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äreistä on moneksi. Nehän eivät merkitse pelkäs-
tään jonkin asian ulkoasun sävyä, vaan  niillä on 
paljon laajempiakin merkityksiä. On punaniskoja, 

turhan sinisilmäisiä ihmisiä, ruskeakieliä ja mustia päiviä. 
Joitakin henkilöitä kuvaillaan värikkäiksi, kun taas toisia 
kuvaillaan sanalla väritön. Rannalle mennään hankkimaan 
ihoon vähän väriä, joissakin piireissä uskotaan toisten 
ihmisten olevan väärän värisiä, ja toisille on tärkeää tun-
nustaa väriä.

Tätä kirjoittaessa ympäröivä maailma on muuttumas-
sa värikkäämmäksi. Talvista Helsinkiä dominoineet har-
maan eri sävyt ovat pikkuhiljaa muuttumassa keväisten 
värien sekamelskaksi. Tuntuu, että ihmisten mielentilat-
kaan eivät enää ole aivan niin melankolisen mustia, kuin 
ne ovat noin marraskuusta asti olleet. 

Värikäs on ollut myös Irtolaisen alkuvuosi. Ensimmäi-
nen numero kohtasi odottamattomia vastoinkäymisiä, ja 
niin ikään värikkäiden vaiheiden jälkeen lehden taittaja 
erosi tehtävistään. Tämä numero on taitettu menneiden 
vuosien veteraanin toimesta, ja syksyllä kahden päätoi-
mittajan on tarkoitus ottaa taitto kontolleen. Vaihtuvista 
taittajista huolimatta lehti kuitenkin pysyy tutun musta-
valkoisena.

Lehden artikkelit edustavat myös tuttuun tapaan 
kaikkia kontrasteja. On taisteluja vihreällä veralla, valkoi-
sia lakkeja, vihreän nuorisopoliitikon avautumispalstaa ja 
paljon muitakin sävyjä. 

Tämä lehti menee myös uusille fukseille, joita ei voi 
kun onnitella sisäänpääsystä. Hyvää työtä.

Väreistä
“Red or Blue, Cuz or Blood, it just don’t matter. 
Sucker die for your life when my shotgun scatters” 
– Ice-T – “Colors”

Lauri Mikola
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yksy tulee taas uusin valtuustoko-
koonpanoin. Ehdokkaita värvätes-
sään poliittiset ylioppilaskunnan 

edustajistojärjestöt usein törmäävät siihen, 
että monet ”hyvät” ehdokkaat ovatkin jo 
menossa vankkumattomasti HYAL:in ja 
muiden ”poliittisesti sitoutumattomien” 
järjestöjen listoille. Perusteluinaan ehdok-
kaat usein esittävät ”epäpoliittisille”- listoil-
le asettumistaan, sillä että poliittiset HYY:n 
järjestöt ajavat jotain valtakunnallisia tai 
kunnallisia päämääriään eivätkä keskity 
yliopistopolitiikkaan. Toisena merkittävänä 
ikään kuin allekirjoituksena perustellaan 
sitoutumattomuutta sillä, että päästessään 
läpi, kyseisellä ehdokkaalla olisi HYAL:issa 
paremmat vaikutusmahdollisuudet asioi-
hin HYAL:in ”hallitus vastuun” ja koon puo-
lesta. Tämä ei pidä paikkaansa.

Ensinnäkin vastavirran mielipiteitä 
ajavan tai muutoksia vaativan ehdokkaan 
toiminta HYAL:issa on rajattua. ”Ryhmäku-
ri” ja työryhmien ”esisuhmurointi” kokouk-
set painostavat vahvasti edustajat HYAL:in 
muodostaman yhteiskannan taakse. Vas-
taus siihen, että poliittiset järjestöt ajavat 
vain yliopiston ulkopuolisia asioita on mo-
nimutkaisempi. On toki totta, että poliitti-
silla järjestöillä painottuu myös  yliopiston 
yhteiskunnallisen vaikuttajan rooli yliopis-
topolitiikan lisäksi. Toisaalta se, että yliopis-
to voisi uudistua haluamallaan tavalla ja 
vaikuttaa välittömään kaupunkiympäris-
töönsä, vaatii julkisia poliittisia kannanot-
toja, sekä vaikuttamista kaupunginpolitiik-
kaan. Esimerkiksi, mikäli yliopisto haluaa 
autottomamman ja yhtenäisemmän 
kampusrakenteen on sen vaikutettava 
kunnallispolitiikassa. HYY ei myöskään voi 
itse rakentaa pyöräteitään. Lisäksi, valta-
kunnallisella tasolla, jos yliopisto haluaa 
vaikuttaa yliopistouudistukseen, on sen jo 
hyvissä ajoin tehtävä kannanottoja medi-
aan. Ennen kuin poliittiset puolueet ovat 
jo linjauksensa tehneet ja ministeriö ehdo-
tuksensa asettanut. Juuri siksi poliittisten 
järjestöjen linkki puolueisiin on tässä kes-
keisenä vaikutuskanavana oleellinen.       

 Pyrkimys ”epäpoliittisuuteen” on to-
dellisuudessa poliittinen kanta. HYAL:in 
ajama hiljaisuuspolitiikka vie HYY:tä pikku 
hiljaa suuntaan, jossa edustajisto toimii 
kumileimasimena ja keskustelua ei käydä. 

Edustajiston muuttuminen byrokraatti-
seksi pyöräksi maailmanpyörän sijaan on 
vaarallinen kehityssuunta, sillä se vie poli-
tiikan pois asioista, jotka ovat todellisuu-
dessa poliittisia. Taannoin edustajistossa 
mietittiin pitäisikö HYY:n puuttua evanke-
lisen jäsenjärjestönsä rahoitukseen, sillä se 
on järjestänyt homoseksuaalien vastaisen 
kampanjan. Kannattoman hiljaisuuspolitii-
kan linjalla HYY katsoi, ettei se voi puuttua 
jäsenjärjestönsä toimintaan. Opiskelija, 
kun äänestät kaveriasi etujärjestönlistalla, 
et tiedä kenelle äänesi myös päätyy! Ky-
seessähän kuitenkin ovat listavaalit!   

HYaL:in imago ainejärjestöjen suve-
reenina asianajajana on myös erittäin 
kyseenalainen. Liittoutumalla osakuntien 
etujärjestön kanssa HYAL tulee vahingos-
sa ajaneeksi myös osakuntien asiaa. Miksi 
aine- ja harrastusjärjestöt eivät saa enem-
män tilaa keskustakampukselta muuten 
kuin rakentamalla uusia komplekseja kilo-
metrien päähän kampuksesta? Samaan ai-
kaan osakunnat pitävät juhliaan ja yöllisiä 
salakapakoitaan kaupungin parhaimmilla 
paikoilla, vaikka todellisuudessa reilusti 
suurin osa yliopiston opiskelijoista viettää 
aikansa ainejärjestöjen ja harrastejärjestö-
jen, kuten esimerkiksi HYTKY:n juhlissa. 

Koko tämän asetelman lisäksi HYAL 
on politiikallaan vaurioittanut HYY:n ta-
louden. Vastuullisen talouspolitiikan ja 
jäsenmaksujen korotuksia vastaan kam-
panjoiva HYAL on tosiasiassa aiheuttanut 
taloudellisen ahdinkomme ja ajaa siksi 
myös jäsenmaksujen korotusta, jotta hei-
dän virheensä ja saunomisensa voitaisiin 
kustantaa. Näin siinä käy kun äänestetään 
ainejärjestöjen kattojärjestöä, hallinnon 
tasaisen harmaata byrokratia keskeistä sy-
lipuudelia, joka ei edes hauku.  

EtEnkin uusiLLE fukseille ja yliopistopo-
litiikan nukkuville äänestäjille haluasian 
tässä vielä selventää, että HYAL on ainejär-
jestöjen liitto Helsingin yliopiston edusta-
jistossamme. Tämän lisäksi on myös muita 
etujärjestöjä, sekä poliittisia järjestöjä. 
Muistakaa äänestää edustajistovaaleissa, 
mutta älkää nojatko pelkästään kaveriinne 
HYAL:issa.

Toivo til
itt

ää

Hei, olen Katinka, viime syksyn fuksi ja 
yksi kolmesta innokkaasta tuutoristasi.  
Suuret onnittelut opiskelupaikasta! Voit 
olla varma, että kaikki näkemäsi vaiva, 
loputtomat tunnit kirjastossa ja piinaa-
va stressi on ollut sen arvoista. Nyt on 
aika nauttia hyvin tehdyn työn tuloksis-
ta, tervetuloa Valtsikaan! 

Uskon ja toivon, että fuksisyksystäsi  
tulee antoisa. Lähde rohkeasti mukaan 
erilaiseen toimintaan, vaihtoehtoja riit-
tää. Me tuutorit järjestämme sinulle pal-
jon ohjelmaa heti alkusyksystä ja pyrim-
me tutustuttamaan sinut uusiin ja van-
hempiin opiskelijatovereihisi mahdolli-
simman hyvin. Fukseille suunnatun oh-
jelman lisäksi järjestetään tietysti myös 

Hei vaan, uusi fuksi! Lämpimästi ter-
vetuloa Valtsikaan, tervetuloa yhikseen 
ja onnittelut tuoreesta tasolaisuudesta, 
sinua on odotettu. Paksukainen on ti-
pahtanut postiluukusta, eli hengähdä 
hetki ja heivaa stressi, nyt iloitaan. Olen 
Viivi, tutorisi tulevana syksynä 2012 ja 
siitä ikuisuuteen.  
Minusta tuli valtsikalainen heinäkuun 
12. päivänä 2011. Istuin junassa mat-
kalla Milanosta Sveitsin Luzerniin, kun 
puhelimeni soi. Soittaja oli äitini, joka 
kertoi tulosten ilmestyneen. Voi sitä 
riemua! Italialaiset kanssamatkustajat 
tuijottivat minua ja tiedosta riehaan-
tunutta ystävääni uteliaina. Juna mat-
kasi Alppien halki, rinkka tuntui kevy-
emmältä kuin aikoihin ja maailmassa 

Tervehdys, fuksi vuosimallia 2012! En-
siksikin,  sydämelliset onnittelut upeasta 
työstä ja tervetuloa iloiseen joukkoom-
me, olemme odottaneet sinua.  Jos sil-
tä tuntuu niin nyt voit viimein sytyttää 
rovion ja heivata McNeillit muistiinpa-
noineen liekkeihin, nauttia kesästä sekä 
hengähtää hetken ennen tulevan syksyn 
rientoja. Olen Eve, tuutorisi, ja lupaan 
tehdä parhaani, jotta fuksivuotesi olisi 
yhtä ikimuistoinen kuin omani: täynnä 
toimintaa, riemua ja uusia ystäviä (sekä 
muutamia hatarampia muistikuvia). 

Tuoreessa muistissa on kuitenkin se 
kuumaa kesäpäivääkin tulisempi het-
ki, kun Facebook-keskusteluun ilmestyi 
linkki ystävältäni: ’’Valtiotieteellisen tie-
dekunnan päävalinnan tulokset’’.  Vaikka 

paljon muuta ohjelmaa urheilusta juhliin ja kulttuuriin.  Olem-
me pieni ainejärjestö ja kaikkien naamat tulevat takuulla nope-
asti tutuksi. Yhdessäolo on kivaa, erityisesti yhiksessä!

