö-

Eversti Mandrake (Peter Sellers)

aktiivisten raunioiden keskellä. Sen

galleria pohjautui lähes täysin tuon

kuuntelee hämmentyneenä kenraali

esikuvana toimi vuotta aiemmin ilmes-

ajan todellisiin poliitikkoihin ja

Jack D. Ripperin (Sterling Hayden)

tynyt Nicholas Meyerin ohjaama

sotilasjohtajiin.

oli

maailmanlaajuista kommunismin-

amerikkalainen The Day After.

jättimenestys sekä kriitikkojen että

torjuntaohjelmaa. Dr. Strangelove

Sanotaan, että Valkoisen talon isän-

yleisönkin keskuudessa. Samana

1964.

tänä tuolloin toiminut Reagan liikuttui

antoivat kuitenkin 1960-luvun alun
vakavat supervaltakriisit. Eittämättä
kuuluisin Kuuban ohjuskriisiä
seurannut teos on mestariohjaaja
Stanley Kubrickin elämää suurempi
Dr. Strangelove (1964). Kubrick esitti
mustan komedian keinoin pirullisen
ivallisen näkemyksensä koko maapallon tuhoavasta ydinsodasta, jonka
aiheuttaa seonnut, fanaattisen antikommunistinen ilmavoimien kenraali.
Outolemmen ajankohtaisuutta lisäsi

Elokuva

vuonna ilmestyi täsmälleen samaa

kyyneliin nähtyään Meyerin kuvaa-

teemaa käsitellyt vakavahenkinen

Ydinsodan vaaroista kertominen ei

man lohduttoman ja raunioituneen

Fail–Safe, jonka ohjauksesta vastasi

kuitenkaan jäänyt vain ja ainoastaan

Amerikan. 1960- ja 1980-lukujen

Sidney

Päärooleihin

amerikkalaisten elokuvantekijöiden

alkupuoliskojen lisäksi sienipilviä

kiinnitetyistä Henry Fondasta ja

privilegioksi, sillä myös britit kunnos-

nähtiin valkokankailla lähinnä vain

Walter Matthausta huolimatta se jäi

tautuivat maailmanlopun kuvaajina.

satunnaisesti. Keskeistä näille elo-

auttamatta Outolemmen varjoon.

1965 ilmestyi BBC:n pseudo-

kuville on, että yleensä ne kaikki toi-

Kumpikin elokuva kosketteli myös

dokumentaarinen The War Game,

mivat eräänlaisina supervaltasuhteiden

amerikkalaisittain arkaa aihetta,

jonka esittämisen Britannian yleis-

ilmapuntareina. Yhdysvaltojen ja Neu-

poliittisen ja sotilaallisen johdon

radioyhtiö kuitenkin hyllytti kahdeksi

vostoliiton kireät keskinäiset suhteet

välisiä suhteita kriisitilanteissa.

vuosikymmeneksi peläten sen

takasivat yleensä sen, että ydinsotaa

Aihepiiriä tutkiskeli myös John

pessimistisen sanoman heikentävän

ja sotilaallisia kriisejä käsitteleviä elo-

Frankenheimerin Seven Days in May

siviiliväestön moraalia. Genreen

kuvia kuitenkin nähtiin ajoittain

Lumet.
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elokuvateattereiden valikoimissa.

joukkojen toimintaa ihannoiva

myös Helsingissä vasemmistolaiset

Näistä voidaan mainita ainakin James

vasemmistolaisittain tarkasteltuna

mielenosoittajat päivystivät teatteri-

B. Harrisin The Bedford Incident

parjattu, halveksittu ja vihattu The

salien edustalla väijyttäen Waynen

(1965), jossa Yhdysvaltain laivaston

Green Berets. Wayne sai odotetusti

spektaakkelia katsomaan saapuneita

hävittäjä ja neuvostoliittolainen sukel-

projektilleen Pentagonin täyden

kaupunkilaisia. Yhdysvalloissa

lusvene kävivät Pohjois-Atlantin hyi-

materiaalisen tuen. Niinpä kuvauksia

Vihreät Baretit sai katsojia, mutta sen

sillä vesillä keskinäistä kissa ja hiiri-

varten Vietnamin viidakot lavastettiin

saamaa vastaanottoa kuvastaa hyvin

leikkiä traagisine seurauksineen.

(tosin äärimmäisen kömpelösti)

suuren yleisön vaivautunut hiljaisuus

Georgian osavaltion metsiin, joiden

ja sodanvastustajien pilkkahuudot.

siimeksessä Wayne esitti kommunisti-

Kritiikistä huolimatta Wayne puolusti

sissit julmina rikollisina ja asiaan

elämänsä loppuun saakka omia

Vietnamin sodasta kertovia uutis-

kuuluvasti demokratiaa puolustavat

oikeina pitämiään näkemyksiään,

filmejä näytettiin päivittäin Yhdys-

amerikkalaiset mitä puhtoisimmassa

kuten Randy Robertsin ja James S.

valloissa television iltauutisissa,

valossa. Elokuvan sanoma koti-

Olsonin kirjoittamasta elämänkerta-

jolloin sota tunkeutui keskiluokkaisten

rintamalle oli selvä: sodan oikeutusta

teoksesta John Wayne: American

amerikkalaisten

olohuoneisiin

tai vääryyksiä ei voi arvioida kukaan

ilmenee:

muokaten näin yleisiä näkemyksiä

muu kuin se, joka on nähnyt sodan

sodasta entistä negatiivisemmaksi.

realiteetit itse. Tämä oli peitettyä

“Duke’s views on Vietnam were

Vietnamin sotaa ei juurikaan käsitelty

kritiikkiä medialle ja kehotus

carved in stone and remained so

varsinaisissa elokuvissa ennen sodan

amerikkalaisille olemaan uskomatta

throughout the 1960s and 1970s. The

päättymistä. Tämä johtui pitkälti itse

sitä, mitä sodanvastaisissa lehdissä

war was in the best interests of the

sotatapahtumien ristiriitaisuudesta ja

sodasta kerrottiin.

United States and the free world. Like

Viidakossa suhisee

elokuvantekijöiden pelosta joutua
1950-luvun tapaan painostuksen

Waynen kannalta 1968 oli huonoin

blamed Harry Truman for losing

kohteeksi. Sodan aikana Yhdys-

mahdollinen

vuosi

China to Mao Zedong and for not

valloissa tehtiinkin lähinnä vain

levitykselle.

Alkuvuoden

tet-

letting General Douglas MacArthur

teknisluontoisia opetuselokuvia ase-

hyökkäys, amerikkalaissotilaiden

deal a death blow to the North

voimien tarpeeseen, tai puhdasta

jatkuvat julmuudet siviiliväestöä

Koreans. To those who argued that

propagandaa kotiyleisöä varten.

kohtaan, Pohjois-Vietnamin armoton

Vietnam was really an internal civil

Ainoan

merkittävän

pommittaminen, sekä Martin Luther

war, or that nationalism, not

poikkeuksen tekee isänmaallisuuden

Kingin ja Robert Kennedyn sala-

communism, was the force driving the

puuskan 60-luvun lopulla saanut

murhat olivat tuhonneet kansalaisten

Vietcong and North Vietnamese, Duke

arkkikonservatiivi John Wayne, joka

uskon maan johtajien tapaan käydä

had one word: ‘Horseshit!’ Late in

sodan vastustusta säikähtäneenä otti

sotaa. Kriitikot teurastivat Vihreät

1967 he told a columnist from Movie

Lyndon

Baretit heti tuoreeltaan. Sen saamasta

Life, ‘I can’t believe that people in the

Johnsoniin ja ilmoitti tälle halustaan

spontaanista katsojapalautteesta

U.S. don’t realize that we are at war

tehdä suurelle yleisölle suunnattu

kertoo jo se, että saigonilaisessa

with international communism. I think

sodan syitä perusteleva elokuva.

elokuvateatterissa amerikkalais-

somebody should take Senator

Lopputulos oli 1968 ilmestynyt

sotilaat elokuvan nähtyään avasivat

Kennedy and Senator Fullbright to the

Yhdysvaltain armeijan erikois-

tulen valkokangasta kohti. Tiettävästi

forward areas of Vietnam to talk to the

yhteyttä
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guys and see the kind of communist

Berliinissä Kuitenkin vasta 70-luku

ohella nähtiin myös perinteisempiä ja

equipment they are getting wounded

muokkasi perinteistä mustavalkoista

vakava-henkisempiä vakoilun kolkkoa

with’.”

vastakkainasettelua. Sen tilalle alkoi

maail-maa tarkastelleita näkemyksiä.

ilmestyä lukuisia viholliskuvaa

Tämän itsenäisen alagenren eittämättä

radikaalistikin muuttaneita elokuvia.

tunnetuimmat ja katsotuimmat elo-

Amerikkalaiselle yleisölle oli nyt

kuvat löytyvät kuitenkin James Bond-

mahdollista esittää Neuvostoliitto

filmatisoinneista, jotka saivat valtavaa

aiempaa myönteisemmässä valossa.

nostetta 60-luvun alussa presidentti

70-luvun elokuville oli tyypillistä

Kennedyn tunnustauduttua sarjan

asettaa suurimmaksi maailmanrauhaa

faniksi. Bondit edustavat realisminsa

uhkaavaksi tekijäksi Yhdysvaltojen ja

puutteen ja juonikuvioidensa vuoksi

Neuvostoliiton yksittäiset liennytystä

lähinnä agenttiseikkailujen Uuno

vastustavat sotakiihkoilijat, joiden

Turhapuro-osastoa. Ian Flemingin

juonittelut sitten yleensä kaatuivat

romaaneista poiketen elokuva-

CIA:n ja KGB:n yhteistyön tuloksena.

versioissa pyrittiin tarkoituksellisesti

Mainiona tyyppiesimerkkinä mainitta-

esittämään 007:n päävastustajat itä-

koon 1977 ilmestynyt Telefon. Siinä

blokin edustajien sijaan epäpoliittisina

kovanaama Charles Bronsonin

suuruudenhulluina mielipuolina.

esittämä KGB-upseeri lähetettiin
"The Duke" voittamassa Vietnamin
sotaa elokuvassa The Green Berets
v. 1968. Suomalaista katsojaa
kiinnostanee, että Waynen roolihahmo
eversti Mike Kirby pohjautuu
suomalaiseen sotasankari Lauri
Törniin alias Larry Thorneen.
Liennytystä ja vakoojia

1970-lukua hallitsi supervaltojen
ajama keskinäinen liennytyspolitiikka,
joka heijastui myös Hollywoodiin.
Toisaalta kylmän sodan ilmapiiriä oli
pyritty lieventämään jo aikaisemminkin lähinnä komedian keinoin.
Erityisesti kannattaa huomioida Billy
Wilderin klassinen One, Two, Three
(1961), jossa eläydyttiin James
Cagneyn kohelluksiin Coca Colayhtiön myyntiedustajana jaetussa

Yhdysvaltoihin tuhoamaan sinne

Vakoojina

pesiytynyttä kovan linjan kommunis-

erityisesti brittiläisiä näyttelijöitä.

tien terroristiverkostoa. 70-luku oli

Michael Caine oli yksi useimmiten

myös itseruoskinnan aikaa. Richard

valkokankaalla nähdyistä salaisista

Nixonin

Watergate-

agenteista. Hänen roolihahmonsa

skandaalissa ja nöyryyttävä tappio

Harry Palmerin seikkailuja nähtiin 60-

Vietnamissa olivat omiaan lisäämään

luvulla kahdessa aihetta vakavasti

itsekriittisten ja jopa enemmän tai

tarkastelleessa trillerissä The Ipcress

vähemmän vainoharhaisten agentti-

File (1965) ja Funeral in Berlin

trillerien

(1966).

sekoilut

tuotantoa.

Usein

totuttiin

Näitä

näkemään

seurasi

vuotta

päädyttiinkin hallituksen ja sen

myöhemmin jo selvästi enemmän

instituutioiden

armottomaan

viihteellisempi karvalakkibond

mustamaalaamiseen. Näyttelijöistä

Billion-Dollar Brain, jossa Caine

Redford

keskittyi tuhoamaan Suomessa

kunnostautui esiintymällä mm.

päämajaansa pitäneen amerikkalaisen

suoraan Nixonia kritisoineessa Water-

kommunistivihaajan

gate-kuvauksessa All the President’s

suunnitelmat. Suomi-eksotiikkaa

Men (1976) ja tiedustelupalvelu

viljeltiin tämän ohella useissa

CIA:n hämäriä toimia tarkastelleessa

muissakin kylmän sodan aikaa

toimin-tajännärissä Three Days of the

kuvanneissa elokuvissa. Tyypillisesti

Condor (1975). Näiden esimerkkien

Suomi, tai paremminkin Helsinki

erityisesti

Robert

sotaisat
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päätyi kuitenkin esittämään itsensä

saavuttamaa mahtiasemaa vaaranta-

sijasta. Moskovaa, kuten esim. vuonna

via neuvostotuholaisia. Äärimmäisen

1983 ilmestynyt Gorky Park todistaa.

yksinkertaistettua hyvä vastaan paha

Tiedustelupalveluiden toimintaa

viholliskuvaa demonstroi selkeästi

syväluotaavasti tarkastellut 1965

1985 ilmaantunut Invasion U.S.A,

ilmestynyt ja John Lé Carren

jossa b-luokan toimintasankari Chuck

bestselleriin pohjautunut The Spy Who

Norris

Came In from the Cold on ansainnut

Amerikkaan soluttautuneiden kuuba-

klassikon asemansa tinkimättömänä

laisten ja neuvostoliittolaisten terroris-

mitään kaunistelemattomana agentti-

tien sabotaasisuunnitelmat. Toiminta-

tarinana. Pääosassa nähty Richard

elokuvien hyväksi havaittua ja yleisön

yksissä

tuumin

Burton sopi omien elämäntapojensa

Brittivakooja Alec Leamas (Richard

suosimaa kaavaa sovellettiin myös

ansiosta katkeroituneen ja alkoholi-

Burton) harkitsee puolenvaihtoa.

Suomessa. Kotimainen parivaljak-

soituneen brittivakoojan rooliin kuin

Ajatuksille antaa luonnollisesti

komme Renny Harlin & Markus

Matin nyrkki Mervin silmään.

nostetta pullollinen viskiä. The Spy

Selin saivat aikaan kohua elo-

Vakoojista ja vakoilusta kertovat

Who Came in from the Cold 1965.

kuvallaan Jäätävä Polte/Born

trillerit pohjautuivat usein tunnettujen
jännityskirjailijoiden romaaneihin.

American (1986). Se oli varmasti
viimeisimpiä suomalaisia tuotantoja,

Tää on viimeinen taisto

Tähän oli luonnollisesti vaikuttamassa

joka

joutui Valtion

elokuva-

myös studioiden halu rahastaa katsojia

80-luku oli Ronnie Reaganin ja kilpa-

tarkastamon

kuuluisien kirjailijoiden maineikkailla

varustelun luvattua aikaa. Perseelleen

hampaisiin neuvostovastaisena elo-

teoksilla. Esimerkkeinä käyvät hyvin

mennyt liennytys haihtui kuin pieru

kuvana. Se näet saattoi vallitsevan

mm. Alistair MacLeanin kirjaan

Saharaan ja vanhat vihollisuudet

käsityksen mukaan levitykseen

perustunut Ice Station Zebra (1968)

palasivat tietysti myös Hollywoodiin.

päästyään aiheuttaa vahinkoa Suomen

ja Frederick Forsythin alku-

Ennen Gorbatshovin julistamia glas-

suhteille ”erääseen ulkovaltaan”.

peräisteokseen pohjautunut The

nostia ja perestroikaa ehdittiin nähdä

Fourth Protocol (1987), jossa

useita Neuvostoliittoa huikeasti

paneuduttiin Pierce Brosnanin

ärsyttäneitä sota- ja toimintaelokuvia.

esittämän KGB-upseerin salajuonen

Näistä varmasti tunnetuimmat löytyvät

paljastamiseen. Vastapelurina hyvien

Sylvester Stallonen meriittilistalta.

puolella toimi luonnollisesti Michael

Rocky

Caine. Eräänlainen haikea hyvästijättö

Neuvostoliitto nyrkkeilymaa-ottelun

tämän nk. ”näkymättömän rintaman”

lisäksi Rambo-sarjan osissa II ja III

salaisille sotureille oli 1990 ilmestynyt

päädyttiin iskemään kommunis-teja

Lé Carren tekstiin perustunut Sean

poikki ja pinoon niin Vietnamissa kuin

Elokuvasensuuria suomalaisittain.

Conneryn tähdittämä The Russia

Afganistanissakin. Itse asiassa

Renny Harlinin Jäätävä Polte herätti

House, joka loi selkeän päätepisteen

lukuisissa puhtaasti toimintagenreen

keskustelua 80-luvun puolivälissä,

suurvaltapelin

asettuvissa elokuvissa alettiin nähdä

jota tekijät käyttivät hyväksi elo-kuvan

pääsankarin vastustajina häijyjä

markkinoinnissa.

pelinappuloina

toimineiden agenttien maailmalle.

IV:ssa

nähdyn

ennakkosensuurin

USA–

Yhdysvaltoja ja sen uudelleen
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80-luvun tunnetuimpiin tekeleisiin

Johtopäätökset

kuuluu myös Hollywoodin fasistinakin
tunnetun

(ääri)-oikeistolaisen

Yleisenä havaintona voidaan todeta,

kulttiohjaaja John Miliuksen Red

että Hollywoodin elokuvatarjonta

Dawn (1984). Miliuksen toiminta-

pysyi luonnollisesti ajan hermolla

fantasia kuvasi kolmannen maailman-

koko kylmän sodan ajan. Se mukautui

sodan alkutahdit, tässä tapauksessa

kulloistenkin vallitsevien poliittisten

Neuvostoliiton ja Kuuban yllätys-

realiteettien maailmaan ja tarjosi

hyökkäyksen pahaa-aavistamattoman

katsojille niin helposti omaksuttavaa

Amerikan sydänmaille. Täydellisessä

tusinaviihdettä kuin selkeää propa-

epäuskottavuudessaan lähes messi-

gandaakin, sekä lopulta jopa syvällisiä

aaninen elokuva päätyikin puolus-

nykypäivänäkin taiteellisista ansioista

tamaan periamerikkalaista oman

tunnettuja, yleisesti klassikoiksi

käden oikeuden ilosanomaa. Juonen

tunnustettuja

keskiössä seurattiin pakahduttavan

Parhaimmillaan elokuvista pystyy

patriotismin hengessä taipumattomien

aistimaan mainiosti menneen, nyt jo

lukiolaisteinien sissiosaston puna-

historiaan siirtyneen ajanjakson ilma-

armeijan raakalaismaisia miehitys-

piirin. Valitettavan moni näistä on jo

joukkoja vastaan suorittamia tihutöitä.

tosin ehtinyt vanhentua auttamatto-

mestariteoksia.

n
M
eaik
aljV
iie

masti tarjoten tämän päivän katsojille
Sodanuhkaa hyödyntävien elokuvien

lähinnä vain tahatonta huumoria.

lisäksi toinen 80-lukua selkeästi

Toisaalta useat, esimerkiksi ydin-

hallinnut teema oli asevarustelu.

sodan kauhuista kertovat yleiseksi

Yhdysvaltojen julistama ”tähtien

varoitukseksi tarkoitetut teokset ovat

sota”-hanke lieveilmiöineen innoitti

alkaneet elää omaa elämäänsä

studioita. Tätä teemaa lähestyi mm.

säilyttämällä jatkuvan ajankohtai-

Clint Eastwoodin Firefox (1982),

suutensa.

jossa Eastwood esitti huippusalaisen

kiinnostuneen elokuvaharrastajan

MiG-hävittäjän

varastavaa

kannattaa ilman muuta paneutua

amerikkalais-pilottia. Hieman samaa

tarmolla aikakauden tuotteisiin. Tässä

henkeä on aistittavissa myös Tom

reportaasissa esitetty listaus ei

Clancyn romaaniin perustuvassa

tietenkään pyri olemaan mitenkään

sukellus-venetrillerissä The Hunt for

kattava, mutta toivon mukaan ainakin

the Red October (1990), joka ehti kuin

osviittaa antava lähtökohta, josta on

ehtikin hyödyntää kylmän sodan

hyvä edetä pintaa syvemmälle.

Kylmästä

sodasta

vastakkainasettelua ennen Neuvostoliiton lopullista romahdusta.

Teksti: Mikko Veijalainen
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“Me ollaan nuari sankarei kaik”
-Tuntemattoman sotilaan näyttelijät vertailussa

Koskela

tystä. Tolvanen olisi ollut näistä kahdesta enemmän

Kosti Klemelä/Risto Tuorila

Linnan mieleinen Rokka.

Pidetty Koskela lienee yksi halutuimmista TS:n rooleis-

Lahtinen

ta. Elokuvissa osa lankesi kahdelle luottonäyttelijälle,

Veikko Sinisalo/Pertti Koivula

jotka suoriutuvat työstään ilman ongelmia. Koskela ei
tasaisuutensa ja leppoisuutensa vuoksi vaikuta haasta-

Lahtista on siunattu kahdella loistosuorituksella. Sini-

valta roolilta. Näyttelijän on kyettävä saamaan aikaan

salo ja Koivula muistuttavat jopa häiritsevän paljon toi-

vaikutelma joukkueen isähahmosta. Tässä suhteessa

siaan niin artikuloinniltaan kuin habitukseltaan. Tälle on

Tuorila on onnistuneempi valinta kuin ikäistensä seuras-

aivan luonnollinen syy: Sinisalo on niin vakuuttava Lah-

sa toimiva Klemelä.

tisena, että toisenlainen tulkinta olisi taiteellinen itsemurha. Mollbergin versiossa Koivulan katkera Lahtinen

Hietanen

on yksi elävimmistä hahmoista. Laine olisi halunnut

Heikki Savolainen/Pirkka-Pekka Petelius

deletoida koko Lahtisen elokuvasta, mutta siihen eivät
Linna suostunut.

Edvin Laineen ideana oli, että hahmoja esittävät näyttelijät olisivat suurin piirtein samoilta seuduilta. Savolai-

Lehto

selta lounaismurre taipui luonnostaan, ja puhe onkin

Åke Lindman/Pauli Poranen

luontevaa. Petelius ei tavoita Hietasen riehakasta hilpeyttä. Vain raadollisessa loppukohtauksessa PPP vakuuttaa.