Oma tieni valtsikaan oli mutkikas vaikka tiesinkin jo abike-
väänä, että oma paikkani on Tasossa. Kahlattuani läpi Kauni-
aisten ja Tallinnan opetustarjonnan sekä K-markettien lihatis-
kit, voinkin liiottelematta sanoa, että hetki, jolloin hyväksymis-
kirje kolahti pikkuyksiöni postiluukusta, oli elämäni onnellisim-
pia. Tuntui upealta lähettää tekstiviesti tuloksia kanssani jännit-
täneelle ystävälleni ja ilmoittaa, että valtiotieteiden ylioppilas 
tarjoaa skumppaa illalla. 

Jos olisin kirjeen saatuani tiennyt, millaista opiskelu ja opis-
kelijaelämä sitten oikeasti on, olisin todennäköisesti heittänyt 
volttia riemusta. Mielenkiintoiset kurssit, ihanat opiskelukave-
rit, juhlat, kulttuuririennot ja ylipäätään mahtava meininki sekä 
yhteenkuuluvuuden tunne - niistä on elämä Valtsikassa tehty, 
tervetuloa joukkoon!

mielessäni olin valmistautunut tilanteeseen kerran jos toisen-
kin,  en voinut kuin vapista skrollatessani listaa oikean kirjaimen 
kohdalle.  Ensin tuli riemu, sen jälkeen hämmästys. Jopa pel-
ko siitä, että on tapahtunut jokin virhe ja nimeni on vahingos-
sa eksynyt listaan. Todistajien läsnä ollessa tarkistin asian noin 
kymmeneen kertaan, vakuuttuen siitä ettei kyse ollut kuvitel-
masta.  Takana olivat muutaman vuoden kestäneet sairaanhoi-
tajaopinnot ammattikorkeassa,  ylitsepääsemätön motivaati-
on puute sekä enemmän kuin riittävästi työntekoa. Työnteos-
ta en valitettavasti ole kokonaan päässyt, mutta opiskelupaikka 
valtsikassa  on tuonut elämääni sen, mitä kaikkein suurimmis-
sa määrin kaipasin: haasteita, uusia ihmisiä ja opiskelijaelämää 
kaikilla herkuilla. 

Toivotankin sinut tervetulleeksi valtsikaan, yhikseen ja tie-
tenkin tasoon! Perheemme on pieni, mutta sitäkin rakkauden-
täyteisempi.  Käytännön kiemuroista sinun ei tarvitse lainkaan 
olla huolissasi,  me tuutorit olemme rinnallasi niin ilon kuin hä-
dänkin hetkellä.  Syksyllä nähdään!

kaikki oli mahdollista. Siitä päivästä alkoi elämäni tasolaisuus.
Olin ennen Valtsikaa pitänyt muutaman välivuoden, reis-

sannut ja tehnyt erinäisiä opettavaisia paskaduuneja, sekä aloit-
tanut matkailun liikkeenjohdon opinnot ammattikorkeassa.  Yli-
opiston aloittaminen oli erilaista aikaisempiin edesottamuksii-
ni nähden, ja fuksisyksy tuntuikin jännittävältä. Huoli oli tur-
haa, sillä yhiksen akateemisesti vanhemmat opiskelijat ottivat 
fuksit lämpimästi vastaan, ja valtsikalaisuuteen uppoutuminen 
kävi hujauksessa. 

Parasta fuksivuodessa oli joukko uusia ystäviä: se, että 
pääsi osaksi lämminhenkistä opiskelijayhteisöä, jonka toimin-
nalla on sielu. Pääsääntöisesti jokainen uusi opiskelija on yhtä 
ulalla opintojen alkaessa, oli kyseessä sitten weboodin käyttö 
tai akateemisten pöytäjuhlien etiketit. Älä siis huoli! Me tason 
tutorit olemme täällä sinua varten. Toivon sydämeni pohjas-
ta, että tulevasta vuodestasi tulee yhtä antoisa kuin oma fuk-
sivuoteni oli, nautihan siis kaikesta uudesta. Elämmehän elä-
mämme aikaa.

TU
UT

OR
IT ESITTÄYTYVÄTHYAL - Kumiankka 

sulaa hiillostettaessa

Toivo Laitinen

Eveliina

Katinka

Viivi
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unnetuimpia fiktiivi-
siä etsiviä mietittäes-
sä  kolme nimeä nou-
see esiin, Holmes, Poi-
rot ja Marple. Jostain 
syystä kaikki ovat 
saaneet alkunsa brit-
tikirjoittajien kynäs-

tä. Vaikkei kukaan heistä ole oikea 
poliisi, Saksan lahja tähän genreen, 
Matula, ei pääse edes samalle lähtö-
viivalle näiden ”rokkitähtisalapolii-
sien” kanssa. Näitä kirjoitettaessa 
rokin syntyyn tosin oli matkaa vie-
lä muutama vuosikymmen. Holmes 
harrasti viulistitähtien konsertteja ja 
soitti myös vähän myös itsekin. Sir 
Arthur Conan Doyle (1859-1930) raa-
pusteli Sherlock Holmesin seikkailu-
ja 1800-luvun lopulla. Kahden muun 
mainitun äiti Agatha Christie (1890-
1976) on jo vähän modernimpaa tuo-
tantoa. 

Rasvaiseen ranskalaiseen, an-
teeksi belgialaiseen, Hercule Poiro-
tiin tai mukahöppänään eläkeläis-
neiti Marpleen verrattuna Holmes ei 
kärsi pakonomaisesta pätemisen tar-
peesta. Holmesin seikkailuissa ei ke-
nenkään tarvitse kärvistellä kokoon-
tumisessa, jossa epäiltyjä rivpitetään 
heidän pahoista teoistaan ja lopulta 
paljastetaan syyllinen. Sherlock tyy-
tyy lyhyesti ilmoittamaan syyllisen ja 
vastaamaan metodeja koskeviin ky-
symyksiin suunnilleen: “Yksinker-
taista, hyvä Watson--”

Siinä missä Poirot harjoittaa hie-
nostuneesti harmaita aivosolujaan, 
Holmes vetää valkoista jauhetta naa-
maan tai tavallisemmin polttelee pa-
ri piipullista ajatusten virkistämisek-
si. Kollegoihinsa verrattuna Holmes 
on muutenkin rahvaanomainen, jo-
pa karkea. Verrattuna Poirotin on-
gelmiin, jotka tuntuvat, filmatisoin-
tien perusteella, rajoittuvan liian pie-
neen mittatilauspukuun ja viiksiva-
han loppumiseen, Holmesin ongelmat 
ovat pahempia, mutta tavallaan sa-

maistuttavampia. Eläkepäiviään viettävällä neiti Marp-
lellahan mitään omia pulmia ei ole, joten hän joutuu työn-
tämään nenänsä muiden ongelmiin.

Lisäksi Holmesin, ja hänen apurinsa tohtori Watso-
nin, tutkimat tapaukset ovat uskottavia. Erikoisuudes-
taan huolimatta ne vaikuttavat oikeilta rikoksilta, toisin 
kuin Christien vakiorikoskaava, jossa entuudestaan tut-
tuja veijareita kokoontuu yhteen ja yksi jos toinenkin jou-
tuu murhatuksi. Tämän jälkeen etsivät apureineen, jois-
ta ainakin Poirotin vakiokumppanin kapteeni Hastingsin 
typeryydelle on vaikea keksiä muuta perustetta kuin pää-
henkilön älynlahjojen korostaminen, höpöttelevät muka-
via kunkin mahdollisen epäillyn kanssa. Loppumetreillä 
psykologisen arvailun vahvistaa jokin todiste vuosia van-
hasta sukuriidasta, jonka jälkeen päästään selittämään 
ja pätemään paikallispoliisin kustannuksella.

Huolimatta siitä, että Holmesin tapaukset on kirjoitet-
tu noin 30 vuotta muita aiemmin, niissä on paljon saman-
laisuuksia modernien poliisisarjojen kanssa, kuten rikos-
paikkaan tutustuminen, todistajien haastattelu ja todis-
teiden etsiminen. Valitettavasti Doylekin sortuu ajoittain 
vetämään todisteita hatusta, mutta se ei ole niin ominais-
ta saati ärsyttävää kuin seuraajansa tuotannossa. Mainit-
takoon vielä, että Holmesin 1800-luvulla käyttämä haas-
tattelutekniikka, jossa hän pyytää todistajaa ensin ker-
tomaan kaiken alusta alkaen ja esittää siitä tarkentavia 
kysymyksiä, on nykytiedon valossa erittäin tehokas ja ke-
hittynyt kuulustelutekniikka. 

hristie tuntuu monistaneen hyväksi todettua kaa-
vaa ja panostaneen tuotannon määrään laadun si-
jasta. Holmesin hahmon luojan ja kirjoittajan suh-

de hahmoonsa ei ole välttämättä päinvastainen. Hän ni-
mittäin halusi käyttää aikansa johonkin järkevämpään 
ja päätyi nykysaippuaoopperoistakin tuttuun ratkaisuun 
ja kirjoitti päähenkilön pois sarjasta. Tässä tapauksessa  
sveitsiläiseen vesiputoukseen, jonne Holmesin seikkailut 
olisivat jääneet, elleivät fanit olisi vaatineet jatkoa. 

Tähänastisen aukottoman deduktion jälkeen voi esit-
tää, että Sherlock Holmes on kovin etsivä ikinä. Silti ky-
seessä on hahmo, joka nimenomaan esitetään uskomat-
tomana nerona. Tämä esitystapa on vaihdellut vuosien 
mittaan erilaisissa televisio ja elokuvasovituksissa. Näis-
sä Holmes ja Watson näyttäytyvät hieman seipäänniel-
leen oloisina brittisivistyneistönä. Ei sillä, ettei Holme-
sia kuvattaisi näissä älykkäänä tai eksentrisenä. Eksent-
risyys vain on kuivan yläluokkaista ja sekoittuu varsin-
kin mustavalkofilmeissä kotimaisista elokuvista tuttuun 
näyttelytyyliin.

Vaikka jättäisi kaksi uusinta toiminta-Sherlock-elo-

kuvaa ja nykymaailmaa vastaavaksi 
muokatun, yllättävän viihdyttävän, 
BBC:n sarjan Sherlock, väliin on Hol-
mesin alkuperäisiä seikkailunovelle-
ja esitetty monissa mustavalko- ja 
värielokuvissakin, kuten Baskervil-
len koirassa, ja parissa televiosiosar-
jassa. Näistä parhaana pidetty tele-
visiosovitus on vuonna 1984 alkanut 
sarja, jossa viulunsoiton ja hienova-
raisesti katsojalle vihjaillun päihtei-
den nappailun lomassa rikollisia päh-
kinöitä ratkoo Jeremy Brettin esittä-
mä Sherlock Holmes.

Muista siihenastisista sarjoista 
poiketen Holmes todella esitetään vä-
hemmän hienostuneena, varsin epä-
sovinnaisesti käyttäytyvänä, ammat-

tilaisena. Toisaalta tämän sarjan ker-
tomukset poikkeavat myös alkupe-
räisistä teksteistä, jotka eivät olleet 
nykymittapuulla edes lähellä varsi-
naisia romaaneja. Pituudeltaan ne 
ovat lähellä lehdissä välillä julkaista-
via jatkokertomuksia. Tilanteiden ja 
henkilöiden kuvausten osalta ne ei-
vät myöskään ole erityisen yksityis-
kohtaisia, vaikka Holmes jokaises-
sa tekeekin hyvinkin uskomattomia 
päättelyitä tapaamansa henkilön am-
matista sun muusta tämän vaattei-
den ja niiden kulumisen perusteella.