Saattaa kuulostaa omituiselta, mutta minusta Pauli Pora-

”Anna mul pistooli... Mun teke kipiät. Mää en jaksa...

sen läpikotaisin luotaantyöntävän vihainen Lehto on

Mää kuale muutenki.” Pistää hiljaiseksi.

vakuuttavampi kuin Lindmanin. Syy on ikä. Porasesta
tulee mieleen angstaava nuorimies, jota on potkittu pää-

Rokka

hän koko ikä, ja joka vasta sodassa pääsee omaan ele-

Reino Tolvanen/Paavo Liski

menttiinsä. Kokemattomalta Poraselta suoritus on ilmiömäinen. Missä hän on nyt?! Konnaroolien kyllästämä

Tolvanen on yksi harvoista amatöörinäyttelijöistä Van-

Lindman oli aluksi haluton esittämään Lehtoa. Mutta

hassa. Laine halusi nimenomaan kannakselaisen esittä-

kireät piirteet ja raa’an äänen omaava Lindman ei olisi

mään elokuvan näkyvintä roolia. Valitettavasti Tolvasen

sopinut mihinkään muuhunkaan. Synkän kouriintuntuva

amatöörimäisyys näkyy kauas. Liskin Rokka taas on

suoritus palkittiin Jussilla.

värittömämpi ja väsyneempi. Hänen mukanaan Mollbergin Tuntematon ei saa kunnon uudelleenkäynnis-
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Rahikainen

Lammio

Kaarlo Halttunen/Mika Mäkelä

Jussi Jurkka/Kari Väänänen

SF:n luottonäyttelijä Kaarlo Halttusen sijoittaminen

Lammion repliikkejä on vaikea lukea kuvittelematta mie-

varusmiehen rooliin oli paha virhe. Mies kun kävi pit-

lessään Jussi Jurkan metallista nasaaliääntä. Laineen mo-

källe viidettä kymmentä. Toki Laine halusi antaa näky-

tiivi oli elävöittää Linnan sotilaat. Jurkka jos kuka saa-

vän roolin asiansa osaavalle miehelle ja ennen kaikkea

vutti tämän: sliipattu ulkoasu, kylmä katse ja selkeä arti-

karjalaiselle, mutta Halttusen Rahikaisestaan ei millään

kulointi. Tarmo Manni: ”Jussi oli ainoa, joka oli

voi saada kuvaa varusmiespalvelustaan suorittavasta fin-

tarpeeksi sadistinen Lammioksi.” Kari Väänänen oli 80-

nisestä nuoresta. Vaalea kiharatukkainen, alati virnuileva

luvun puolivälissä kuumia nimiä. Tuntemattoman päällä

Mika Mäkelä sen sijaan on mies paikallaan. Amatööri-

hän kuvasi vielä Rossoa ja Calamari Unionia. Muuntau-

mäisyydestään huolimatta kaveri on kuvauksissa kuin

tuminen kyynisestä kansanmiehestä pikkumafioson kaut-

kotonaan. Mies teki usean muun ohella valkokangas-

ta Lammioksi vaatii paljon. Väänänen onnistui vakuut-

debyyttinsä, ja projektin jälkeen hän katosi takavasem-

tamaan jokaisessa. Se kertoo miehen taidoista kaiken.

malle.
Sarastie
Vanhala

Tauno Palo/Matti Nurminen

Leo Riuttu/Tero Niva
Molemmista elokuvista puuttuu kaksi hyvin merkittävää
Pienoinen yllätys, että kirjassa etenkin myöhemmässä

Sarastien identiteettiä kuvaavaa elementtiä: 1) Sarastie ei

vaiheessa paljonkin lauleleva Vanhala ei kummassakaan

ollut monen muun upseerin tavoin sotahullu natsahauk-

elokuvassa pääse kokeilemaan äänijänteitään kuin ni-

ka tai sadistinen mulkku, vaan välitti alaisistaan ja tajusi

meksi. Leo Riuttu kuului Laineen vakiokaartiin, joten

oikeat menettelytavat kahden vaikean tapauksen, Leh-

luonnollisesti hänellä on suhteellisen suuri osa. Tero

don ja Rokan kanssa. 1930-luvulla ei oltu kuultukaan

Niva sen sijaan hukkuu tapettiin. Henkkoht olen petty-

syväjohtamisesta, mutta Sarastie on TS:n esiupseereista

nyt, ettei Vanhalan tärkeää osuutta lopputaisteluissa

se, josta kannattaa ottaa mallia ja 2) Filosofinen Sarastie.

korosteta kummassakaan elokuvassa.

Tauno Palo vangitsee karismallaan jokaisen kohtauksen,
missä esiintyy. Nurmisesta ei voi sanoa samaa.

Kariluoto
Matti Ranin/Pekka Ketonen

Kaarna
Pentti Irjala/Veikko Tiitinen

Mollbergilla oli varaa asettaa Kariluodoksi nuori amatööri, joka käy hyvin nuoresta tulisieluisesta idealistista.

Tämä oli tuttua huttua Irjalalle, esittää vanhaa ukkoa.

Laine ei näin voinut tehdä, sillä Kariluodon kaltaisen

Tiitisen kohdalla kontrasti on suurempi: hänen ympä-

roolin antaminen jollekin nobodylle olisi ollut ikävä särö

rillään ei ole kaikennähneitä jermuja, vaan veripäisiä

tähtisikermään. Kariluoto on kirjan keskeisimpiä hah-

monneja. Irjala on suulas ja innostunut kuin pikkupoika,

moja. Ketonen tavoittaa paremmin nuoren aktiiviupsee-

lähellä kirjan Kaarnaa. Tiitinen on väsynyt ja apaattinen.

rin kipeän kasvutarinan ja epätoivoisen kujanjuoksun,

Riehakkuus olisikin sopinut huonosti Mollbergin läpeen-

joka ei koskaan johtanut mihinkään.

sä masentavan sodanvastaiseen näkemykseen.
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Määttä

yksi kiehtovimmista ja hänen Mäkilänsä elävöityy loista-

Pentti Siimes/Ossi-Ensio Korvuo

vasti. Kuusisaari keskittyy lähinnä latelemaan vuorosanoja. Eläytyminen on kadonnut jonnekin varusvaraston

Luonnenäyttelijä Siimeksen valinta Määtäksi on yllätys.

nurkkaan.

Samalla hän sai tilaisuuden osoittaa, että vakavatkin roolit onnistuvat. Määttä ei loppujen lopuksi ole vaikea osa,

Honkajoki

vaikeinta on tehdä vähäeleisyydestä uskottavaa.

Tarmo Manni/Timo Virkki

Mollbergin elokuvassa, etenkin leikkaamattomassa versiossa, Määtän osuus on suurempi. Erityisen hieno sirpale

Honkajoen loppumattomia monologeja ei voi lukea kuu-

on kohtaus, jossa Koskela käskee upottaa konekiväärit

lematta Tarmo Mannin huoliteltua painokasta ääntä.

lampeen. Vain Määtän kivääri säästetään. ”Otatko sinä?”

Suurikokoinen hieman yrmynnäköinen mies ottaa tilan

”Vaan sillähän ei ole väliä. Miten vain.” Minä saan siitä

haltuun silkalla olemuksellaan. Manni tavoittaa Honk-

aina kylmiä väreitä.

ajoen parodian- Virkki ei ole lähelläkään.

Salo

Riitaoja

Tapio Hämäläinen/Mikko Niskanen

Olavi Ahonen/Hannu Kivioja

Salo kuuluu niihin hahmoihin, joita ei muisteta. Hän on

Riitaoja on yksi kirjan tärkeimmistä hahmoista, rooli-

sellainen perustyyppi joita armeijaan mahtuu kolmetoista

hahmona haastava. Luonnenäyttelijä Ahoselle rooli oli

tusinaan, se jota ei tupakavereista oikein pinnistelemättä

vain yksi monista, mutta rookie-Kiviojan herkkä ja tai-

muista. Salon yltiöoptimistisuus tulee enemmän esille

tava esitys muodostui lopulta hänelle ponnahduslaudak-

Laineen versiossa. Ero ammattilais-Hämäläisen ja koke-

si näyttämöiden vakiokasvoksi. Monen hahmon voisi jät-

mattoman Niskasen välillä on suunnaton. Jälkeen mainit-

tää kirjasta tai elokuvasta pois kokonaisuuden pahemmin

tu on kankaalla täysi turisti.

kärsimättä, mutta Riitaojaa ei.

Sihvonen
Martti Romppanen/Juha Riihimäki

Liian varhain menehtynyt Martti Romppanen on nuoruutensa ansiosta yksi pirteimmistä suorituksista. Myös Riihimäki saa Sihvoseensa poikamaista energiaa, ja onnistuu jopa välttämään ylinäyttelemisen pahimmat karikot.
Motivoitunut ja elävä näyttö kummaltakin. Sihvonen kun
ei välttämättä ole niitä halutuimpia rooleja.
Mäkilä
Vilho Siivola/Jaakko Kuusisaari

Pohjalainen näyttämöikoni Siivola loistaa temperamenttisena ja tunnollisena talousalikkina. Siivolan suoritus on
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Ei mikään pienimmän riesan tie, toteaa Koskelakin
(Risto Tuorila) lopulta. Määttä (Ossi-Ensio Korvuo)
komppaa.
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Kysymystä etsimässä
Kävelemme ryhmänä korkeiden hyllyrivien välissä. Pysäh-

paljon suuremmalta nyt, kun olen tavallaan yksin. Tuomio-

dymme, kuuntelemme, vaihdamme huonetta. Edellämme

kirjoilla ei ole nälkä. Hylly kiihdyttää kuitenkin tahtia

kulkee Nuori Dosentti puhellen itsekseen. Takanamme hiip-

aisties-saan minun nälkäni. Allamme kiemurtelee

pailee Kypsä Suhtautuminen yrittäen saavuttaa meitä ja

koukeroisten kirjainten ja kummallisten sanojen

olen varma, että Nuori Dosentti hidastelee tahallaan. Meillä

muodostama polku. Kävelisin välillä mieluummin, mutta

perässäkulkijoilla on nälkä. Kollektiivinen nälkä. Soli-

kuulemma meidän on pidettävä vauhtia yllä.

daarinen nälkä, joka tekee kaikista hetkeksi yhden suuren
kurnivan hahmon.

Otanta ja Valinta väittelevät taas kovaäänisesti
vieressäni. Eikö tähän kirottuun huoneeseen voisi rakentaa

Tahtoisin rullata kerran kaikki huoneen kiskoilla

edes pientä äänieristettyä koppia? Ikään kuin tuosta hute-

kulkevat hyllyt toiseen seinään kiinni ja sitten taas toiseen.

rasta sermistä olisi paljon paskaakaan hyötyä. En millään

Jättäydyn ryhmämme hännille enkä voi olla kokeilematta

haluaisi mennä kirjastoon. Se ei kuulemma ole hyvä

veiviä. Tartun metalliseen kahvaan ja käännän. Hylly nitisee

työympäristö ja ulkona sataa loskaa.

ja liikkuu senttejä. Puoli metriä. Metrin.

Tunnen kuumien lähteiden höyryn hyväilevän pos-

Ennen kuin huomaan, hylly tempautuu irti kiskoiltaan

kiani. Hengitän kosteaa ilmaa ja äkkiä mieleni tyhjenee

ja erottaa minut ryhmästä. Istun sen päälle ja me lennämme

kai-kista kysymyksistä. Pääni on kuin yksi suuri aukko,

kauas. Kypsä Suhtautuminen jää lattialle seisomaan selkä

joka täyttyy totalitäärisellä tyhjyydellä.

suorana ja nojailematta ja katsoo ärsyyntyneenä perääni.

Hylly laskee minut kuumien lähteiden luokse ja kun

Näytän sille kieltä. Hylly nauraa minun kanssani ja vedän

katson jälleen taakseni, se on kadonnut. Minä jään lähteille.

keuhkot täyteen vanhalta paprilta tuoksuvaa, pölyistä ilmaa

Yksin lähteille, mutta mieleni on tyhjä, eikä minulla ole

samalla, kun nousemme yhä korkeammalle ja

mitään kysyttävää. Riisuudun ja astelen pehmeään veteen.

korkeammalle kirkkaaseen yöhön.

Kaikki jäseneni ovat väsymyksestä rentoja ja vajoan yhä

Mielialani osittaiskorreloi kahvin lämpötilan kanssa,

syvem-mälle vihreään pehmeyteen...

joten laitan kupin mikroon. Mikrohistoria on ikkuna

Olen varma, että olen kuolemassa, kun palaan

menneeseen, meille sanottiin. Lämpimämpi kahvi tässä ja

todellisuuteen. Minun on yhä nälkä. Ulkona sataa loskaa.

nyt sen sijaan on sijoitus tulevaisuuteen.

Hohteenomaisesti kysymykset palaavat mieleeni. Tunnen

Hylly käskee minua pitämään tiukemmin kiinni, kun

taas jäseneni lähteen vihreiden höyryjen hävittyä. En tiedä,

lähestymme vaarallista metodiviidakkoa. Olemme joutua

mitä tapahtuu, mutta kysymykset tuottavat kummallisen

Post Modernien hyökkäyksen kohteeksi. Ne ovat

onnentunteen. Pääni vaatii kannattelua.

kuulemma vielä hirmuisempia kuin tavalliset Modernit ja

Otanta ja Valinta jatkavat loppumatonta tyhjän jau-

mukanamme olevat Tuomiokirjat kuiskivat peloissaan. Ne

hamistaan, mutta minä kirjaudun ulos, nousen sermin takaa

pelkäävät Post Modernien haureutta harrastavaa Noitaa,

ja kiidän toiseen kerrokseen. Koska minulla on kysymys.

jonka avoimet silmät tuijottavat meitä kaljusta päästä hänen

Kotiin päästyäni teen makroonilaatikkoa ja syön vatsani

vetäessään viivoja pisteestä pisteeseen…

täyteen. Hetkellinen euforia ei koskaan kestä kauaa.

Minua alkaa heikottaa ja pyydän Hyllyä hidastamaan
vauhtia, kun pääsemme turvallisesti Rankekallioille Post
Moder-nien ulottamattomiin. Muistan nälän ja se tuntuu

teksti: Emma Bökman
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Fuksiaiset 2007
Merirosvot:

Dianan tyttäret:

Kapteenin loki Herran vuonna 2007,
elettiin 27:ttä 9:ttä

Bileet olivat käynnistyneet kovin
aikaisin,
vaikka Lotta ui lähteessä varpaisin.
Emmi paljon dopingia joi,
sen jälkeen munat suussamme soi!
Muna Marikan suuhun mahtunut ei,
onneksi joukkomme pyllisti jei!
Väittelyssä ei löytynyt voittajaa,
koska rastin vetäjät tarvitsevat
hoitajaa.
Kolmio oli liian helppoa meille,
painiessa annoimme raa’an
näytöksen teille.
Polvi ja silmä meni matkalla myös
rikki,
rastit oli silti loistava tikki.
Kaaritanssi oli osaltamme helevetin
hienoo
— siitä puhuu koko Kivijalan
tienoo.
Näytelmässä saimme hyvät pisteet,
ja Kati rakastui itseensä erottisesti.
ja ennen Kaikkea muna oli liian
suuri Marikan suuhun.

1) Vesi vyöryi yli laitojen
Tuuli puhalsi turkaisesti
“Kirottua!”
2) Rommi oli lopuillaan
Miehistö kärsi keripukista
“Kapina!”
3) Kapteeni oli kehno kapteeni
Tyyrpuuriin, paarpuuriin
Reivatkaa purjeet
4) Lankulta alas vai kölin ali
Kokki kokkasi kehnoa kaalipataa
“Pilaantunutta!”
5) Laiva taivaanrannassa
Saalista edessä!
“Nomen est omen”
TURPA KIINNI!
Hunnit:

Neverland:
Me olemme HUNNIT
raivomme orjat
verta janoavat
MURHAAJAT
Piraatit hirtämme
Sienet syömme
Mikä mikä maahan
KEIJUT lähetämme
Pitkämäen Teroon
Nooran, tuon hunnien
yliMATAMIN
johdolla
HIMOMME TYYDYTÄMME
Neidot kauniit sen sijaan
mukaan hunnien
veriseen matkaan
me nöyrästi pyydämme
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Jo antiikin
aikana me
teitä palvottiin
vaik ei teitä vielä ollut
saati meitä
juuri niin
Oi Tosine
sä helmi Ateenan
Finlandian
toivo ja onni
taat voittomme kunnioon
Teit kakkosia
me palvottiin
kuin jumalia Olympoon
Me Olympia kisat
teille voitetaan
ja meritaistelun
Salamin
ja Troija siihen mukaan

Sienet:
Oi Ateena, oi Ateena.. ja myyränsä
sen
jotka söivät sienen herkullisen.
Oli sieni brutaalit, tiesithän sen.
Lensi keihäs pirullinen
Syö sinäkin sieniä huomaat
sen
olosi paranee, yllättäen
Tero Pitkämäki älästi:
Ovatko katulähetys kirpputorilla
lakanat loppu?
Tasakylkinen Kolmio
ja Tero pitkämäki Kohtaavat
Kuulen David Hasselhoffin
kuiskaavan:
“Tuulikki on minun tyttöni”
Nuorisoseurantalolla
kaikki ovat yhtä,
siellä Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen
Well do you, do you,
do you want to?

TOSINE- humanistinen ässähai

UNTAMO 2/2007

Etnologia on tyylikästä!
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Pääkirjoitus
Tänä syksynä olen miettinyt paljon perinteitä. Ainejärjestön
hallituslaisena olen ollut järjestämässä jokavuotisia,
perinteisiä tapahtumia ja pohtinut perinteiden merkitystä.
Perinteet pitävät meidänkin ainejärjestöämme liikkeellä,
antavat yhtenäisyyden tunnetta ja jatkuvuutta. Joka vuosi
ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, ja perinteiden avulla
on helppo pitää toimintaa aktiivisena.
Nefan perinteisiin kuuluvat muun muassa Kiviniemessä
syksyisin järjestettävät iltamat kaikille nefalaisille, jossa
joka vuosi toteutetaan pullorinki, jossa noloimman
tunnustuksen tekijä saa mainetta ja kunniaa. Martinpäivänä
on perinteisesti ojennettu Perso-Martin palkinto, henkilölle
joka on erityisen perso jollekin. Marraskuussa
järjestettävissä Tosineen ja Nefan pukujuhlissa fuksit
esittävät keskiaikaisen kaaritanssin. Uudet opiskelijat
järjestävät joulukuussa pikkujoulut. Laskiaisena lasketaan
mäkeä ja syödään pullaa. Viime vuonna toiminta tosin
painottui pullan syömiseen. Ainonpäivänä fuksit esittävät
performanssin, jonka tarkoituksena on esittää talven ja
kevään taistelu.
Tästä Untamon numerosta piti tulla perinne-numero, kovin
kantavaksi teemaksi se ei muodostunut, ihmiset eivät
innostuneet liiaksi perinne-teemasta. Myös ainejärjestölehti
on tärkeä nefalaisten foorumi, ja toivon että seuraavassakin
numerossa kirjoittajia riittää. Olisi sääli, jos lehti kuivuisi
kokoon tekijöiden puutteessa.
Antoisia lukuhetkiä ja muita kliseitä toivottaa,

Johanna Harjunpää
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Ja Kivijalasta loisti valo
Pj nurisee ja iloitsee

Eihän tätä jatkuvaa pimeyttä vaan kestä. Lumi auttaa kyllä, mutta valitettavasti lumi on usein lyhytaikaista vielä tässä
vaiheessa talvea ja aiheuttaa vain loskan. Pimeys alkaa nopeasti tuntua painona hartioilla. Kävelen lysyssä, istun
koneen äärellä kumarassa ja luen kirjojakin selkä kyömynä. Ei vaan jaksa.
Tässä vaiheessa vuotta minun on hyvin vaikea tarttua mihinkään hyödylliseen. Tekemistä olisi vaikka kuinka, mutta
en vaan saa aikaiseksi. En usko olevani ainoa, joka kokee samoin. Päivät vain valuvat käsistä, heti kohta kotoa
lähdettyä on taas pimeää ja ilta ja hupsis, taas meni yksi päivä ilman yhtään hyödyllistä ajatusta.
Pimeydessä on yksi hyvä puoli: valot vaikuttavat kirkkaammilta. Kivijalan ikkunoista loistava valo on houkuttelevan
lämmin ja kutsuva, sinne tekee mieli kiirehtiä keskiviikkoiltapäivisin entistäkin nopeammin. Kivijalassa on lämmintä,
jos ei muuten niin hyvän tunnelman vuoksi. Kivijalka, siellä viihtyvät ihmiset ja siellä kaikuva nauru ovat olleet eräs
tämän syksyn parhaita juttuja. Nefa antaa minullekin energiaa.
Nefa on tehnyt tänä syksynä monta juttua, joiden vuoksi olen iloinen ja ylpeä pj. Asiaan ryhtyessään jäsenistömme on
innokasta ja saa paljon aikaan yhdessä tekemällä. Toivottavasti sama hyvä tunnelma jatkuu keväälläkin! Yksi Nefan
parhaita puolia ovat kehy- ja ympäristötoiminta. Niissä asioissa toivoakseni aktivoidutaan lisää vuodenvaihteen
jälkeen.
Vuosikokous lähestyy ja uusia hallituslaisia tarvitaan – joko Sinä olet miettinyt, mitä tehtävää voisit hallituksesta
hoitaa?
Oikein hyvää keskitalvea kaikille nefalaisille!

Kirsi-Maria
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Mitä kuuluu Anita?
- Tietoisku Nefan kummilapsesta ja I-Aidista

Haastattelin puhelimessa vastikään Intiasta monitorimatkalta palannutta Sabina Lönnrothia, joka on yhdessä
miehensä Mikaelin kanssa suomalaisen I-Aid kummijärjestön perustaja. Nefalla on ollut vuodesta 2006 lähtien
ikioma kummilapsi Anita. Koska kaikki eivät Anitasta varmaan ole juuri tämän enempää kuulleetkaan, ajattelin että
olisi jo korkea aika hänestä kirjoittaa pieni esittely vaikka
tänne Untamoon. Samalla kerron jotain myös I-Aid ja IIndia järjestöistä, jotka vaikuttavat Anitan elämään. Työskentelin itse I-Indiassa viitisen kuukautta vuonna 2005, ja
järjestön hyvä henki ja tärkeä tehtävä tekivät minuun
suuren vaikutuksen. Paluuni jälkeen otin Sabinaan yhteyttä ja näin Jyväskylän Nefa lupautui Anitan kummiksi.
I-Aid – kummeja Jaipurin entisille katulapsille
I-Aid on vuonna 2004 perustettu poliittisesti –ja
uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka
toimii yhteistyössä Intialaisen I-Indian kanssa. Järjestön
perustaja Sabina Lönnroth on helsinkiläinen radiotoimittaja, joka on opiskellut muunmuassa uskontotiedettä ja kehitysmaatutkimusta Helsingin yliopistossa.
Hän oli I-India-järjestössä vapaaehtoistyössä ETVOohjelman (Etelän Vapaaehtoisohjelma) kautta vuonna
2004. Sabina kertoo idean oman järjestön perustamisesta
syntyneen Mikaelin vieraillessa häntä tapaamassa.
Mikael innostui ideasta, että nyt aletaan tekemään yhdessä jotain näiden lasten auttamiseksi. Järjestö pystytettiin
suunnilleen viikko Suomeen paluuni jälkeen. Ajateltiin
että kummitoiminta on hyvä toimintamuoto, koska se oli
jo entuudestaan tuttu Suomalaisille Planin ja muiden
vastaavien järjestöjen kautta, Sabina kertoo.
Sabina ja Mikael palasivat juuri kolmen viikon matkalta
Intiasta, jossa he olivat varmistamassa että kummien
avustukset käytetään siihen mihin pitääkin, ja mm.
jakoivat kummilapsille kummien lähettämiä pieniä lahjoja. Heidän mukanaan tällä kertaa matkustivat myös
Anna-lehden toimittaja sekä FST:n kuvaajaryhmä jotka
tekevät I-Aidin toiminnasta dokumenttia. Dokumentti
lähetetään ensi vuoden puolella, ja juttuja Anna-lehdessä
I-Aidista ja I-Indiasta on luvassa marraskuun numerossa
46, sekä muita Intiaan liittyviä juttuja talven mittaan.
I-India on laajentanut toimintaansa vuoden mittaan, ja
Sabina kertoikin että järjestön uusi iso projekti on
lastenkoti-keskuksen rakentaminen yhteen Jaipurin
pienistä lähikylistä. Projekti kulkee nimellä “Jhag-