Tämä televisiossakin uskollisesti 
toistettu hauska temppu ei teksteis-
sä ole kovin mieltä ylentävä, koska 
lukijalle ei ennen päätelmään johta-
neita syitä lainkaan kuvailla asian-
omaisia vaatekappaleita. Viesti Sher-
lockin päättelijänlahjoista tulee hie-
man katsojaystävällisemmin esiin te-
levisiossa, vaikka niitä yleensä ihan 
yhtä pihalla joutuu seuraamaankin. 

Aivan kaikkea ruudulle ei kuiten-
kaan ole otettu. Ei niin yllättävä tie-
to; yksityiskohta lääkärin ammat-
tia päätyönään harjoittavan Watso-
nin, ilmeisen onnellisesta, avioliitos-
ta sivuutetaan sarjassa täysin. Tosin 
ei hänen vaimollaan alkuperäisteok-
sissa mitään oikeaa roolia ole, mutta 
niissä hän on sentään olemassa ja pu-
huukin muutaman sanan miehensä 
kanssa. Oli Watsonin rooli televisio-
parivaljakon symbioosissa kumppani, 
sidekick tai jotain muuta, on kysees-
sä ehdottomasti kaksikko eikä mil-
lään muotoa ulkopuolinen tapahtu-
mista kertova henkilö.

Esimerkiksi jaksossa, The Red-
Headed Leaque, Punatukkaisten 

seura, jää pari asiaa mainitsematta.  
Sattumoisin tämä osa ei ole sarjassa 
novelleja vastaavassa järjestyksessä, 
mikä ei novellien itsenäisten tapah-
tumien vuoksi ole suurempi ongel-
ma. Televiosioon ei 80-luvulla pääty-
nyt asiakkaan vapaamuurarius, joka 
päätellään yksinkertaisesti kerhon 
käyttämän rintanapin perusteella. 

ällaisia yksityiskohtia suurem-
pi ero on hahmojen käyttäyty-
misessä ja heidän keskinäisis-

sä suhteissaan. Varsinkin sarjan ta-
pa näyttää Holmesin työnantajat ja 
hänen kanssaan työskentelevät po-
liisit yksinkertaisina, jos ei suoras-
taan tyhminä, on pitkälti käsikir-
joittajan omaa keksintöä. Punatuk-
kaisten seuran tapauksessa asiakas 
on tekstissäkin hieman hölmön oloi-
nen, mutta sentään rappari. Samaa 
ei voi sanoa Scotland Yardin etsiväs-
tä tai ryöstöyrityksen kohteena ole-
van pankkikonttorin johtajasta. 

Televisiossa molemmat esiinty-
vät itse Sherlockia vähättelevästi ja 
itsetietoisesti väärässä olevina, joi-
ta myös Holmes arroganttiin sävyyn 
haukkuu apurinsa kuullen ymmärtä-
mättömiksi. Sen sijaan alkuperäisno-
vellissa Holmes kuvailee molempia 
arvostavasti ja pitää heitä järkevinä 
ihmisinä, eikä tuhahtele heidän tyh-
myydelleen. Tavallaan tällainen ek-
sentrisen nerouden korostettu esiin-
tuominen on ihan viihdyttävää kat-
sottavaa, mutta herättää kysymyk-
sen, miksi näitä ominaisuuksia kum-
mallakin puolella halutaan nostaa 
esiin. Vielä 1800-luvun lopulla tähän 
ei näemmä ollut tarvetta.

Holmesin käyttämä haastat-
telutekniikka on nykytiedon 
valossa erittäin tehokas ja 
kehittynyt.

Sherlock Holmes, otaksun?
Lauri Haikola
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lkuperäinen suun-
nitelmani viiden-
nen opiskeluvuo-
teni varalle oli loi-
koilla koko vuo-
si vaihto-opiske-
lijana Berliinin 
boheemissa il-

mapiirissä museoita koluten, rieslin-
giä juoden ja (vähintään) viikonloppu-
jen aamuyön tunnit tanssien. Viiden-
nen kuukauden kohdalla luterilainen 
työmoraali alkoi kuitenkin kolkutella 
omatuntoani ja päätin jälleen ryhtyä 
siihen verta, hikeä ja kyyneliä vaati-
vaan prosessiin, jota myös työnhauksi 
kutsutaan. Kaikki kävi kuitenkin yllät-
tävän helposti, sillä kuukauden pääs-
tä, kahta hakemusta, kahta haastatte-
lua ja yhtä harjoittelupaikan hyväksy-
mistä myöhemmin pakkasin laukkuni 
ja lähdin Brysseliin. 

Kuten monen muunkin Brysseliin 
muualta tulleen, liittyy työni Euroopan 
Unioniin. Olen assistenttina pienessä 
konsulttitoimistossa, joka on erikoistu-
nut Euroopan Komission rahoittamien 
ohjelmien ja hankkeiden viestintä- ja 
tapahtumapuolen hoitamiseen. Työn-
kuvaani kuuluu muun muassa medi-
aseurantaa, erilaisten tekstien kirjoit-
tamista, editoimista ja kääntämistä, 
harjoittelupaikkani viestinnän hoita-
mista sosiaalisessa mediassa sekä ta-
pahtumien järjestämisessä avustamis-
ta. Työ on pääosin vaihtelevaa ja mie-

lenkiintoista, sillä työskentelen sa-
maan aikaan useamman eri projektin 
parissa, joiden aiheet yltävät lääkete-
ollisuudesta uusiutuvaan energiaan. 

Mistä etsiä?
Harjoittelupaikoista ilmoittavat pää-
asiassa kaksi suomalaisen Aarresaa-
ren tyyppistä työportaalia: EurActiv 
ja EuroBrussels. Suurimmissa osassa 
harjoittelupaikkailmoituksista rans-
kan kielen taito on vähintään toivot-
tuna ominaisuutena, usein myös vaa-
timuksena. Kuitenkin moni täällä ta-
paamistani työssä tai harjoittelussa 
olevista ihmisistä osaa ranskaa vain 
keskinkertaisesti tai kuten minä, muu-
taman lauseen verran. Kielivaatimuk-
sia ei siis kannata turhaan pelästyä - 
kunhan englanti on hallussa. 

Hakemuksia voi tietenkin lähettää 
myös ilman, että yritys tai organisaa-
tio on ilmoittanut hakevansa harjoit-
telijaa. Itse löysin oman paikkani täl-
lä tavalla. Näin yrityksen sivuilla il-
moituksen viime syksyltä ja soitin rek-
rytoinnista vastaavalle henkilölle ky-
syäkseni hakevatko he harjoittelijoita 
myös täksi kevääksi. Onni oli matkas-
sani, sillä heidän senhetkinen harjoit-
telijansa oli lopettamassa juuri silloin, 
kun halusin oman harjoitteluni aloit-
taa.  Myös minun jälkeeni jatkava har-
joittelija lähetti oman hakemuksensa 
spontaanisti. 

Harjoittelupaikkoja on Brysselissä 

tarjolla paljon, mutta niistä käydään 
myös kovaa kilpailua. Melkein kaikki 
muut täällä tapaamani harjoittelussa 
olevat olivat lähettäneet 30-50 hake-
musta ennen paikan löytymistä.  Lä-
heskään kaikki harjoittelut eivät kui-
tenkaan ole palkattomia, niin kuin 
aluksi itse luulin. Sen perusteella, mi-
tä olen muilta harjoittelijoilta kuullut, 
on työnantajan maksama korvaus on 
yleensä jotain noin kahden- ja viiden-
sadan euron väliltä. 

Työetuihin voi kuulua myös esimer-
kiksi julkisen liikenteen kuukausikort-
ti. Kun tuohon summaan lisää vielä 
opintotuen ja Erasmus-stipendin, joka 
on 300-400 euroa kuukaudessa harjoit-
telun pituudesta riippuen, yltävät kuu-
kausitulot parhaimmillaan melkein tu-
hanteenviiteensataan euroon.

Brysselin hyvät ja huonot puolet
Toisin kuin monet luulevat, Bryssel 
ei ole (vain) tylsä, likainen ja harmaa 
kaupunki. Ensimmäisen puolentoista 
kuukauden aikana en edes huoman-
nut irronneita katukiviä, koiranpas-
kaa ja ympäriinsä lojuvia roskia, sillä 
pidin ihastuneen katseeni yläilmoissa 
Brysselin useimpia katuja reunustavi-
en söpöjen pienten kerrostalojen tako-
rautaisiin parvekkeisiin ja seinien ko-
ristemaalauksiin kiinnittyneenä. Brys-
selin parempiin puoliin kuuluvat myös 
Suomea leudompi sää, baarien katta-
va olutvalikoima, hyvä ravintolaruoka 

sekä lyhyet etäisyydet niin kaupungin 
sisällä kuin Brysselin ja muiden kau-
punkien välillä. 

Jo Belgian rajojen sisäpuolelta, 
puolen tunnin - tunnin matkan päästä 
löytyy monta hyvää päiväretkikohdet-
ta, eikä Pariisiin, Lontooseen tai Ams-
terdamiinkaan kestä junalla paria kol-
mea tuntia kauempaa. Tietenkin jo it-
se Brysselissä pääsee tapaamaan ih-
misiä kaikkialta maailmasta - esimer-
kiksi omat työkaverini ovat kotoisin 
Saksasta, Romaniasta, Itävallasta, Ir-
lannista, Unkarista, Suomesta, Rans-
kasta ja Macaosta. 

Päänvaivaa tuottavat lähinnä asi-
at, jotka liittyvät jollain tavalla byro-
kratiaan ja julkiseen valtaan - kadut 
ovat huonossa kunnossa, vuokrasopi-
mukset sovitaan yleensä vähintään 
vuodeksi ja julkinen liikenne on epä-
luotettavaa. 

Itse pääsin onneksi muuttamaan 
täällä jo vajaan vuoden asuneen poi-
kaystäväni asuntoon, ja liikun mel-
kein pelkästään pyörällä, joten ärsyt-
tävien tai huonosti toimivien asioiden 
määrä ja vaikutukset ovat jääneet lo-
pulta todella pieniksi. Oman koke-
mukseni perusteella voin siis suosi-
tella Erasmus-harjoittelun tekemistä 
Brysselissä. Harvassa eurooppalaises-
sa kaupungissa on mahdollista päästä 
työskentelemään yhtä monen eri alan 
parissa yhtä kansainvälisessä ympä-
ristössä.

Eurokratian alkeet 
Erasmus-harjoittelussa 

Brysselissä
Jaana Kiesiläinen
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erheen yhteisen ruo-
kailun hyvistä puolista 
huolimatta Yhdysval-
loissa kodin ulkopuoli-
nen syöminen on kas-
vanut vuodesta 1973 
vuoteen 1994 5%:sta 
20%:iin. Miten näin 

on päässyt käymään? Varmasti mo-
ni perustelisi perheenjäsenten itse-
näistä syömistä työ- ja harrastusaiko-
jen päällekkäisyydellä. Perheiden kii-
reinen rytmi onkin saanut monet van-
hemmat turvautumaan kokonaan tai 
osittain valmisruokiin. Niitä perheen-
jäsenten on helpompi valmistaa ja syö-
dä omalla ajallaan. 

Etenkin Britannia on osoittautunut 
valmisruokien luvatuksi maaksi. The 
Economist-lehden artikkelin (2003) 
mukaan valmisruokia ei ollut Britan-
niassa juuri lainkaan 1990-luvun alus-
sa. Nyt se on kuitenkin miljardin pun-
nan bisnes ja se kasvaa jatkuvasti. 