62

I-Aidin ja I-Indian perustajat uudessa tyttöjen kodissa.
Vasemmalta lähtien kuvassa Abha Goswami, Sabina
Lönnroth, Prabhakar Goswami sekä Mikael Lönnroth.

village”, ja on juuri käynnistynyt. Suunnitelmana on
rakentaa kylään iso keskus, johon kuuluu tyttöjen-ja
poikien kodit, terveyskeskus sekä koulu.
Tämä on I-Indian seuraava iso projekti, ja Jaipurin kaupunki on lahjoittanut kyseisen tontin I-Indialle.
Kyläläiset ovat ottaneet uutisen ilolla vastaan, sillä paikassa ei ole tällä hetkellä terveyskeskusta ollenkaan.
Kylän naisilla on ollut paljon ongelmia esimerkiksi synnytysten kanssa, ja tilanne tulee nyt helpottumaan.
Ideaali olisi että keskus olisi omavarainen ruokatuotantonsa suhteen, ja esimerkiksi kasvattaisi lypsylehmiä ja
vihanneksia, Sabina raportoi. I-Aid on kasvanut viimevuosina järjestönä, ja uusia innokkaita kummeja on tullut
mukaan toimintaan runsain määrin. Tämä on mahdollistanut myös “Jhag-Village” projektin aloittamisen, ja
uusien katulapsien majoittamisen I-Indian lastenkoteihin.
Tällä hetkellä lastenkodeissa asuu yhteensä noin 75
tyttöä ja 50 poikaa, ja määrä kasvaa jatkuvasti.

TOSINE & NEFA EIVÄT JÄÄ
TULEEN MAKAAMAAN!!!
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I-INDIA
-

-

-

Vuonna 1993 perustettu Jaipurissa toimiva
katulasten auttamiseen keskittyvä kansalaisjärjestö (NGO)
Perustajat sosiologian professori Prabhakar ja
vaimonsa yliopistossa opettava Abha Goswami
1996 perustetut tyttöjen ja poikien lastenkodit
katulapsille ja orvoille (Ganga ja Child Inn)
Useita eri projekteja, mm.AIDS-kampanjointi,
kiertävä koulubussi, rintaruokinta-kampanja,
Child Line-puhelinpalvelu ja Vocational Training projektit (kädentaitojen opetus kou-lua
käymättömille lapsille ja nuorille)
Saanut tukea mm.Unicefilta sekä Suomen ja
Intian valtioilta
Auttaa päivittäin noin kolmea tuhatta lasta eri

Uusi juttu I-Aidin toiminnassa on nyt joulukuussa
Internetissä toimiva eettisten joululahjojen myynti.
I-Aidin nettikaupan kautta voi tukea Jaipurin slummeissa
kiertävää koulubussiprojektia (School on Wheels) ostamalla esim.peiton tai ruokaa näille lapsille.
School On Wheels kiertää useissa Jaipurin slummeissa,
ja antaa eri pisteissä päivän mittaan lapsille perusopetusta mm. luku- ja laskutaidossa sekä jakaa ruokaa ja
lääkkeitä. Koulubussi on lasten päivän kohokohta, ja
usein ainoa kouluttautumismahdollisuus.

Linkit
-

I-India: www.i-indiaonline.org
I-Aid: www.i-aid.org

-

Anna-lehden blogi, jossa juttuja I-Aidista ja
videoita lapsista: http://annablogit.fi/
naisetpuhuvat/

-

Etelän vapaaehtoisohjelma: www.etvo.fi

projektien kautta
-

-

Useita eri projekteja, mm.AIDS-kampanjointi,
kiertävä koulubussi, rintaruokinta-kampanja,
Child Line-puhelinpalvelu ja Vocational Training projektit (kädentaitojen opetus kou-lua
käymättömille lapsille ja nuorille)
Saanut tukea mm.Unicefilta sekä Suomen ja
Intian valtioilta
Auttaa päivittäin noin kolmea tuhatta lasta eri
projektien kautta

ANITA – Nefan kummilapsi
Anitan isä on kuollut, mutta äiti on vielä elossa.
Hänellä on kaksi veljeä.
Anita tulee hyvin köyhistä oloista ja on tämän takia
joutunut osallistumaan perheen elannon hankkimiseen
tekemällä töitä Jaipurin kadun varsilla. Kaduilla
häntä on käytetty hyväksi. Anita karkasi kotoa kun
hänen perheensä yritti myydä hänet vanhemmalle
miehelle. Poliisit löysivät Anitan ja ottivat yhteyttä IIndian Child lineen joka toi Anitan tyttöjen kotiin
3.1.2005. Koska Anita ei käy koulua, häntä
koulutetaan korukäsityössä I-Indian uudessa Ladliprojektissa. Anita viihtyy hyvin lastenkodissa ja autaa
kodin pienempiä lapsia.
Anita on oppinut pikkuhiljaa lukemaan ja
kirjoittamaan muiden tyttöjen avustuksella, ja on
taitava korujen teossa. Hän on myös taitava tanssija.
Lähde: I-Aidin kotisivun kummiportaali.
www.i-aid.org ja Sabina Lönnroth

Anita täyttää tänä vuonna 18 vuotta, ja on syntynyt
1990.
Teksti: Meri-Tuulia Saaristo
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Kaaritanssi
Tosineen ja Nefan Pukujuhlien
perinteeksi on jo muodostunut nefalaisten esittämä kaaritanssi. Tanssi
on toiminut kymmenisen vuotta
uusien opiskelijoiden “initiaatioriittinä”, mutta se juontaa juurensa
jo keskiajalta. Tanssi on kulkenut
pitkän ja mutkikkaan matkan kiltaperinteestä Historican pukujuhlaan.
Kaaritanssin syntyvaiheita ei tarkasti
tiedetä. Kyseessä on kuitenkin mitä
ilmeisimmin tynnyrintekijöiden
kiltaperinteestä aikoinaan kouluperinteeksi siirtynyt tanssi. Tanssissa
käytettävät kaaret ovat olleet alunperin tynnyrinvanteita. Vaikka tarkkoja kuvauksia ei ole keskiajalta säilynyt, on mahdollista että se on löytänyt tiensä Suomeenkin jo silloin.
Suomessa on ollut tynnyrintekijöiden kilta jo 1400-luvulla. Tanssi on
säilynyt Keski-Euroopassa elävänä
perinteenä nykyaikaan asti.

Kaaritanssiperinne on elänyt Suomen vanhoissa kaupunkikouluissa
1800-luvun puoliväliin asti. Tietoja
tanssista on ainakin Loviisan, Porvoon, Helsingin, Tammisaaren, Turun, Porin, Vaasan ja Oulun triviaalikouluista. Kun koululaisperinne
vähitellen hiipui, kaaritanssi unohtui
sen myötä.

piirimäisessä muodostelmassa käsissään kulkusin koristellut vanteet.
Vanhin suomalainen kuvalähde on
Turun katedraalikoulun opettajan,
Johan Lindellin laulukirja Cantilenarum selectiorum vuodelta 1776.
Kirjan kannessa on kuva pojista, jotka ovat muodostaneet jo nykykoreografiaa läheisemmin muistuttavan
piirikuvion.
Sellaisena kun se on meille säilynyt,
tanssi on siis kouluperinnettä. Se on
esitetty joulujuhlassa Lucian päivänä
13. joulukuuta. Koulujen joulujuhlat
ovat olleet julkisia tilaisuuksia ja
kaupungin yleisiä juhlia. Tanssin
säestyksenä lauletut laulut ovat kertoneet adventinajan tapahtumista.
Laulujen uskonnollisen aiheen vuoksi tanssia on voinut esittää myös
paastonaikana, jolloin juhlinta ja
tanssiminen muuten oli kiellettyä.

Vanhin tunnettu kuva
kaaritanssijoista on Olaus
Magnuksen Pohjoisten kansojen
historiassa vuodelta 1555. Siinä on
tanssijoita epämääräissessä,
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Lukukausi on päättynyt joulujuhlaan, jonka jälkeen koulupojat ovat
lähteneet kotipitäjiinsä kerjuulle.
Näillä kerjuumatkoilla on palkan toivossa esitetty myös esitetty kaaritanssia, samoin kuin tiernapoikanäytelmää.

Kaaritanssin elvytykselläkin on jo
historiaa yli sata vuotta. Tanssia alettiin harrastaa uudestaan vuonna
1900 Porvoon lyseolla. Porvoon
museossa säilyneiden lyseon asujen
mallin mukaan on tehty myös nykyään käytettävät asut: musta paita,
polvihousut, sukkahousut ja baskeri
sekä valkoiset kaula- sekä hiharöyhelöt. Jyväskylässä tanssia on
alettu elvyttää uudestaan 1960luvulla Musiikin laitoksella. Nefa on
tanssinut sitä vuodesta 1996, jolloin
Professori Bo Lönnqvist etsi sen
Musiikin laitokselta. Vanhat kaaret
ja vaatteet löytyivät vielä Yliopiston
museosta.
Kuten useimmat nefalaiset jo hyvin
tietävätkin, kaaritanssin nykysovitus
muodostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa muodostetaan piiri,
ja kolme kertaa kaadetaan kaaret niiden yli astuen .
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Toisessa osassa muodostetaan kaarista tunneleita joiden ali toiset kulkevat, edelleen piirimuodostelmassa. Kolmannessa osassa piiri hajoitetaan ja muodostetaan kuja, joka
sitten puretaan. Nykyisin käytettävän
koreografian on suunnitellut Pipsa
Nieminen. Koululaisperinteenä kulkeneesta tanssista ei ilmeisesti ole
säilynyt tanssiohjeita. Nykyinen
tanssi tuntuu kuitenkin sopivan
oikein hyvin kuvien ja tanssista
säilyneiden kuvausten tunnelmaan.

Musiikki on peräisin edellä mainitun
Johan Lindellin laulukirjasta vuodelta 1776. Kappaleet ovat Ecce novum gaudium, Angelus emittidur ja
In stadio laboris. Lindellin laulu-kirja pohjautuu tunnettuun Piae Cantiones -laulukokoelmaan, joka julkaistiin vuonna 1582. Musiikki on siis
säilynyt hyvinkin kaaritanssin alkuajoilta näihin päiviin asti.
Teksti: Tomi Letonsaari
Lähteet:
Kaaritanssi-dvd. Nefa-Jyväskylä ry
ja Etnologian laitos 1997. KSMA
DVD 208.
Kaaritanssin käsiohjelma.
Timo Mäkinen: The four-hundredyears-old Piae Cantiones -Collection
(artikkeli)
Pijo Korkiakangas
(puhelinrupattelu)