Muunkinlaiset valmisruuat kuin 
täysin valmiit mikroateriat ovat kas-
vattaneet osuuttaan kauppojen hyl-
lyillä. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat 
salaattisekoitukset ja etenkin juustot. 
Lähikaupassani, Porvoonkadun Siwas-
sa, on 33 erilaista raastettua, höylät-
tyä tai kuutioitua juustoa. Tavallista, 
käsittelemätöntä juustoa, on vain vai-
vaiset 28 laatua. Missä vaiheessa elä-
mistämme on tullut niin kiireisiä, että 
meidän täytyy maksaa muille juustom-
me höyläämisestä?

riteissä päätänsä ovat myös nos-
tamassa valmiit kokkauspake-
tit. Näiden kohdalla ruokaa ei 

ole sen kummemmin käsitelty. Yh-
den aterian raaka-aineet sekä resep-
ti on vain koottu yhteen kompaktiin 
pakkaukseen. Tämä valmisruokamal-
li on suunnattu erityisesti miehille, jot-
ka haluavat tehdä vaikutuksen, ilman 
sen suurempaa ponnistelua. 

Ehkä juuri tässä piileekin se, mikä 
saa monet vanhemmat luovuttamaan 
yhteisten perheaterioiden suhteen. He 
eivät halua tai jaksa panostaa kokkaa-

miseen. Ruoka halutaan mahdollisimman kompaktissa ja 
vaivattomassa muodossa. 

UCLA-yliopiston vuonna 2007 tuottamassa tutkimukses-
sa seurattiin losangelesilaisten perheiden syömiseen liitty-
viä tottumuksia. Tutkijoiden alkuoletusten vastaisesti, jo-
pa 70% perheistä valmisti viikolla oman ruokansa. Suu-
rimmassa osasta perheistä käytettiin tosin jossain ateri-
an osassa valmisruokaa, esim. valmiskastikkeita, purkki-
vihanneksia tai valmisporsaankyljyksiä. Ainoastaan noin 
15% perheistä söi pääosin valmis- ja pikaruokaa.

Mikä tutkimuksessa oli vielä yllättävämpää, oli se, et-
tei valmisruoka käyttämällä säästänyt merkittävästi aikaa. 
Valmisruokiin tukeutumalla ruoka oli pöydässä vaivaiset 10 
minuuttia aikaisemmin kuin vain vähän tai lainkaan einek-
siä käyttämällä. Saattaa tosin olla niinkin, että valmisruo-
kia käyttävät kotikokit ovat ko-
kemattomampia ruuanlaitta-
jia ja heiluttavat siksi veistään 
hitaammin. Ne taas, jotka val-
mistavat ruokansa ”from the 
schratch” ovat ehkä tottuneem-
pia ruuanlaittajia ja valmista-
vat siksi ruokansa nopeammin. 

Valmisruoka säästää jonkin verran aikaa keittiön lisäk-
si myös kodin ulkopuolella. UCLA:n tutkimuksen mukaan 
valmisruokiin tukeuduttiin myös siksi, että niitä oli help-
po ostaa ilman sen suurempaa ateriasuunnitelmaa. Kasti-
ke vain koriin ja tiskin kautta kotiin. Tähän ei tarvita erik-
seen reseptejä, aineksia tai suunnitelmaa. Ruokaan ei tar-
vitse valmistautua, sillä se ei ole tärkeää. Sitä vain syödään. 
Ruuasta on tullut pelkkää ravintoa ja hetkellistä maksimoi-
tua energia- ja makueuforiaa. 

amaan aikaan kun perheiden yhteiset ruokahetket 
ovat katoamassa ja kastikkeiden ainekset ovat vaih-
tumassa oikeista raaka-aineista jauheiksi, keittokirjo-

jen ja kokkiohjelmien suosio ja tarjonta kasvavat. Tarkoit-
taako tämä sitä, että ihmiset laiminlyövät tavoitteitaan jat-
kuvasti? Toisin sanoen, he haluaisivat kokata, mutteivät 
ehdi, jaksa tai viitsi. Toisaalta vastaus voi olla myös se, et-
tä ruuanlaitosta on tullut harrastus, eikä askare. Harras-
tus, johon panostetaan. Jos harrastat golfia, ostat golfkir-
jan, jos pidät retkeilystä, tilaat Erä-lehteä ja jos taas harras-
tuksenasi on ruuanlaitto, täytät kirjahyllysi keittokirjoilla.

Ruokaohjelmat ovat ehkä myös saavuttaneet sisustus-
ohjelmien kaltaisen statuksen. Niitä on mukava katsella, 
vaikkei tule koskaan itse maalaamaan yhtä seinää kolmella 
värillä tai hankkimaan antiikkista apteekkarihyllyä. Sama 
pätisi myös ruuanlaitossa, on mukava seurata Jamie Olive-
ria kokkaamassa lampaanpotkaa omatekoisessa maagrillis-
sä, vaikket itse niin tulisikaan tekemään. Ohjelmat viihdyt-
tävät, eivätkä opeta, eikä kukaan enää istu sohvalla muis-

tivihko kädessä, katsomassa kokkaus-
ohjelmaa ja kirjoittamassa vinkkejä ja 
ohjeita ylös. 

Yhteinen itse valmistettu perhea-
teria tekee lapsistasi yli-ihmisiä, sääs-
tää rahaa, eikä loppujen lopuksi vie 
paljoa enempää aikaa kuin valmisruu-
anvalmistaminen. Tästä kaikesta huo-
limatta perheen yhteiset ruokailuhet-
ket ovat vähenemässä. Robert Putma-
nin yhdysvaltalaisia koskevassa tutki-
muksessa todettiin, että vuosien 1977 
ja 1999 välisenä aikana usein yhdessä 
syövien perheiden osuus putosi 50%:sta 
35%:een. Suomi ei ole tässä suhtees-
sa poikkeus, täälläkin ihmiset syövät 
entistä harvemmin yhdessä. Vuosien 
1987 ja 2000 välisenä aikana perheen 
kanssa  yhteiseen seurusteluun käytet-
ty aika väheni keskimäärin neljä mi-
nuuttia vuorokaudessa. Samaan ai-
kaan naisten ruuanlaittoon ja leipomi-
seen käyttämä aika väheni noin kym-
menen minuuttia kun taas miesten 
ruuanlaitoin parissa kuluttama aika 
lisääntyi muutamalla minuutilla. 

Vaikka roskaruokakulttuuria ja li-
säaineita vastustava ilmapiiri yltyy 
kulttuurissamme koko ajan, menet-
tää ruoka samalla mielestäni tunteen-
omaisia piirteitään. Ruokaa luokitel-
laan enemmänkin siitä näkökulmas-
ta, mitä se tekee jenkkakahvoillemme, 
hetkelliselle makeanhimolle, koleste-
roliarvoille tai nälälle. 

Totuus on kuitenkin se, että ruokaa 
on kaikkea muuta kuin edellä mainit-
tua. Se tarjoaa syyn istua rakkaiden 
ihmisten kanssa pöytään ja jakaa hei-
dän kanssaan hetken jos toisenkin. 
Ruoka tarjoaa myös onnistumisen tun-
teita ja mahdollisuuden antaa jotain 
nautinnollista läheisillesi. Kaikki tu-
levat tyytyväiseksi hyvästä ruuasta ja 
seurasta. Tätä pitää kuitenkin toistaa 
usein. Ruuanlaittaminen ja sen yhdes-
sä syönti ei saa olla vain yksittäisten 
hetkien herkku vaan osa arkea. Per-
heen ja läheisten kanssa syöminen on 
sitä nautinnollisempaa, mitä useam-
min sitä tekee. Näin se on, ihan tutki-
musten mukaan!

SAMAAn AIkAAn kun PERHEIdEn YHTEI-
SET RuOkAHETkET OVAT kATOAMASSA, 
kEITTOkIRJOJEn JA kOkkIOHJELMIEn 
SuOSIO JA TARJOnTA kASVAVAT.

Herkullinen 
katoamistemppu Venla Jallinoja
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Arnold
rnold Schwarzenegger ei ole pelkästään 
henkilö, jonka nimi on Arnold Schwar-
zenegger vaan hän on paljon enemmän. 
Arnold on käsite.

Arnold Schwarzenegger on 65-vuoti-
sen elämänsä aikana ollut Hollywoodin 
suurimpia tähtiä, Kalifornian kuvernöö-
ri, seitsenkertainen Mr. Olympia, Gol-

den Globe –voittaja, ravintolayrittäjä, sekä paljon muuta. 
Kaikessa mihin hän on ryhtynyt, hän on noussut maailman 
huipulle.

Monet Arnoldin suorituksista ovat jo yksittäisinä sellai-
sia, joista monet vain unelmoivat. Arnoldin saavutusten us-
komattomuus tekeekin hänestä eräänlaisen modernin maa-
ilman jumalhahmon, jonka uroteot on muutettu antiikin 
hirviöntappamisista vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. 
Arnold on saavuttanut kaiken ja mikä merkittävintä, hän 
vaikuttaa saavuttaneen kaiken vain yksinkertaisesti ole-
malla Arnold. Urallaan hän on asettanut uudet standardit 
miehisyydelle, action-elokuvien genrelle ja poliittiselle toi-
minnalle. Samalla Arnoldin työt ovat heijastaneet yhteis-
kunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä ainutlaatuisella tavalla.

Arnold miehen mittana 
Arnold aloitti maailmanvalloituksensa kehonrakentajana,  
ja niin kunnioitettava harrastus kuin kehonrakennus on-
kin, maailmanmaineeseen Arnold ei päässyt pullistelemal-
la kehonrakennuskilpailuissa, vaan valkokankaalla. Siellä 
luotiin myös Arnold-brändi, elokuvatähti, joka esittää kai-
kissa elokuvissa samaa hahmoa - itseään.

Elokuvaurallaan Arnold on luonut uudet standardit mie-
hiselle käytökselle. Kulttuurin saralla on toki läpi histori-
an pyritty luomaan pätevää miehen mallia. Arnoldiin suo-
ritukseen verrattuna aiempia yrityksiä on kuitenkin pidet-
tävä jossain määrin epäonnistuneina.

Ensinnäkin, kuten moderni ihanneyksilö, Arnold luo 
oman onnensa itse. Oikeassa elämässäänkin hän on saavut-
tanut kaiken omilla avuillaan. Hänellä ei ole tutkintoja, va-
rakkaita vanhempia tai kannustavaa ympäristöä tukenaan. 
Arnoldin omasta itsestään riippuminen heijastuu myös hä-
nen elokuvistaan. Esimerkiksi Conan Barbaarissa Arnold 
valmistautuu elokuvan klimaattiseen lopputaisteluun lau-
sumalla rukouksen jumalalleen Cromille. Kuitenkin tietäes-
sään taistelun lopputuloksen riippuvan yksin hänestä itses-
tään, eikä jumalista, hän päättää rukouksensa käskemällä 
Cromia painumaan helvettiin, jos jumalaa ei huvita auttaa 
häntä. Tämä sama kaava toistuu muissakin elokuvissa. Pre-
datorissa Arnold kohtaa ulkoavaruudesta tulleen metsästä-
jän yksin, ilman apujoukkoja, ja Commandossa Arnoldin on 
yksin voitettava pahan Val Verden diktaattorin armeija pe-

lastaakseen tyttärensä. Arnold tietää, ettei mies voi tässä 
elämässä luottaa kehenkään muuhun kuin omaan itseensä.