Kyllä kansa tietää
Kansanviisauksien taitaja LempiOrvokki Kula-Louhiala vastaa palstalla lukijoitamme askarruttaviin
kysymyksiin.
Hyvä Lempi -Orvokki, olen 37vuotias nainen ja ongelmani on
herkkä vatsa. Kärsin usein närästyksestä ja kovasta vatsasta. Sosiaaliset tilanteet saavat vatsani
sekaisin ja aiheuttavat minulle noloja tilanteita. Olen kokeillut jo
vaikka mitä vaivoihin, mutta tuntuu ettei mikään tepsi. Osaisitko
auttaa minua? Terv. Neuvoton.
Arvoisa nimim. neuvoton, vaivasi on
varsin yleinen. Jokaisella meillä on
varmasti joskus ollut ongelmia vatsamme toiminnan kanssa. Vatsa on
herkkä paikka ja sitä pitää vaalia
oikean ravinnon ja elämäntapojen
avulla. Vain näin vatsa voi saavuttaa
tyynen tilan. Kuitenkin, jos ja kun
ongelmia ilmenee, voisin suositella
sinulle muutamia varsin päteviä
lääkkeitä. Kaikkiin vatsavaivoihin
tepsii ruudin, salpietarin ja rikin
seos. Närästykseen suosittelisin
kuminaviinan nauttimista. Jos taas
vatsa on kovalla, kannattaa sinun
nauttia hiivaa tai ahomansikoista
keitettyä teetä. Myös ruuti on hyvä
lääke kovaan vatsaan. Löysään vatsaan tehoaa koivunparkkivesi. Näitä
lääkkeitä voisit kokeilla, toivottavasti niistä on apua.
Hei. Työskentelen päivittäin päätteen ääressä ja tämä aiheuttaa
minulle ikäviä niska-ja hartiakipuja. Mikä avuksi? Olen 40vuotias mies. nimim. Jore-67.
Hei Jore, liikunta auttaa vaivoihin,
mutta niiden hoitoon on olemassa
myös lääke. Neuvon sinua hakeutumaan kupparin pakeille. Kuppaus
auttaa myös, mikäli sinulla on ongelmia verenpaineen kanssa ja kärsit
korva-ja hammassäryistä tai finniongelmasta. Vaikka kuppaus on
veristä puuhaa, ei sitä pidä pelätä.
Haavat tulehtuvat harvoin koska
kuppaus suoritetaan saunassa, joka

ei ole bakteereille otollinen kasvualusta. Lykkyä tykö.
Dear Lemppari, oon ihastunu yhteen ihQuun poikaan joka on samalla luokalla kun mä. Vaik mä
kuinka yritän, se ei huomaa mua.
Siis mä en kestä, se on niin ihQu!
Mitä mä teen, et saisin sen
omaxein. T: Yx vaan.
Ihmissuhdeasiat ovat hankalia, erityisesti teille nuorille. Ikä tuo lisää
kokemusta ja viisautta hoitaa hankalia ihmissuhteisiin liittyviä tilanteita,
mutta eivät ne aina helppoja ole vanhemmillekaan. Neuvoisin sinua kokeilemaan muutamaa hyväksi havaittua lemmentaikaa. Voisit tietenkin
yrittää ujuttaa esimerkiksi omaa
hikeäsi pojan ruokaan tai juomaan,
näin poika rakastuu sinuun silmittömästi. Ainakin yhden parisuhteen
tiedän alkaneen tällä taialla. Ole kuitenkin varovainen jotta poika ei
temppuasi huomaa. Jos maltat olla
kärsivällinen sinun kannattaa odottaa
juhannukseen. Tämä on otollisinta
aikaa lemmentaioille. Kokeile kieriskelyä poikatalon ruispellossa juhannusyönä. Lemmenkylpy on tepsivä
konsti: Puusauna on paras tähän tarkoitukseen, erityisesti jos se lämmitetään ukkosen pirstomilla puilla.
Loitsuksi voisit kokeilla esimerkiksi
seuraavaa:
Nouse lempi liehumahan,
Kunnia kukoistamahan!
Kule kuu, palate päivä,
Pala nuorten miesten mieli!
Sydän syttyköön tulehen,
Povi polttohon kovahan,
Vatsa valkian väkehen,
Mieli melki heltehesen,
Jott’ ei saisi öissä maata
Eikä päivällä levätä!
Palo tuli, palo taula,
Pala nuorten miesten mieli!
Paras sulle, ei pahinta,
Paras poikien seasta,
Kiltin kirkkorahvahasta,
Sorehin sotaväestä,
Verevin vesien päältä!
(SKVR:9988)
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Toivon konstien tepsivän ja teille
hyvää parisuhdetta. Muista, lannistua ei kannata.
Hei L-O, olen 28-vuotias mies ja
ahkera festareilla ja konserteissa
kävijä. Viime aikoina olen huomannut, että korvani ovat alkaneet soida. Pelkään, että minulla
on tinnitus. Auta minua, en haluaisi lopettaa live-musiikkiharrastustani. Terveisin, nimimerkki
rock ’n’ roll forever.
Älä hätäile, vaivaasi on olemassa
hoito. Voisit alkuun kokeilla korvavaltimoiden hierontaa. Soiminen
saattaa johtua näistä pään sisään
menevistä valtimoista. Jos korvat
tuntuvat olevan lukossa, kannattaa
pyytää jotain ystävää puhumaan saunassa kultaisen vihkisormuksen läpi
ensin hitaasti, sitten hiukan kovempaa. Seuraavana päivänä korvien
pitäisi olla kunnossa. Jos edellä mainitut konstit eivät tepsi, kehottaisin
hakeutumaan suoneniskijän hoitoon.
Suonenisku tapauksessasi tulisi
tapahtumaan mahdollisimman läheltä särkypaikkaa. Jatkossa kannattaisi myös käyttää korvatulppia konserteissa.
Toim. Susanna Niskanen

Lähteet:
Tuovinen, Jane: Tietäjistä
kuppareihin. Kansanparannuksesta
ja parantajista Suomessa. Wsoy.
Porvoo 1984.
Hako, M.(toim.): Kansanomainen
lääkintätietous. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran Toimituksia
229: 4 Osa. Helsinki 1957
Vilkuna, Kustaa. Vuotuinen
Ajantieto. Otava. Helsinki. 1994

Alasti saunassa
Kun kerron tulevani Suomesta, useat
saksalaiset yhdistävät saunan
Suomeen – Kimi Räikkösen, vodkan
ja Nokian lisäksi. Myös suomalaisten
menestys Pisa-testeissä tunnetaan.
Kaikki nämä kuuluvat suomalaiseen
perinteeseen. Saunan yhdistää ehkä
kuitenkin vahvimmin sanaan
”perinne”. Täällä ulkomailla
kaipaankin saunaa, jonka lämpimille
lauteille voisin koti-ikävän yllättäessä pötkähtää, sulkea silmäni ja
unohtaa arjen huolet. No, kyllä täällä
Saksassakin voi saunoa. TV-shopista
voi tilata ”telttasaunan” tai ”saunavyön”, joilla on räjähdysmäinen
vaikutus rasvakerrokseen. Jo viidentoista minuutin saunominen riittää
puolen kilon painonpudotukseen.
Mikä parhainta, samalla kun saunoo,
voi vaikkapa näpytellä tietokonetta, ja
vain 130 euron uskomattomaan
hintaan. No, tämä on arvatenkin
saksaksi dupattua amerikkailaishömpötystä. Tuskin sitä kukaan kovin
tosissaan ottaa.
Minulle sopivampi vaihtoehto on kyllä
ihan perinteinen sauna, jonka tapaisia
löytyy saksalaisista kylpylöistä.
Päätimmekin mennä siskoni kanssa
yhtenä sateisena päivänä ”saunakylään” rentoutumaan ja lämmittelemään. Siskoni oli käynyt aiemmin
samaisessa paikassa miehensä kanssa.
Hän kertoi minulle, että saunaosastolla
kaikki ovat alasti, miehet ja naiset
keskenään. Ajatus kummaksutti
minua, mutta siskoni vakuutti, että olo
kylpylässä tuntuu aivan luonnolliselta.
Ihmiset ovat tulleet sinne
rentoutumaan, eivät tirkistelemään.
Saavuimme metrolla puistomaiseen
ympäristöön, jonka laidalla oli matala,
uimahallimainen rakennus. Ostimme
kaksi päivän lippua saunaosastolle.
Kymmenellä eurolla saimme viettää
koko päivän saunan parantavista
höyryistä nauttien. Naisten pukuhuoneessa riisuimme vaatteet ja
kiedoimme kylpytakit yllemme.
Pukuhuone oli ainoa sukupuolten
mukaisesti jaettu alue. Oven takana

minua oli odottamassa joku vieras ja
tuntematon. Astuin arasti siskoni
perässä saunaosastolle. Jännitti.
Vilkaisin ujosti ympärilleni ja yritin
saada käsitykseni paikasta jonne olin
joutunut. Ympärilläni pyöri
kymmenittäin alastomia ihmisiä,
suurin osa miehiä. Toiset hieroivat
suihkun alla saippuaa kuumuudesta
punertavaan ihoonsa, toiset makasivat
rentoina lepotuoleillaan. En tiennyt
oikein minne katsoa, vaan pälyilin
sekavana ympärilleni. Oloni oli
levoton ja epävarma. Koskaan
elämässäni en ollut nähnyt niin paljon
alastomia miehiä ja vielä kirkkaassa
päivän valossa. Ajatus kylpytakin
riisumisesta hirvitti minua.
Suihkuosaston seinät olivat lasia,
joiden takana avautui maisema pihaalueelle. Pihalle oli koottu pieniä
puisia
mökkejä,
saunoja.
Suuntasimme sinne. Ensimmäinen
sauna oli ”karjalainen sauna”. Seinältä
löytyi tarkentavaa tietoa nimenomaisen saunan terveysvaikutuksista.
Karjalainen sauna paransi mm. verenkiertoa, laukaisi lihasjännitystä ja
puhdisti ihoa. Jätimme lipokkaat
saunan oven eteen ja astuimme sisään.
Lauteilla hikoili liuta alastomia
miehiä. Pujahdimme arasti lauteille
miesten väliin. Tiesin, että olimme
rikkoneet yleistä käytäntöä jättämällä
kylpytakit päällemme. Vilkaisin salaa
ympärilleni ja huomasin yllätyksekseni, ettei kukaan katsonut meitä.
Siskoni taisikin olla oikeassa. Saunakylä oli ihan luonnollinen paikka,
jonne ihmiset tulevat vain rentoutumaan. Oma kiero mieleni oli vain
keksinyt kuvitelmat kaikenmaailman
tirkistelijöistä ja perversseistä.
Olimme ainoat, jotka puhuivat, tosin
mekin hyvin hiljaa. Muut hikoilivat
kärsivän näköisinä tai tekivät keskittyneesti hengitysharjoituksia. Kaikki
näyttivät välttelevän suoraa katsekontaktia. Katon rajassa oli vihreä
valo, josta tuli linnun viserrystä.
Mikään tuntemani suomalainen lintu
se ei ainakaan ollut. Saunan lasisesta
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seinästä näkyi pihalle, jossa kylpijät
vaeltelivat raukean näköisinä saunasta
toiseen. Ilma karjalaisessa saunassa
alkoi tuntua kuivalta. Vasta puolen
tunnin kuluttua saapuisi löylynheittäjä.
Emme jaksaneet odottaa, vaan
lähdimme tutustumaan alueen muihin
saunoihin. Sieltä löytyivät mm. suolasauna, suomalainen, lappalainen ja
eteerinen sauna. Saunat erottautuivat
toisistaan tuoksun, lämmön, valon ja
äänien perusteella. Tunnelma pihaalueella oli omituinen. Ihmiset
tuntuivat olevan liikkeellä yksin ja
lapsia ei osanut silmiini lainkaan.
Päätimme mennä turkkilaiseen
saunaan. Se on aina ollut suosikkini.
Otimme rohkeasti jopa kylpytakkimme pois ja suojasimme itsemme
vain pienillä vaivaisilla käsipyyhkeillä. Ovathan suomalaisetkin
keskenään alasti turkkilaisessa
saunassa. Höyry toimii verhona
katseiden välillä.
Koetimme parhaamme mukaan
sulautua muiden saunojien joukkoon
ja hiljaleen uskalsimme luopua kylpytakeistamme. Yritimme istua lauteilla
mahdollisimman näkymättömästi.
Rentoutuminen ei yrityksistä
huolimatta oikein onnistunut. Tunsin
itseni tekopyhäksi sievistelijäksi
rohkeasti lauteilla makaavan
alastoman naisen vierellä. Päätin
urkkia hieman ympärilleni ja nostaa
katseeni lattiasta. Halusin tietää
kiinnittävätkö miespuoliset saunojat
huomionta naiseen. Voiko olla, että
alasti makaava nuori nainen ei saa
yhdenkään katsetta nousemaan
lattiasta? Edes yhtä pientä salaista
vilkaisua… Silmäni kohtasivat vastapäätä istuvan miehen vihjailevan
katseen ja viekoittelevan hymyn.
Hämmennyin ja vedin jalkani
tiukemmin vartaloni suojaksi. Odotin
hetken ja päätin poistua saunasta
mahdollisimman vikkelästi. Siskoni
seurasi perässäni. Mies kiirehti
hikisenä peräämme ja aloitti kevyen
jutustelun. Vastailimme hänen
kysymyksiinsä mahdollisimman lyhytsanaisesti ja kiiruhdimme eteenpäin.
Valitsimme saunoista pimeimmän,
jonne myös uusi tuttavamme
hengästyneenä meitä seurasi. Olimme
kuunnelleet hetken meditaatiomusiikkia ja toijottaneet katossa
vilkkuvia valoja, kunnes saunaan astui

hihittelevä
joukko
nuoria
saksalaismiehiä. Saunan meditoiva
vaikutus ei tuntunut oikein purevan
meihin ja päätimme katsoa parhaaksi
lopettaa saunomisen tältä päivältä.
Saunasta keskusteltaessa erityisesti
naiset toteavat vähän kummeksuen,
että suomalaisethan saunovat alasti
miehet ja naiset keskenään. Myönnän,
että se on totta. Tarkennan kuitenkin,
että me saunomme yhdessä
vastakkaisen sukupuolen kanssa
valikoidusti –yleensä perheen
keskuudessa tai kaveriporukalla. Sekin
riippuu yksilöstä. Se, että menemme
jonnekin uuteen ja tuntemattomaan
paikkaan, saa meidät varautuneiksi.
Suomeen vierailulle tullut unkarilainen
ystäväni lähestulkoon itki, kun ehdotin
hänelle uimahalliin menoa. Yritin
selittää hänelle, että siellä ollaan alasti
ainoastaan naisten kesken. Sain hänet
houkuteltua mukaani, mutta alasti en
häntä siellä nähnyt.
Miellän itseni suhteellisen vapaamieliseksi alastomuuteen liittyvissä
asioissa. Käyn isäni ja joskus miespuolisten ystävieni kanssa kesämökillä
yhdessä saunassa. Sauna onkin paikka
jossa rentoudutaan. Siellä ei saa tuntea
oloansa
ahdistuneeksi
tai
vaivautuneeksi. En ole myöskään
koskaan yhdistänyt saunaan mitään
eroottista. Nyt odotan innolla joululomaa Suomessa. Silloin saunomme
yhdessä naisporukalla, kokeilemme
lahjaksi saamiamme hyväntuoksuisia
tököttejä ja höpötämme kaikista
naisten jutuista. Se se vasta
rentoutumista onkin.

Teksti: Elina Soininen
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Pakoreittejä Suomen talvesta
Ahdistaako kylmyys ja synkkä pimeys? Liikaa vaatteita päällä, kulkeminen hankalaa ja rahat vähissä?
Vähän on synkkää, mutta et kuitenkaan haluaisi luopua talvesta kokonaan? Suomen talvi ei ole ainoa
vaihtoehto, osataan sitä muuallakin!

Orhan Pamuk: Musta kirja. Ilm.
ekan kerran 1990, suom. Tuula Kojo
1998. (Tammi)
Miltä Istanbul tuntuu talvella? Tähän
pääset tutustumaan kohu-Orhanin
kirjassa, joka on osittain rakkaustarina, osittain dekkari, osittain draama.
Musta kirja kertoo avioparista (ja
serkuksista), Galipista ja Rüyasta.
Tarina alkaa, kun Rüya jättää miehensä. Samaan aikaan katoaa Rüyan
velipuoli, kuuluisa kolumnisti Celâl.
Galip alkaa etsiä vaimoaan ja tämän
veljeä salaten kaikilta heidän katoamisensa. Vihjeitä etsintäänsä hän
hakee Celâlin kolumneista. Vähitellen Galip alkaa elää Celâlin elämää,
asua hänen asunnossaan ja esiintyä
hänenä. Kirjan nimi on sen loppuratkaisu.
Joka toinen luku kirjasta on kuvitteellinen kolumni turkkilaisesta Milliyet-lehdestä. Talvinen Istanbul

toimii tapahtumien, muistojen ja
turkkilaisuuden näyttämönä.
Mark Helprin: Talvinen tarina.
Ilmestynyt ensimmäisen kerran
vuonna 1983, suom. Eva Siikarla
1985. (Tammi)
Monitasoinen, osin mielikuvituksellinen New York on keskeisin henkilö
kaikessa värikkyydessään Mark
Helprinin klassikossa. Kirja alkaa
1900-luvun alkupuolelta ja loikkaa
sitten milleniumin aattoon, 2000luvun vaihteeseen. 1980-luvulla
ilmestynyt kirja sijoittuu siis tavallaan myös tulevaisuuteen, meidän
näkökulmastamme menneeseen
tulevaisuuteen.
Suurin osa kirjasta tapahtuu talvisessa New Yorkissa tai sitten toisessa ulottuvuudessa sijaitsevassa
kylässä, jossa myös on aina talvi.
Mark Helprin on mestari kuvaamaan
kylmää ja pimeää vuodenaikaa: en
tiedä ketään kirjailijaa, joka saisi talven kuulostamaan niin kauniilta.
Henkilögalleria seilaa gangsteripäälliköstä pikkulapsiin, mutta varsinainen aikamatkustaja on Peter Lake,
täydellisen rehellinen murtovaras.
Helprinin kuvaamat tapahtumat ja
ihmiset ovat ihmeellisyydessään
melkein fantasiahenkilöitä, mutta
samalla kuitenkin lihaa ja verta,
oikeita ihmisiä.

Erlend Loe: Doppler. Suom. Outi
Menna 2006. (Johnny Kniga)
Doppler on norjalaisen Erlend Loen
yhteiskuntakriittisin kirja. Se on
kriittinen, mutta samalla kuitenkin
ihas-tuttavan hauska ja kepeä. Jos ei
pysähdy ajattelemaan Loen viestiä,
voi tämän kirjan lukea vain hassuna
romaanina, mutta rivien välissä on
kyllä se yhteiskuntakriittisyyskin.
Toisaalta, jos tätä yrittää lukea ilman
huumorintajua, menettää kaiken
hauskuuden.
Kirja kertoo Doppler -nimisestä miehestä, joka muuttaa metsään, koska
kyllästyy ihmisiin ja merkityksettömän fiksuun elämäänsä. Hän tappaa
hirven ja adoptoi sen vasan ja antaa
sille nimeksi Bongo. Dopplerin isä
on kuollut jokin aika sitten, ja hän
tajuaa, ettei oikeastaan tuntenut
isäänsä lainkaan. Kunnioituksesta
isäänsä kohtaan hän alkaa rakentaa
toteemipaalua isälleen.
Norjalainen talvi on pitkä ja täyttää
siis kirjan sivuista suuren osan. Tätä
voisi lukea myös oppaana talvesta
selviämiseen: Doppler viettää sitä
teltassa.
Lisää nojatuolimatkoja luvassa keväällä. Seuraa sähköpostiasi: Nefan
fiktiolukupiiri käynnistyy talven
taitteessa!
Teksti: Kirsi-Maria Hytönen
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TUTKIMUSSUUNNITELMA PRO GRADUA VARTEN
eli miten minusta voisi tulla maisteri
Opinnot ovat viimeisen kahdeksan vuoden aikana edenneet syventävään vaiheeseen ja koen olevani valmis
tekemään gradun. Siihen tarvitaan aihe, aineisto, metodi ja teoria.
Aihe graduun tuli minulle unessa. Olin vihreällä pellolla.
Oli aikainen kesäaamu, ruoho oli vihreää ja kasteista.
Lehmisavusta nousi kitkerä haju, vaikka lehmiä ei näkynyt missään. Sen sijaan pelto oli täynnä sinne tänne sijoiteltuja lypsyjakkaroita. Minun tehtäväni oli sovittaa niitä
kaikkia, joten kuljin pitkin peltoa istuen ja nousten jakkaralta toiselle.
Pikainen tarkistuskierros Linda-tietokannassa vahvisti
olettamukseni: unessani gradujen jumala yritti kertoa minulle, ettei suomalaisista lypsyjakkaroista ole tehty yhtään tutkielmaa. Tutkimuksellani olisi kysyntää! Voisin
jopa julkaista sen!
Aineistonani toimivat jakkarat olen kerännyt itse. Kiersin lähiseudun kylmiä navetoita ja kaivoin kuivuneen
lannan seasta lypsyjakkaroita riviin. Nyt niitä on 73, ja
uskon määrän riittävän. Väitöskirjaani varten hankin sitten lisää aineistoa.
Olen järjestänyt aineistoni vanhempieni takapihalle. Äiti
hiukan kitisi kukkapenkkiensä puolesta, mutta ymmärsi
lopulta, että ainoan lapsen maisteriksi valmistumisen
eteen on myös perheen tehtävä uhrauksia. Lajittelin
jakkarat aluksi värin mukaan, mutta se ei ollut tarpeeksi
syvällinen jako: paskanruskea ja homeenharmaa kun
peittivät muut värit. Sitten keksin metodiksi muotolajittelun, jonka löysin eräästä kasvatustieteen kirjasta.
Siinä oli lajiteltu pulpetit muodon mukaan, ja tätä metodia soveltaen lajittelin jakkarat neljään eri ryhmään: 1.
nelijalkaiset, 2. kolmijalkaiset, 3. yksijalkaiset ja 4.
rikkinäiset (ks. kuvat).