Arnoldin isä-tytärsuhde Commandossa heijastaa myös 
miehen roolia perhe-elämässä eräänlaisena suojelijana ja 
kouluttajana. Arnold opettaa elokuvan alussa tyttärelleen 
elämän tosiasioita puhumalla tälle Itä-Blokin maista, ruok-
kimalla eläimiä ja tekemällä rehellisiä metsätöitä. Miehen 
rooli perheessä tulee ilmi myös True Liesissa, jossa Arnold 
tasapainoilee aikaa vievän salaisen agentin työn ja vaativan 
perhe-elämän välillä. Lopulta Arnoldin vaimo päätyy pet-
tämään häntä toisen miehen kanssa ja Arnold lähtee rat-
kaisemaan tilannetta hakkaamalla kyseisen miehen veril-
le. Tapahtumat olla aivan oikeasta elämästä, jos Arnoldin 
ammatti vaihdettaisiin vaikka konttoristiksi.

Arnoldin suoran toiminnan ratkaisut heijastavat myös 
näkemystä määrätietoisesta miehestä, joka toimii eikä ai-
kaile. Edellä mainitussa elokuvassaan Commando, Arnol-
dille koitetaan sanella ehtoja, joilla hän saa kidnapatun 
tyttärensä takaisin. Arnold ei kuitenkaan kuuntele ehto-
ja, vaan ampuu tarjouksen tekijän. Muun muassa Conan 
Tuhoajassa toistuu sama kaava. Elokuvan roistot yrittävät 
neuvotella Arnoldin kanssa, että jos hän luovuttaisi suojele-
mansa naisen heille ilman taistelua. Arnold huutaa kuiten-
kin kesken sanelun, että puhe riittää, ja heittää yhtä neu-
vottelijoista veitsellä. 

Arnoldin elokuvien machous heijastaa myös machokult-
tuurin alla piilevää homoeroottista latausta. Onhan Arnold 
esim. Terminator-elokuvien nahkatakkisena lihaskimppu-
na kuin suoraan Tom of Finlandin piirroksista. Schwar-
zeneggerin elokuvauran ehkä homoeroottisin kohtaus on 
Red Heatin alussa, jossa Arnold saapuu eräänlaiseen kyl-
pylä-punttisali yhdistelmään, joka on täynnä hikeä tihku-
via, treenaavia kehonrakentajamiehiä, jotka ovat pukeutu-
neet pelkkiin takapuolen paljaaksi jättäviin lannevaattei-
siin. Onkin omalla tavallaan ihme, että elokuva päätyi sel-
laisenaan julkiseen levitykseen, eikä hämärien putiikkien 
ylähyllyille.

Arnoldin elokuvissa heijastuu myös miehinen tapa il-
maista asiat lyhyesti ja pitää tunteet kurissa. Arnold pi-
tää harvoin paria lausetta pidempiä monologeja, ja keskit-
tyy usein ilmaisemaan asiansa suoraan ilmoittamalla yk-
sinkertaisesti: ”Mene helikopteriin!” ”Mene alas!” tai ”Tulen 
takaisin”. Arnold ei myöskään kumartele herroja. Running 
Manissa Arnold esimerkiksi tervehtii vaikutusvaltaista TV-
juontajaa kutsumalla tätä ”Perseenreiäksi televisiosta”. Ar-
noldin pisimmät monologitkaan eivät ole mitään pelleilyä. 
Pumpin Ironissa nähtävä monologi, jossa Arnold vertaa 
punttisalilla saatavaa ”pumppia” orgasmiin on muodostu-
nut joissakin piireissä peräti legendaariseksi.

Arnold ei myöskään paljasta heikkouksiaan ulkopuoli-
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sille, eikä itke. Kun Conan Barbaaris-
sa Arnoldin perhe tapetaan, vielä lap-
sen iässä olevan Arnoldin silmien edes-
sä, hän ei itke. Kun hänen ystävänsä 
Mac kuolee Predatorissa, hän ei itke. 
Ja kun Arnold saa elokuvassa Juni-
or tietää olevansa raskaana, hän ei it-
ke. Arnold on niin miehinen mies, että 
edes raskaaksi tulemisen kaltainen hy-
vin epämaskuliinen tapahtuma ei saa 
häntä tinkimään machoudestaan.

Arnold ei ole oikeassa elämäs-
sä välttämättä aivan samanlainen 
machouden ruummiillistuma kuin elo-
kuvissaan. Mistään pehmosta ei kui-
tenkaan ole kysymys. Kun Arnold oli 
valittu ensimmäisen kerran Kaliforni-
an kuvernööriksi vuonna  2003, eräs 
toimittaja kysyi häneltä, mitkä ovat 
tuoreen kuvernöörin tavoitteet tämän 
ensimmäisellä kaudella. Arnold vasta-
si roolihahmonsa Conan Barbaarin ta-
paan ”To crush your enemies, see them 
driven before  you, and hear the lamen-
tations of their women.” Hän tunskin 
oli tosissaan, mutta kuka tahansa po-
liitikko ei noin vain voi sanoa medialle 
aikovansa murskata vihollisensa. Ar-
nold voi.

Onhan Arnold 
Terminator-elokuvien 
nahkatakkisena 
lihaskimppuna kuin suoraan 
Tom of Finlandin piirroksista.

Herkules New Yorkissa (1969) – Arnold esittää Herkulesta, 
kaataa taksin kyljelleen ja painii karhun kanssa New Yorkin 
keskuspuistossa

Stay Hungry (1976) – Arnold esittää itävaltalaista viulisti-
kehonrakentajaa. Voitti Golden Globen parhaasta näyttelijä-
debyytistä.

Pumping Iron (1977) – Dokumentti Arnoldista ja muista ke-
honrakentajista. Arnold vertaa punttisalilla saatavaa ”pump-
pia” orgasmiin.

Conan Barbaari (1982) – Elokuva, josta Arnold nousi Holly-
wood-tähdeksi. Arnold tyrmää kamelin.

Conan Tuhoaja (1984) – Jatko-osa Conan Barbaarille. Arnold 
tyrmää hevosen.

Terminaattori  (1984) – Arnold esittää nahkaan pukeutuvaa 
kyborgia jolla on 18 vuorosanaa koko elokuvassa. 

Commando (1985) – Arnoldin tytär kaapataan. Arnold pais-
koo puhelinkoppia jossa on mies sisällä. 

Raw Deal (1986) – Arnold soluttautuu rikollisjärjestöön. Ar-
nold sanoo alkoholistivaimolleen, ettei tämä saisi leipoa juo-
vuksissa.

Running Man (1987) – Arnold osallistuu reality-ohjelmaan, 
jossa hänet yritetään tappaa. Arnold kutsuu yhtä vihollisis-
taan joulukuuseksi.

Red Heat (1987) – Arnold esittää neuvostoliittolaista poliisia 
ja painii lumihangessa pukeutuneena pelkkään lannevaattee-
seen. Arnoldin homoeroottisin elokuva.

Total Recall (1990) – Arnold pelastaa Marsin siirtokunnan. 
Arnold ampuu vaimonsa ja kutsuu sitä avioeroksi.

Terminaattori 2 (1991) – Jatko-osa Terminaattorille. Arnold 
repii lihakset toisesta kädestään irti.

Last Action Hero (1993) – Parodia-action-elokuvista joka 
tapahtuu rinnakkaistodellisuudessa. Arnold esittelee itsensä 
koomikko Arnold Braunschweigerina.

True Lies (1994) – Arnold yrittää salata salaisen agentin uran-
sa perheeltään. Arnold hukuttaa yhden vihollisistaan pisu-
aariin.

Junior (1994) – Gynekologia esittävä Arnold tulee raskaaksi.

Eraser (1996) – Arnold estää aseiden myynnin terroristeille. 
Arnold tappaa yhden vihollisistaan puukottamalla tätä oven 
läpi.

Batman & Robin (1997) – Arnold esittää Batmanin vihollis-
ta Pakkasherraa. Arnold kertoo, että dinosaurukset kuolivat 
jääkauteen.

End of Days (1999) – Arnold taistelee itse Saatanaa vastaan. 
Arnold sanoo, että Saatana on häneen itseensä verrattuna 
kuoropoika.

lioppilaslakki otettiin käyttöön Suomessa jo 1810-lu-
vulla. Siitä saakka se on koristanut vanhempien ja 
uudempien ylioppilaiden päälakia. Nykyiseen muo-

toonsa se vakiintui 1870-luvulla. Ammoisista ajoista aina 
1950-luvulle saakka, oli ylioppilaslakkia tapana käyttää Jere 
Karalahden ryyppyputken mittaisen ajan, eli aina vapusta syys-
kuuhun. Mutta se luvuista, kukaan teistä ei niitä kuitenkaan tule 
muistamaan.

Jokainen meistä varmasti muistaa sen ikimuistoisen hetken, 
jolloin sai luvan painaa tuon lakin päähänsä juhlayleisön silmi-
en edessä. Useamman vuoden uurastus aina peruskoulusta lu-
kioon oli takanapäin. Sukulaisten onnittelut, rahan tulviminen 
ovista ja ikkunoista sekä valoisa tulevaisuus edessä. 

Tuosta päivästä on meillä monella kulunut jo muutama 
vuosi, mutta muistot säilyvät siitäkin huolimatta. Ylioppilasla-
kin merkitys on kuitenkin näiden vuosien aikana kokenut var-
masti melkoisen muutoksen itse kunkin mielessä. Ennen se oli 
edustanut puhtautta ja viattomuutta. Tai no, puhtaudesta ku-
kaan tuskin enää voi puhua ja lapsuuden viattomuuskin on 
karissut pois harteilta viimeistään sillä hetkellä, kun on astu-
nut ensimmäisen kerran sisälle Kuppalaan. Mutta turha huolia! 
OMO-mainosta lainatakseni: ”Tahrat kertovat elämästä!”, eikä 
niitä tule vältellä (toki lakilla pöydän kuivaaminen kaljasta on 
hölmöläisten hommaa). Jokaisella tahralla ja läiskällä, joita me 
lakkeihimme olemme keränneet, on oma tarinansa kerrotta-
vanaan. Eräänlainen Rosettan kivi,  jonka avulla on mahdollista 
selvittää osia edellisillan liikkeistä. Meille historianopiskelijoille-
han tämä jo yksinään on melkoisen orgasmin aihe, puhumatta-
kaan siitä ylemmyydentunteesta, jota voimme kokea ammatti-
koululaisia kohtaan. Tästä kaikesta huolimatta moni valkolakki 
tulee jäämään matkalleen ja haluaisinkin nyt jakaa kanssanne 
varoittavan esimerkin siitä, kuinka lakin kanssa ei tule toimia: 

Hyvä ystäväni, Mikko, lähti kotoaan kirkkain mielin, vap-
puaattona 30.4.2010, autuaan tietämättömänä häntä 
vaanivista vaaroista ja viettelyksistä. Päässään hänel-
lä oli uutuuttaan kiiltävä valkolakki, joka oli jo selvin-
nyt monista aiemmista illoista neitseellisen koskemat-
tomana. 

Pikainen ruokailu venäläisessä ravintolassa ja sen jä-

keen muutamalle oluselle kaveriporukan kanssa lähipu-
biin; siinä illan suunnitelma. Mutta kuten monesti on ta-
pana, suunnitelmat tuppaavat illan mittaan muuttua, 
varsinkin jos mallasjuomat ovat osa suunnitelmaa. Ja niin 
kävi tälläkin kertaa. Kahta seurasi kolmas, kolmatta neljäs, 
jatkuen tämän jälkeen aritmeettisena sarjana päämää-
rätietoisesti kohti ääretöntä. Kaikkien yllätykseksi Buzz 
Lightyearin tunnetuksi tekemä ”Kohti ääretöntä ja sen 
yli!”-lausahdus ei (tälläkään kertaa) toteutunut. 