Sovelsin aineistooni naistutkimuksen teoriaa esineistä
vallankäytön muotona. Aloin pohtia, miten lypsyjakkarat
representoivat niiden käyttäjien asemaa. Mitä eri muotoryhmät 1-4 kertovat jakkaran käyttäjistä? Lypsyhän on
suomalaisessa agraariyhteisössä ollut naisten työ, usein
vielä piikojen eli palkollisten. Lypsyjakkaralla istuessaan
nainen on asetettu eläimen alle, mikä on täysin verrattavissa naisen syvästi alistettuun asemaan suomalaisessa
yhteiskunnassa. Jakkarat ovat yleensä puisia ja ketkähän
niitä puuesineitä tekivät? Naisten paikka lehmän alla on
osa miesten pyrkimystä pitää naiset hiljaisina viemällä
heiltä itsekunnioitus.
Väitöskirjassani aion tutkia edelleen, miten lypsyjakkaroiden muoto korreloi naisten aseman muutoksia. Nykyään lypsyjakkaroita ei enää tarvita, sillä moderneilla
tiloilla on lypsyasemat, joissa lypsäjän ei tarvitse kyykistyä, vaan lehmä seisoo sopivalla korkeudella. Miehet
kehittivät tällaiset navetat vasta, kun heidän oli pakko
ottaa utareet käteensä, jos mielivät saada kahviinsa kermaa naisten lähdettyä hoitoalalle. Mies ei voinut alentaa
itseään eläimen alapuolelle, vaikka hän onkin vuosisatojen ajan pakottanut naisen siihen, joten hän keksi
lypsyaseman.
Tutkimukseni ajankohtaisuus ja tärkeys on kai itsestään
selvää. Sitähän etnologia on, tietoa kaikesta ja
ymmärrystä muustakin.
Teksti: Päivi Ala-Syrjänleipä
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Miehisyys autoelokuvissa
Autot mielletään usein miehiseksi asiaksi. Ei ole sama
millä ajaa tai miten ajaa. Aivan kunnolliset ja järkeviltä vaikuttavat ihmisetkin ostavat uuden auton vain koska
haluavat paremman kuin kaverilla. Enpä itsekään ole
välttynyt nautiskelemasta mielessäni ajatuksella, miten
joku päivä jätän veljeni Bemarin liikennevaloissa.
Se miten miehisyys autojen kautta rakennetaan ei kuitenkaan välttämättä ole universaali. Tässä jutussa tarkastelen asiaa kahden populaarikulttuurin tuotteen perustella.
Toinen on japanilainen Initial D, joka alun perin ilmestyi
mangana ja josta on myöhemmin tehty animesarja ja
hong kong elokuva. Erilaisen kuvan asiaan antaa Hollywood elokuva The Fast and Furious, jonka varsinkin
kolmas osa Tokyo Drift voidaan nähdä Initial D:n amerikkalaisversiona. Suurin osa ideoista tässä jutussa
perustuvat Chih-Ming Wangin aiheesta pitämään esitelmään.
The Fast and Furious antaa autoista ja miehistä hyvin
perinteisen kuvan. Ja tähän kuvaan kuuluu erottamattomasti myös autojen konepelleillä keikistelevät naiset.
Elokuvassa poliisi Brian O’Connor soluttautuu rikollisjengiin, jota johtaa Dominic- niminen mies. Brian joutuu
osoittamaan hyvyytensä laittomissa katukisoissa. Walker on varsin lihaksikas tyyppi, puhumattakaan Dominicista, jota esittää Vin Diesel. Lihaksia, autoja ja naisia
siis.
Initial D:n asetelma on varsin toisenlainen. Pääosassa on
18-vuotias poika Takumi Fujiwara, joka auttelee isäänsä tofukaupan pitämisessä. Hänen tehtävänään on silloin
tällöin viedä isänsä autolla kuljetus vuorenjuurella olevalle asiakkaalle. Saadakseen suoritettua tämän tehtävän
nopeasti pois alta hän on kehittynyt hyväksi kuljettajaksi. Ei kuulosta kovin karskilta. Ja kuitenkin myös Japanissa autot ja niillä kisailu edustavat useille tärkeää osaa
mieheksi kasvamisessa. Siitä todistaa esimerkiksi Intitial
D:ssäkin keskeisenä olevan driftauksen suosio.
Eroa osoittavat osittain myös autot. Fast and Furiousissakin keskeisenä aiheena ovat japanilaiset urheiluautot, joten pääosan esittäjä ajaakin japanilaisella Toyota
Supralla. Tästä autosta rakennetaan elokuvassa voittaja.
Kakkososassa hänellä on japanilaisista autoista yksi jykevimmistä, Nissan Skyline. Äärimmäistä miehisyyttä
edustaa kuitenkin Vin Dieselin ajama amerikkalainen
muskeliauto Dodge Charger. Initial D:n pääosassa on
vaatimattoman näköinen Toyota AE86. Toyota 86:en
todellinen voima ei näytä olevan tehoissa vaan siinä,
kuinka kuljettaja osaa käyttää sen erityiset ominaisuudet
hyödykseen.

Siinä missä F&F:ssä tiukoissa mustissa paidoissa, lihakset pullistuen, kädet puuskassa seisovat miehet ovat tuttua tarinaa, Initial D:n pikku poika on monimutkaisempi
tapaus. Takumi Fujiwara on loppuen lopuksi kuitenkin
paras ja voittamaton kuski, joka saa kaikkien ihailun,
myös katsojien. Homman nimi on cooleus. Siinä missä
Furious kuskit painavat kaasua verisuonet pullistuen, ei
Initial D:ssä Takumia tunnu edes kiinnostavan koko kisaaminen. Samanlaista päähenkilön joskus ylimielisyydeltäkin tuntuvaa viileyttä voi löytää muistakin japanilaisen populaarikulttuurin tuotoksista, esim. Prince of
Tenniksen päähenkilö on usein välinpitämätön ja ärsyttävän itsevarma, samanlaisia aineksia löytyy myös
ainakin Death Notesta, Gravitationista ja Blade of the
Immortalista.
Takumin kyvykkyys samoin kuin, hänen autonsa, on
rentoudessa. Hän on ihailtu ja kadehdittu henkilö, mutta
ei samanlainen yksinäinen susi, kuin Hollywood- elokuvien perinteiset sankarit. Takumin elämässä ovat tärkeitä ystävät, perhe ja tyttöystävä. Missään vaiheessa ei
kuitenkaan tule mieleen, että hän olisi nynny, sillä ylivoimainen rentous tekee hänestä, coolin.
Karkeasti yleistäen näiden esimerkkien valossa näyttäisi
siis siltä, että aasialainen miehisyys, vaikka autojenkin
kautta toteutettuna rakentuu erilaisista aineksista, kuin
amerikkalaisessa kulttuurissa. Toki myös länsimaissa
perinteinen miehisyys on useaan otteeseen kyseenalaistettu ja elokuvissa Schwarzenegger ja Stallone ovat
muistoja menneistä vuosikymmenistä.

Teksti: Olavi Hartonen
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Greetings from Joensuu!
Postitan teille Jyväskylän nefalaisille tervehdyksen
kaikkien meidän hallituslaisten puolesta. Täällä
Joensuussa hallitus on kahdeksanjäseninen, lisäksi on
kourallinen muita aktiiveja, jotka ”kuluttavat
tarjoamiamme palveluja” ja ovat itsekin niitä
puuhailemassa (luoja noita kaikkia siunatkoon). Viimeksi
ja ensimmäistä kertaa tapasimme teidän jäsenistöänne
Turussa viime syksynä Nefa-Norden kokouksessa.
Turkulaiset olivat kuulemma yllättyneet, kun joku meidän
päästä vastasikin heidän kutsuunsa, ilmeisesti NefaJoensuun oletettiin olevan siirtynyt ajasta iäisyyteen, tai
ainakin horrostavan. Niin se vähän taisi ollakin kun
allekirjoittanut ja muutama muu samana Herran vuonna
2005 opintonsa aloittanut liittyi hallitukseen. Nyt on saatu
luotua jo aika tanakka jatkuvuus toiminnalle ja uusia
aktiiveja on tullut mukaan joka syksy.
Nefa-Joensuu on perustettu 1990. Perinteiksi
muodostuneita tapahtumia ovat fuksien tutustumisbileet,
pikkujoulut, kritiikkipalaveri yhteistyössä Suomen kielen
ja kulttuuritieteiden laitoksen kanssa, kevään
päättäjäisbileet ja liikuntavuoron aktiivinenkin käyttö.
Lisäksi Nefa - Joensuu ry. julkaisee lehteä PostmoderniNahkiainen, avustaa laitosta seminaarien ja konferenssien
järjestämisessä sekä järjestää erilaisia tapahtumia
voimavaroista riippuen. Näin on aikaa ennen meitä
kirjoitettu Nefa-Joensuun nettisivuille, luultavasti silloin
kun ainejärjestö oli vielä nuori ja tarmokkaimmillaan.
Uuden alun koittaessa katsoimme kunnia-asiaksi pyrkiä
pitämään kiinni perinteistä. Fuksien tutustumisillat ja
fuksiaiset tietty ovat must, samoin pikkujoulut – niiden
järjestäminen on uusien vastuulla. Muista vuosittaisista
juhlista pitää ehdottomasti mainita Kalevalan päivän bileet.
Tuota kritiikkipalaveriakin on herätelty henkiin. Meillä on
todella mukavaa ja huumorintajuista henkilökuntaa ja
joistakin ehdotuksista ja epäkohdista opetusjärjestelyiden
suhteen on jo keskusteltu. Muutenkin yhteistoimintaa
meidän ja heidän välillä on pidetty yllä: keväällä meillä oli
pitkästä aikaa kevätjuhlat ja nyt syksyllä muutama
hallituslainen osallistui Suomen Kansantietouden Tutkijain
Seuran 70-vuotisjuhliin. Nimestään huolimatta juhla oli
hauska kokemus, (koska, eikä vaikka) paikalla oli runsain
määrin folkloristeja (elossa olevia, kuten eräs
professorimme meille tähdensi).
No joo… tuo liikuntavuoron käyttö on muuttunut
aktiivisesta passiiviseksi… jos totta puhutaan, niin sitä ei
ole ollenkaan. Sen sijaan makaronikerho ja karaokeilta ovat
kuukausittaisia ohjelmanumeroita. Eli menemme
alkukuusta porukalla syömään johonkin ravintolaan
(makaroni ja tonnikala ovat sinä päivänä kiellettyjä
elintarvikkeita) ja toiste käymme baareissa laulamassa ja

kuuntelemassa karaokea yhdessä. Jatkuvaksi käytännöksi
on myös tullut yhteistyö muiden humanististen
ainejärjestöjen kanssa, niitä ovat siis suomenkieli ja
kirjallisuus sekä kielet (niin ja uutena naistutkijat). Ensiksi
mainittujen kanssa järjestämme kirjallisuusillan
Runebergin päivän tienoilla, ja kaikki yhdessä Halloween
–bilenaamiaiset. Kirjallisuusillassa nautiskelemme
runebergintortuista, sekä lausunta ja musiikkiesityksistä
(juuri niin fiiniä kuin miltä kuulostaakin), siellä myös
palkitaan kirjoituskilpailun voittajat.
Uusin perinne on keskustelupiiri, joka kokoontuu noin
kerran kuukaudessa. Siellä puhutaan opiskeluun (ja samalla
ainejärjestöön) liittyvistä asioista ja yleisesti
kulttuurintutkimuksen tilanteesta. Kaikesta muusta paitsi
oluen juonnista, kuulemma… vaikka se liittyykin
opiskeluun hyvin kiinteästi. Keskustelupiirin saa tulla kuka
vain kulttuurintutkija purkamaan sydäntään tai
herättelemään keskustelua jostain tärkeästä aiheesta.
Meillä ei ole paljonkaan kontaktiopetusta, joten
ainejärjestön järjestämät tapahtumat ovat niitä hetkiä,
jolloin tulee nähneeksi muitakin opiskelututtuja kuin vain
tenttikirjoja. Aika viihdepainotteista tuo ainejärjestöjen
järjestämä toiminta tuntuu usein olevan, hyvä niin, sillä
asiaa on jo silmät ja korvat täynnä muutenkin. Joskus
ammoisina aikoina nettisivuillemme on myös listattu Nefan
yleisiä tavoitteita, jotka suoraan sanoen kuulostavat jo liian
jaloilta ja yleviltä meidän suuhumme. Niiden mukaan kyse
on tieteen edistämisestä ja palvelemisesta. Ainejärjestö on
jäseniään varten ja osaltaan näkisin sen tehtäväksi kaiken
muun ohessa myös sen varmistamisen, ettei kenenkään
tarvitsisi jäädä yksin kirjapinojensa keskelle. Parasta NefaJoensuun toiminnassa mukana olemisessa on, että ympärillä
on samanhenkisiä ihmisiä, joilla on samansuuntaisia
tavoitteita, niin järjestön kuin opiskelunkin suhteen. Olen
tyytyväinen (ylpeäkin), jos ainejärjestö voi tarjota
kanssaopiskelijoille porukan, jonka kokee omakseen ja
jonka piirissä voi vaihtaa ajatuksia siitä, mikä liikuttaa meitä
kaikkia. Tuo mainitsemani keskustelupiiri on jotain
sellaista, mitä ehkä onkin kaivattu. Paljonhan sen kaltaista
keskustelua on jo harjoitettu savuisissa baarin pöydissä.
Olisi kiva jakaa ajatuksia ja istua iltoja myös muiden
Suomen Nefojen kanssaJ Sitä odotellessa hauskaa
loppuvuotta ja mitä parhainta uutta… Ai niin, nuo
konferenssit ja seminaarit… no kysyn ketä ovat jos tulevat
vastaan.
Terveisin Liisa Kainulainen ja muut Nefa-Joensuun
halilaiset
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