Seurue oli kuin maansa myynyt. Eräs herrasmies 
kuitenkin näki miesten tuskaisat ilmeet ja päätti piris-
tää heitä tarjoamalla koko seurueelle salmiakkikosken-
korvat. Tästähän he innostuivat, aina siinä määrin, että 
kaksi laseista kaatui pöydälle ja pöytä lainehti raakaöl-
jyn värisestä litkusta. Hätä ei ole tämän näköinen, Mik-
ko huusi ja rupesi luuttuamaan pöytää kuivaksi vieres-
sä lojuneella ylioppilaslakilla, omaksi harmistuksekseen 
sattui lakki olemaan hänen omansa. Vahinko oli jo ta-
pahtunut ja lakki takaisin päähän. 15minuuttia ja yhteis-
tuumin syntyi päätös, että osan porukasta olisi parem-
pi lähteä lataamaan akkujaan vappupäivän koitoksiin. 

Seuraavana aamuna Mbarin terassille saapui mur-
tuneen näköinen mies, ilman ylioppilaslakkiaan. Hän oli 
Mikko. Kertoi jättäneensä lakin luultavimmin Yliopisto-
kadun Stadin kebabiin. Muut ihmettelivät, kuinka Mik-
ko tiesi sen jääneen juuri sinne. Vastaus kuului: ”Aamul-
la hais kädet ihan kebabille.”. 

Toivon, että tämä esimerkki saa teidät kohtelemaan lakkianne 
erityisellä huolellisuudella, eikä kukaan teistä joudu jakamaan 
tätä onnetonta kohtaloa. Myöhemmin Mikko on kertonut kärsi-
neensä lievästä masennuksesta. Ihmisten kummeksuvat katseet, 
jotka kohdistuvat lakitta painelevaan tuulispäähän, ovat omiaan 
lisäämään tuskaa. Mutta kuten kaikki kunnon ylioppilaat, katsoo 
tämäkin epäonninen arjen sankari toiveikkaana tulevaisuuteen: 
”Vituttaahan se, kun joutuu selittelemään, ettei ole niin tyhmä 
miltä näyttää. Mutta antaa pröystäilijöiden pröystäillä! Eikä se 
lakin lippa ollut sitä paitsi edes aitoa nahkaa!”.

Ylioppilaslakki
kuvan henkilö ei liity tapaukseen.

Juhani YlitaloLauri Mikola
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alkapallokentät ovat 
olleet monen sodan 
jälkinäyttämö. Hävi-
tyille sodille tai sodis-
sa koetuille julmuuk-
sille on haettu hyvi-
tystä lajin parista. 
Toisinaan jalkapallo 

on myös edistänyt uusien sotien syn-
tyä.

Voikin melkein sanoa, että jal-
kapallo on jollain tapaa kietoutunut 
osaksi sotaa lähes aina, kun taisteluja 
on käyty jalkapallokulttuuria omaavi-
en maiden välillä. Maailman suosituin 
urheilulaji on tarjonnut suurille ihmis-
massoille tapoja kanavoida maiden vä-
lisiä vihan tunteita niin jalkapallokat-
somoissa kuin itse kentälläkin.

 Ehkä tunnetuin esimerkki jal-
kapallon ja sodan sekoittumisesta lie-
nee El Salvadorin ja Hondurasin vä-
lillä vuoden 1969 heinäkuussa puhjen-
nut sota, jota myös kutsutaan Jalka-
pallosodaksi. Se sai myyttisen maineen 
maiden välisen mm-karsintaottelun 
herättämien intohimojen aloittama-
na yhteenottona. Tapaus esiintyykin 
usein erikoisena yksityiskohtana lajin 
historiaa kartoittavissa lehtiartikke-
leissa. 

Vaikka El Salvadorin täpärä voit-
to kyseisessä ottelussa edesauttoikin 
pitkään jatkuneiden vihamielisyyksi-
en puhkeamista sodaksi, olivat tapa-
uksen juuret todellisuudessa paljon 
syvemmällä. Maahanmuutto El Sal-
vadorista Hondurasiin, sekä muutta-
jien olot uudessa kotimaassaan, olivat 
kiristäneet maiden välejä jo kauan en-
nen ottelua. Jalkapallon sodan alulle 
antama vaikutus oli näin ollen enem-
mänkin sen muista Latinalaisen Ame-
rikan pienistä sodista erottava yksi-
tyiskohta kuin itse sodan syy.

Vähemmän tunnetuksi yksityiskoh-
daksi on jäänyt sen sijaan se, että viisi-
päiväinen sota oli kaikkien aikojen ly-

hin erillinen sota, ja tunnetaan siksi myös nimellä Sadan 
tunnin sota. Kovimmat ilmailuharrastajat saattavat myös 
tietää sodan olleen viimeinen sotanäyttämö, jossa ilmojen 
herruudesta kamppailtiin potkurikoneiden voimin.

Huligaanit Jugoslavian hajoamissotien etujoukoissa
Kun väistyneen sosialismin paikan ottanut nationalismi al-
koi repiä entistä Jugoslaviaa hajalle, oli jalkapallolla oma 
osansa tässä näytelmässä. Jalkapallokatsomot olivat jo pit-
kään ennen sotien syttymistä olleet paikkoja tämän nouse-
van nationalismin ilmentämiselle. Monikansallisen maan 
etnisten ryhmien nationalistiset ääriainekset olivat usein 
samoja henkilöitä, jotka toimivat jalkapalloseurojen väki-
valtaisissa äärikannattajaryhmissä, ultrissa.

 Asetelma kärjistyi toukokuussa 1990, kun maan 
kahden suurimman kansallisuuden suurimmat seurat, kro-
aattien Dinamo Zagreb ja serbien Punainen Tähti, kohta-
sivat Kroatian pääkaupungissa Zagrebissa. Kroatiassa oli 
vain muutamaa viikkoa ennen ottelua käyty vaalit, jotka 
olivat päättyneet itsenäisyysmielisten murskavoittoon. Ot-
telussa serbialaiskannattajat suuntasivat pilkkahuutonsa 
itsenäisyysmielisille. Seurauksena provosoituneet kroaat-
tikannattajat vyöryivät kentälle ai-
heuttaen tuhansien ihmisten jalka-
pallomellakan.

Kiihkeimpien Dinamo kannattaji-
en mielissä mellakka sai symbolisen 
merkityksen Kroatian sodan ensim-
mäisenä taisteluna, vaikka todelli-
suudessa sotatoimet kansallisuuksi-
en välillä alkoivat vasta vuotta myö-
hemmin. Seuranneessa sodassa niin 
Dinamon kuin muidenkin kroaattiseurojen huligaaniryh-
mät värväytyivät ensimmäisten joukossa rintamalle. Ny-
kyään näistä tapahtumista muistuttavat sodassa kaatunei-
den jalkapallokannattajien muistomerkit kroatialaisten jal-
kapallostadionien edustoilla.

Serbien keskuudessa äärikannattajat liittyivät puoles-
taan puolisotilaallisiin joukkoihin, jotka pyrkivät liittämään 
itsenäistyvien Kroatian sekä Bosnia ja Hertsegovinan ser-
bialueet osaksi Serbiaa. Tunnetuin näistä ryhmistä oli kan-
sainvälisesti etsittynä rikollisenakin tunnettavuutta niit-
täneen Željko ”Arkan” Ražnatovićin perustama ”Tiikerit”. 
Tämän Punaisen tähden kannattajista kootun ryhmän jä-
senet olivat olleet osallisena myös Zagrebin jalkapallomel-
lakassa, mutta kansainvälisesti tunnetun huonon maineen-
sa he loivat lukuisilla sotarikoksilla niin Kroatian kuin Bos-
niankin sodissa.

JALkAPALLOn JA SOTIEn VäLInEn 
SuHdE On uSEIn kIETOuTunuT 
OSAkSI LAAJEMPAA POLIITTISTEn 
JA uRHEILuLLISTEn TEkIJöIdEn 
MuOdOSTAMAA kOkOnAISuuTTA.

Sotaa vihreällä verallaMiran Hamidulla
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Hajoamissotien jälkeen syntyneet 
uudet valtiot pitivät nämä toisilleen 
vihamieliset Kroatian ja Serbian seu-
rojen kannattajaryhmät jatkossa eros-
sa toisistaan. Sen sijaan sotien jäljiltä 
kolmen eri kansallisuuden muodosta-
maksi epävakaaksi valtioksi jäänees-
sä Bosnia ja Hertsegovinassa vihanpi-
to jatkui yhä jalkapallon välityksellä. 
Maan etniset ryhmät onnistuivat to-
sin liittämään sodan aikana peruste-
tut kroaattien, muslimien ja serbien 

erilliset jalkapallolii-
gat yhdeksi maanlaa-
juiseksi liigaksi, mut-
ta samalla tämä mer-
kitsi myös toisilleen 
vihamielisten kan-
nattajaryhmien koh-
taamisia.

Ennen sotaa, mo-
nikansallisen Mosta-

rin kaupungin seura FK Velež oli naut-
tinut kannatusta yli kansallisuusrajo-
jen. Sodan jälkeen kaupunki kuiten-
kin jakautui kroaattien asuttamaan 
länteen ja muslimien asuttamaan 
itään. Tällöin kroaatit perustivat uu-
delleen Jugoslavian sosialistisen hal-
linnon kroaattinationalistisena kieltä-
män HŠK Zrinjski seuransa. Se kar-
kotti pääasiassa muslimien seuraksi 
jääneen FK Veležin länsipuolella si-
jainneelta kotistadioniltaan kaupun-
gin itälaidalle. Asetelman myötä Mos-
tarin paikallisottelut ovat olleet erit-
täin tulikivenkatkuisia Bosnian sodan 
jälkipelejä aina näihin päiviin asti.

Saksa ja II maailmansodan taakka
Toisen maailmansodan jäljiltä Saksa 
oli raunioina niin konkreettisesti kuin 
henkisestikin. Hävitty sota, sekä sota-
rikosten aiheuttama häpeä painoivat 
saksalaisten mieliä, kun maa valmis-
tautui kohtaamaan Unkarin maajouk-
kueen vuoden 1954 MM-loppuottelus-
sa Sveitsin Bernissä. Myös urheilulli-
set syyt laskivat mielialaa, sillä Unka-
rin niin kutsuttu ”Kultainen joukkue” 

oli pelannut vuosien ajan tappioitta.
Koko maailman suureksi yllätyk-

seksi ”Bernin ihmeeksi” ristitty ot-
telu päättyi kuitenkin saksalaisten 
voittoon, vaikka nämä olivat olleet jo 
kahden maalin verran tappiolla. Yllä-
tysvoiton aikaansaama riemu auttoi 
saksalaisia löytämään uudelleen so-
tataakan alle musertuneen kansalli-
sen itsetuntonsa. Eräät saksalaishis-
torioitsijat ovatkin nähneet voiton het-
kenä, jolloin saksalaisten onni kääntyi 
maan toisen maailmansodan jälkeises-
sä historiassa.

Saksalaisten sodanaikaiset viholli-
set eivät kuitenkaan vielä vuosikym-
meniin unohtaneet kaunojaan jalka-
pallokentillä. Vuonna 1966 maa oli 
jälleen selviytynyt MM-loppuotteluun, 
jossa sen vastustajaksi asettui maan 
vastustajana maailmansodissakin ol-
lut Englanti. Ottelu päättyi Englan-
nin voittoon kyseenalaisella maalilla, 
jonka hyväksynyt neuvostoliittolainen 
linjatuomari edusti toista entistä vi-
hollismaata. Linjatuomarin teon mah-
dollinen tahallisuus on säilynyt arvoi-
tuksena aina näihin päiviin asti.

Englantilaisten keskuudessa saa-
vutettu voitto nähtiin hyvityksenä 
menneisyyden sotakaunoille, ja tämä 
ajattelutapa eli vielä pitkään maiden 
myöhemmissäkin jalkapallokohtaa-
misissa. Samaa ajattelutapaa esiintyi 
myös sodanaikaisesta saksalaismiehi-
tyksestä kärsineiden hollantilaisten 
keskuudessa vuoden 1988 Länsi-Sak-
san EM-kisojen aikaan. Hollantilais-
kannattajien pilkkalauluissa isäntä-
joukkueesta saatu välierävoitto näh-
tiin vastavalloitusretkenä saksalais-
maaperälle.

Vuosikymmenien kuluessa nämä 
jalkapallokenttien kannanotot miel-
lettiin kuitenkin yhä enenevässä mää-
rin rasitteiksi. Kannattajien ja pelaa-
jien sotatapahtumiin viittaavat kom-
mentit herättivät aiempaa enemmän 
vastakritiikkiä myös kannanottaji-
en omissa riveissä. Niinpä Saksas-

sa vuonna 2006 järjestettyjen MM-ki-
sojen edellä Englannin silloinen pää-
valmentaja Sven-Göran Eriksson lin-
jasikin, ettei hänen joukkueensa halu-
aa kuulla omilta kannattajiltaan enää 
kertaakaan sotatapahtumiin viittaa-
vaa vanhaa lastenlaulua ”Three Ger-
man Bombers”.

Näistä kisoista tuli samalla myös 
eräänlainen päätepiste saksalaisen jal-
kapalloilun kantamalle sotarasitteel-
le. Maa onnistui sekä kisajärjestäjänä 
että mitalipeleihin selvinneenä isäntä-
joukkueena. Tämä sai saksalaiset use-
aan otteeseen juhlimaan saavutuksi-
aan kaupunkiensa kaduille mustapu-
nakeltaisten lippujensa kanssa. Sak-
salainen nationalismi koettiin jälleen 
tunteeksi, jota saattoi ilmentää ilman 
menneisyyden tuottamaa häpeää.

Falklandin sota ja ”Jumalan käsi”
Jalkapalloilun kotimaalla Englannilla 
oli ollut vihamielinen jalkapallosuhde 
Argentiinaan jo vuoden 1966 kisoista 
lähtien, jolloin englantilaisten silloi-
nen päävalmentaja Sir Alf Ramsey ni-
mitti argentiinalaisvastustajiaan eläi-
miksi. Englantilaisten kova mutta reh-
ti pelityyli muodosti täydellisen vasta-
kohdan argentiinalaisten taidokkaal-
le mutta tarvittaessa kieroja keinoja 
käyttävälle pelityylille. Asetelma piti 

HOLLAnTILAISkAnnATTAJIEn 
PILkkALAuLuISSA ISänTäJOuk-
kuEESTA SAATu VäLIERäVOITTO 

näHTIIn VASTAVALLOITuSRETkE-
nä SAkSALAISMAAPERäLLE.

näiden kahden lajin suurmaan väliset kohtaamiset tulisina.
Kun kiista Argentiinan rannikolla sijaitsevien saarien 

omistuksesta ajoi maat Falklandin sotaan vuonna 1982, 
maiden välinen eripurainen jalkapallosuhde syveni enti-
sestään. Sodassa nöyryyttävän tappion kokeneet argentii-
nalaiset lähtivät hakemaan revanssia vuoden 1986 MM-
kisoista, kun maat kohtasivat puolivälierävaiheessa. Ar-
gentiinalaiset saivat haluamansa, kun joukkueen kapteeni 
Diego Maradona teki ottelun avausmaalin sääntöjen vastai-
sesti kädellään. Kostonsa sinetiksi Maradona iski ottelus-
sa vielä toisenkin maalin, joka puolestaan edusti kierou-
den sijaan lajin hienoutta parhaimmillaan, kun hän pu-
jotteli taidokkaasti pallon kanssa koko englantilaispuolus-
tuksen läpi.

Argentiinalaisille sekä onnistuneen huijauksen että tai-
dokkaan yksilösuoritukseen sisältänyt voitto merkitsi täy-
dellistä kostoa sotatappiolle. Englantilaiset sen sijaan kat-
keroituivat Maradonan ”Jumalan käden” tekemäksi väittä-
mästä käsimaalista, mikä piti maiden väliset jalkapallokoh-
taamiset tulisina myös myöhemmissä arvokisoissa.

Tapaus osoittaa samalla kuinka jalkapallon ja sotien vä-
linen suhde on usein kietoutunut osaksi laajempaa poliittis-
ten ja urheilullisten tekijöiden muodostamaa kokonaisuut-
ta. Myös aiemmin käsitellyssä entisessä Jugoslaviassa jouk-
kueiden väliset suhteet olivat jo entuudestaan huonot pel-
kän urheilullisen kilpailunkin vuoksi. 

Jalkapallo on suuressa osassa maailmaa se kaikista suo-
situin urheilumuoto, joka innoittaa suurta osaa eri maiden 
väestöstä, tai vähintäänkin niiden miespuolisia osia. Se on 
myös samalla suurta medianäkyvyyttä keräävää massaviih-
dettä. Näin ollen onkin ymmärrettävää, miksi laji on niin 
usein kanavoitunut monen muun elämän osa-alueen ohella 
myös sotapaineiden purkajaksi.

Miss Eurooppa onnitteli 
Saksan maajoukkuetta 
välittömästi MM-voiton 
jälkeen.



20 Irtolainen 2/12 21

Tämän tarinan kirjoittaja heitti fuksisyksyn päätteeksi 
kamat reppuunsa ja repun selkäänsä, hylkäsi maam-
me jäisen hyhmän ja matkasi kaakkois-Aasiaan. Siellä 
erinäiset sivupolut johdattivat hänet valtavista valovii-
dakoista hiljaisuudessa uinuvaan Laosiin, tuohon his-
torian pommitetuimpaan pelinappulaan, joka keräilee 
silvottuja raajojaan, kompuroi, eikä aivan vielä pysty 

seisomaan ilman muiden tukea.

Kurjien 
kohtaloiden 

maa

stun ränsistyneessä paikallis-
bussissa. Huonokuntoiset tiet 
ovat täynnä kuivuuden ja sade-
kausien vuorottelun aiheutta-
mia kuoppia. Bussi on ahdettu 
täyteen ja lisää matkustajia ote-
taan kyytiin joka pysähdyksellä. 
Osa heistä istuu käytävällä riisi-

säkkien päällä. Olen ahtautunut taka-
penkille jalat sylissäni, mutta ahtaus 
ei tunnu häiritsevän paikallisia. Se mi-
kä meille länsimaalaisille on liikenne-
riski, on laosilaisille hädin tuskin lop-
puunmyyty bussimatka. 

Surumieliset laosilaiset rakkaus-
laulut kaikuvat karaokena rätiseväs-
tä televisiosta. Katselen ulos ikkunas-
ta. Lähes jokaisen talon seinällä liehuu 
punainen lippu, ja lipuissa on sirppi ja 
vasara. Vieressäni istuu paikallinen 
vanhus, jonka Nokia soi taukoamatta. 
Nainen vastaa joka kerralla, ja vasta-
tessaan hän pitää puhelinta ylösalai-
sin ja väärinpäin. Joka kerralla kun 
bussi pysähtyy, ikkunoista työntyy si-
sään käsiä täynnä kauppatavaraa. Ne 
roikottavat eläviä sammakoita narus-
sa, kokonaisia grillattuja kanoja, sisäl-
myksiä tikun varressa ja vehnäleipää. 
Huuto yltyy kun huomataan, että kyy-
dissä on länsimaalainen falang. Suu-
rin osa kaupittelijoista on naisia ja lap-
sia, osa heistä tunkeutuu sisään bus-
siin ja hyppää ulos vasta sitten, kun 
olemme jo liikkeellä.

Nousin bussiin Laosin pääkaupun-
gissa Vientianessa. Olen matkalla 
keskilaosilaiseen Khammuanin pro-
vinssiin. Määränpääni on Tham Kong 
Lon kylä, joka sijaitsee Nam Hin Bu-
nin joen varrella yhtenäisen kalkkiki-
vivuoren juurella. Joki häviää vuoren 
sisään ja kulkee seitsemän kilometriä 
sysimustaa luolaa, joka on parhaim-
millaan 100 metriä leveä ja paikoi-
tellen yhtä korkea. Kyseessä on yksi 
Laosin henkeäsalpaavista luonnonih-
meistä, ja olen aikeissa kulkea sen lä-
pi. 

aakkois-Aasiassa Laos on kuu-
luisa kehnoista kulkuyhteyk-
sistään. Rautateitä on ainoas-

taan puoli kilometriä Thaimaan Nong 
Khaista Tha Na Lengiin Vientianen 
edustalle. Bussit ovat pääsääntöises-
ti ikivanhoja, ja niiden hajoaminen on 
yleistä. Ei ole tavatonta, että matka-
kumppaneina on eläimiä, kuten vuo-
hia ja kanoja. Aikatauluihin on tur-
ha luottaa. Bussini saapuu Tham 
Kong Lohon kolme tuntia aikataulus-
ta myöhässä. Olimme pysähdyksis-
sä kaksi tuntia odottaen, että kuljet-

tajan apupoika saisi korjattua reistai-
levan ja ylikuumentuneen moottorin. 
Yksi ylimääräinen tunti kului yleiseen 
kaaokseen. Sellaista se on. ”Baw pen 
nyang. No problem.” Tham Kong Los-
sa modernisaatio hädin tuskin näkyy. 
Saavun kylään ilta-auringon laskiessa 
kalkkikivivuoren taakse. Nam Hin Bu-
nin tulvimisen takia kylän talot on ra-
kennettu kaksimetristen puupaalujen 
päälle. Lähden etsimään yösijaa muu-
tamien matkalla tapaamieni reissaa-
jien kanssa. Punainen hiekka pölly-
ää, kun kävelemme kylän kapeita, hil-
jaisia kujia. Talojen alta kurkkii ute-
liaita lapsia, jotka juoksevat nauraen 
karkuun huutaessamme heille sábqai-
dii, päivää. Muita matkaajia kylässä 
on kourallinen. Monet Kaakkois-Aa-
sian reppureissaajista poikkeavat La-
osissa pääkaupungin lisäksi ainoas-
taan Vang Viengin tuubailuparatiisiin, 
tuohon synnin hekumahelvettiin, jossa 
travellerien suonissa virtaa Beerlao ja 
yhteyksiä otetaan todellisuutta korke-
ampiin sfääreihin. Löydämme yösijan 
paikallisen perheen luota. Homestay 
– bisnes on täällä yleistä. Pihassa on 
kanoja ja lehmiä. Myöhemmin illalla 
perheen äiti valmista meille illalliseksi 
herkullista láapia, laosilaista perinne-
ruokaa, jossa on lihaa, tuoreita yrttejä, 
chiliä ja limemehua. Láap tarjoillaan 
tahmean riisin, sticky ricen, kanssa. 
Auringon laskiessa kylään laskeutuu 
loputon pimeys. Valot ovat harvassa, 
eikä jokaisessa asunnossa ole edes säh-
köä. 

aosin historia linkittyy pitkälti 
tasapainotteluun sitä vahvempi-
en naapurivaltioiden, Thaimaan 

ja Vietnamin, välillä. 1960 - ja -70-lu-
vuilla Laos sai osansa kylmästä so-
dasta, kun USA:n joukot pommittivat 
maata yhdeksän vuoden ajan lähes 
päivittäin niin ahkerasti, että Laosis-
ta tuli historian kaikkien aikojen pom-
mitetuin valtio. Maassa on yhä tuhan-
sia tonneja räjähtämättömiä pommeja 
ja kranaatteja Vietnamin sodan ajoil-
ta. Phnom Penh ja Saigon taipui-
vat kommunistisen vallan alle vuonna 
1975, ja samana vuonna amerikkalai-
set lähtivät myös Laosista kommunis-
tisen Pathet Lao – liikkeen syrjäyttä-
essä monarkian. 

Maailmanpankin mukaan Laos on 
yksi Itä-Aasian vähiten kehittyneistä 
valtioista, jossa noin 75 % asukkaista 
elää köyhyysrajan alapuolella eli al-
le kahdella dollarilla päivässä. Ulko-
maiset avustukset muodostavat mer-
kittävän osan taloudesta. Tuki alkoi 
jo 1800-luvun lopulla, kun Laos liitet-
tiin osaksi Ranskan Indokiinaa vuon-
na 1893. Kommunistien vallankaappa-
uksen jälkeen valtaosa avusta tuli vuo-
teen 1990 asti Neuvostoliitolta ja sen 
yhteistyökumppaneilta, mailta, jotka 
olivat Comeconin jäseniä. Monet laosi-
laiset ovat lähteneet paremman elä-
män toivossa etsimään töitä vauraam-
masta Thaimaasta. Siellä heitä useim-
miten kohdellaan toisen luokan kansa-
laisina.

Nyt lähes neljä vuosikymmentä 
myöhemmin Laos on hitaasti alkanut 
irtautua roolistaan puskurivaltiona. 
Talouden sääntöjen liberalisointi 80 – 
ja 90 – luvuilla on ulkomaisen rahalli-
sen avun ohella johtanut maltillisiin, 
mutta positiivisiin muutoksiin talou-
dessa. Maa on kuitenkin yhä virallises-
ti sosialistinen, ja sitä johtaa sen ainoa 
laillinen puolue LPRP (Lao People’s 
Revolutionary Party), jonka vanhene-
vista vallankumouksellisista on muo-
dostunut maan uusi eliitti. Neuvosto-
liiton romahduksen jälkeen alkanut 
kansalaisjärjestöjen, länsimaisten hal-
litusten ja Maailmanpankin apu kor-
vautuu Laosissa yhä useammin yksi-
tyisyritysten sijoituksina ja – ei niin-
kään yllättäen - Kiinan avustuksilla. 

Kiinalaiset yhtiöt rakentavat La-
osiin teitä, viljelysalueita ja patoja. 
Niiden intressit kestävää kehitysyh-
teistyötä kohtaan ovat kuitenkin ky-
seenalaiset, sillä kiinalaiset yhtiöt ra-
kentavat ja laajentavat toimiaan pää-
sääntöisesti välittämättä tekojensa 
vaikutuksista ympäristöön ja paikalli-
siin asukkaisiin. Tämä luo vastakoh-
dan useimpien länsimaisten kehitys-
yhteistyöprojektien harjoittamalle lä-

Surumieliset 
laosilaiset rakkauslaulut 
kaikuvat karaokena 
rätisevästä televisiosta

Viivi Kuvaja
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hestymistavalle, joka pyrkii monimuo-
toisesti tukemaan paikallista kehitys-
tä sillä ehdolla, että paikallinen johto 
on itse mukana suunnittelutyössä. Kii-
nan mallin mukaan rahaa syydetään 
projekteihin, joista Laosin hallitus voi 
nurinkurisesti pysyä ulkopuolisena 
niin kauan kuin valtion kipeästi tar-
vitsema dollarivirta jatkuu. Yksipuo-
luejärjestelmää edustava Kiina on alu-
een ehdoton poliittisen vaikuttamisen 
supervalta. Sen asema yksipuoluejär-
jestelmän mädättämän Laosin esiku-
vana on näin ollen erittäin kyseenalai-
nen, sillä kasvattaakseen hyvinvointi-
aan Laosin tulisi ennen kaikkea ryh-
tyä taloudellisiin ja poliittisiin uudis-
tuksiin. 

yöhemmin jatkettuani mat-
kaa Tham Kong Losta etelään 
tapaan Savannakhetin kau-

pungissa erään suomalaisen histori-
aa ja kehitysmaatutkimusta opiskel-
leen vapaaehtoistyöntekijän, joka toi-
mii Laosissa Fida Internationalin ke-
hitysyhteistyöprojektissa. Istumme 
iltaa hänen paikallisten tuttaviensa 

kuvassa Laap ja sticky rice 
-ruokalaji.

omistamassa kahvilassa ja kuulen tarinoita hänen työs-
tään Laosissa. Suomalainen kertoo, että kehitysyhteistyö-
projekteissa kulkevan rahan on aina pysyttävä sitä koordi-
noivan tahon hallussa, sillä muuten vaarana on varojen ka-
toaminen hallintokoneistoon ja vääriin taskuihin. Projektit 
on kuitenkin suunniteltava niin, etteivät ulkopuoliset toi-
mijat ryntää maahan valmiiden ideoiden kanssa – jotta kes-
tävän kehityksen periaatteet toteutuisivat, toimijoiden on 
saatava paikallinen yhteisö tunnistamaan itse parannusta 
vaativat kohteensa. Ulkomaisen tahon tehtävä on avustaa 
käytännön asioissa, eli yhteistyön koordinoimisessa, neu-
vonannossa ja rahallisissa tarpeissa. Esimerkkejä epäon-
nistuneista projekteista on paljon. Eräässä tapauksessa län-
simainen organisaatio toimitti erääseen pohjoislaosilaiseen 
kylään uudet saniteettitilat. Puolen vuoden päästä tehdyl-
lä tarkastuskäynnillä huomattiin, että kyläläiset käyttivät 
WC-tiloja riisivarastoina.

Pakettimatkailijat ovat aikoja sitten löytäneet tiensä 
Thaimaan, Kambodzan ja Vietnamin rannoille. Turismi on 
tasaisessa kasvussa myös Laosissa. Useimpia matkailijoi-
ta kiehtoo kenties juuri Laosin kehittymättömyyden tuoma 
tunne autenttisuudesta. Seksi- ja ladyboyturismia Laosis-
ta on tosin turha etsiä – ulkomaalaisten ja paikallisten vä-
liset sukupuolisuhteet on laissa kielletty karkottamisen ja 
vankilatuomion uhalla. Sosialistisessa valtiossa myös bis-
neksen harjoittaminen on ulkomaalaiselle yksityisyrittä-
jälle toisinaan kohtalokasta. Tapasin matkan varrella wa-
lesilaisen Matthew’n, elämäntapareissarin, joka oli pyörit-

tänyt Vang Viengissä kahta menesty-
vää juottolaa. ”The two fucking greatest 
places in town”. Eräänä iltana paikal-
linen poliisi teki ratsian molempiin 
baareihin, syytti syytöntä Matthew’tä 
huumekaupasta ja telkesi hänet kuu-
deksi viikoksi paikalliseen kuritusluo-
laan laskemaan tiilenpäitä. ”The most 
horrible six weeks of my life. I cried a 
lot. My parents paid me out” Laosissa 
korruption ja lahjonnan valta sanelee 
oikeudenmukaisuuden, ja liian menes-
tyvä ulkomaalainen huomataan nope-
asti.

alatkaamme takaisin Tham 
Kong Lon kylään, láapin ja pi-
meyden ääreen. Istumme joen 

rannassa illallispöydässä. Perhe, jon-
ka luona asumme, on vieraanvarai-
nen. Täällä aniharva osaa englantia, 
mutta kaikki hymyilevät, ja ymmär-
rämme toisiamme. Perheen köyhyys 
on silmiinpistävää. Kerjääminen on 
Laosissa yleistä. Täällä emme ole kui-
tenkaan nähneet kenenkään kerjää-
vän. Vientianessa paikalliset kehotti-
vat olemaan antamatta rahaa kerjä-
läislapsille, sillä niin kauan kuin ker-
jäämällä tienaa, vanhemmat eivät lai-
ta lapsiaan kouluun, ja kierre jatkuu. 
Köyhiä voi avustaa antamalla heil-
le ruokaa, mutta Coca-Cola -pulloista 
täytyy muistaa irrottaa korkki. Muu-
ten ne myydään eteenpäin. 

Pöydässämme istuu minun lisäk-
seni yksi suomalainen, sveitsiläinen 
ja saksalainen. Seurueeseemme kuu-
luu vielä kaksi poikaa Hollannista ja 
USA:sta, mutta he ovat lähteneet pää-
tien varteen toiveenaan löytää muuta-
ma pullo Beerlaoa. Perheen isä osaa 
muutaman sanan englantia. Hän ker-
too meille liiketoimistaan ja lapsis-

taan, puoliksi elehtien, puoliksi laon 
ja englannin sekoituksella. Mietin mi-
ten onnellisilta nämä ihmiset vaikutta-
vat. He ovat ylpeitä saavutuksistaan, 
pienestä majoitusbisneksestään joen 
rannalla. 

Yhtäkkiä jutustelumme keskeytyy. 
Hollantilainen ja amerikkalainen juok-
sevat esiin pimeydestä, hollantilainen 
jatkaa sanaakaan sanomatta ohitsem-

me takaisin talolle. Amerikkalainen 
istuu pöytäämme ja näyttää järkyt-
tyneeltä. ”Nothing, it’s nothing.. I’m 
just..tired, that’s all” Hän istuu hiljaa, 
syö hetken ja tuijottaa eteensä. Tun-
nelma on hämmentynyt. Noin vartti-
tunnin jälkeen amerikkalainen nostaa 
katseensa. Sitten hän kertoo mitä on 
tapahtunut.

Pojat olivat päätyneet kaljanhaku-
matkallaan paikallisiin perhejuhliin. 
Siellä he söivät, joivat ja tutustuivat 
laosilaiseen elämänmenoon. Kukaan 
ei ymmärtänyt heitä, eivätkä he ym-
märtäneet ketään, mutta kaikilla oli 
hauskaa. Illan pimentyessä juhlien 
isäntä viittelöi poikia tulemaan luok-
sensa. Hän vei heidät sisään taloon-
sa. Sisällä oli pimeää lukuun ottamat-
ta yhtä lamppua katossa. Miehen per-
he, vaimo ja kaksi noin 5-10-vuotiasta 
poikaa, seisoivat rivissä valon kajossa 
selkä seinää vasten. 

Mies viittasi kädellä vaimoonsa, 
kahisutti sormiaan rahanmerkiksi ja 
kysyi katsovasti amerikkalaista ja hol-
lantilaista. Pojat käsittivät, miksi hei-
dät oli kutsuttu sisään. Mies halusi 
tienata myymällä vaimoaan rikkail-
le falangeille. He kieltäytyivät. Sitten 
mies sanoi pikkupojilleen jotain laok-
si. Pojat nyökkäsivät, hakivat eteen-
sä vanhan radion, ja alkoivat tans-
sia ja elehtiä kutsuvasti. Mies teki sa-
man eleen kuin vaimonsa kohdalla, 
kahisutti sormiaan rahan merkiksi ja 
osoitti pikkupoikiaan. Amerikkalainen 
ja hollantilainen syöksyivät ulos talos-
ta. He juoksivat koko matkan.

”I wanna get the hell out of here”. 
Aamulla molemmat ovat lähteneet. 

Palkkaan paikallisen oppaan, vuok-
raan veneen ja lähden Tham Kong Lon 
luolaan. Se on uskomaton.

   
Puolen vuoden päästä 
tehdyllä tarkastuskäynnillä 
huomattiin, että kyläläiset 
käyttivät WC-tiloja riisivaras-
toina.




