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Aika aikaa kutakin
ika on sitten merkillinen asia. Kukaan ei kai oikeastaan vielä-
kään voi olla täysin varma siitä, mitä se oikeastaan on. Saati 

siitä, millainen se on. Onko se suora, jana vai ympyrä? Voiko olla 
monta aikaulottuvuutta päällekkäin? Loppuuko aika kesken? 
Miksi sanotaan, että ”minulla ei juuri nyt ole aikaa”? 

Onko kellään oikeasti koskaan aikaa – tai mitäs jos aika 
onkin uusiutumaton ja ehty-
vä resurssi, jota on maailmassa 
vain tietty määrä? Jospa minä, 
hamstraamalla aikaa itselleni, 
kulutankin jonkun muun ihmi-
sen ajan loppuun!

aikakäsityksiä on monia, ja ne 
ovat usein kulttuurisidonnaisia 
(tätä termiä aion muuten täs-
tä lähin kunnon valtsikalaisena 
käyttää jokaisessa kirjoittamas-
sani tekstissä). Toiset kulttuurit ovat moni- ja toiset yksiaikaisia. 

Joillekin aika on lineaarinen, toisille sykli-
nen. Me elämme yksiaikaisessa, tarkoin ai-
kaan sidotussa kulttuurissa, mikä on tietysti 
meidän mielestämme paras tapa elää – jos-
sain toisessa aikakäsityksessä elävien kult-
tuurien ihmiset ovat hidastempoisia haihat-
telijoita ja ärsyttäviä myöhästelijöitä.  

Minä ainakin teen kuten on opetettu 
ja kuljen kello kaulassa. Minulle aika on se 
kannustaja, kiristäjä ja rankaisija, jonka an-

siosta saan itseni liikkeelle ja kaiken tarvittavan tehtyä, niinpä 
niin, ajoissa. Paradoksaalistahan siinä on se, että kun minulla on 
paljon aikaa, en tee yhtikäs mitään, mutta kun aika on kortilla, 
pystyn uskomattomiin suorituksiin ja hankin itselleni lisää teh-
täviä. Ja silloin aika tuntuu loppuvan.

olen siis juuri sellainen kokki, joka keittää samalla liedellä tusi-
naa soppaa samanaikaisesti, hikoillen ja stressaten. Yhden so-
pan keittäminen on kuitenkin tylsää, eikä enempää kokkejakaan 

p ä ä k i r j o i t u s

millään mukaan mahdu, siitä se vasta äitelä keitto valmistuukin. 
Lisäksi, onhan parempi syyttää vain yksin itseään pohjaan polt-
tamisesta. Välillä tietysti saman lusikan käyttäminen johtaa sii-
hen harmilliseen tilanteeseen, että juuressosekeitossa on pais-
tijauhelihaa ja kermaisessa lohikeitossa kananuudeleita. 

Tätä kirjoittaessani, siis lehden deadline-rutistuksen aikaan, 
on loppusuoralla myös pitkään kestänyt ja paljon aikaa vienyt, 
mutta niin ihanan antoisa Valtsikan Speksi. Lisäksi hallitus ke-
rää varoja Taso ry:n ensi vuoden vuosijuhlia varten, ja minä yri-
tän oppia asioita uudessa työssäni. Ja ai niin, minähän tosiaan 
opiskelenkin jotain.

olen tehnyt lupauksen, että en enää työnnä nenääni joka paik-
kaan – niin oman mielenterveyteni kuin muiden ihmisten sie-
tokyvynkin vaalimisen vuoksi. Jotta en kuitenkaan ryhtyisi täs-
sä rikkomaan Irtolaisessa 2/11 antamaani lupausta valittamisen 
lopettamisesta, lopetankin ensin liian puuhastelun ja opettelen 
priorisoimaan asioita.

nauti siis tästä maailmanlopun vuoden ensimmäisestä nume-
rosta ja lue sitä kuin viimeistä päivää – se on toimitukselle pa-
ras palkinto.

Emma Ekdahl

...kun aika on kortilla, 
pystyn uskomattomiin 
suorituksiin ja hankin 

itselleni lisää tehtäviä. 
Ja silloin aika tuntuu 

loppuvan Taittajan jälkikirjoitus
päätoimittajan sanat ajankäytöstä ja ajan olemuksesta ovat mitä 
osuvimmat. Tämä lehti ei saavu hyppysiinne näinkin myöhään 
aivan sattumalta. Käsissäne oleva Irtolainen ei kenties ole en-
tistä ehompi, mutta se on sitäkin useammasta kokemukseta ri-
kastunut. Lukuiloa!

Aarni Suvitie
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Demokratian vessanseinä
uomen presidentinvaalit olivat ja menivät. Minun kaltaiselleni kaikkea vas-
tustavalle vastarannankiiskelle ja urautuneelle besserwisserille vaalit ei-

vät taaskaan tarjonneet mitään. Jo pitkään hautunut suunnitelmani äänes-
tää veteraanipolitiikko Aku Ankkaa kariutui viime hetkillä. 

Jälleen kerran Suomen tylsä vaalijärjestelmä taivutti minut vasten tah-
toani antamaan ääneni yhdelle vaaleihin oikeasti osallistuneista, elävistä 
ja hengittävistä ehdokkaista.

Ja vieläpä kahdesti.

totuus on, että länsinaapurissa protestiäänestäminen on monin verroin 
Suomea lystikkäämpää.

On nimittäin niin, että erinäisistä vaaliteknisistä ja puoluejärjestelmään 
liittyvistä syistä Ruotsin valtiopäivävaaleissa myös kaikki vaalilipuille käsin 
kirjoitetut tekstit ja niihin raapustetut poliittiset pamfletinpoikaset litteroi-
daan ja asetetaan internetiin vapaasti selattaviksi. Suomessa protestiäänen 
antaminen tuntuu tämän rinnalla puuhastelulta.

Ruotsin toissasyksyisten valtiopäivävaalien viralliselta tulossivulta löy-
tyvä handskrivna.xls -niminen excel-tiedosto on todellinen demokratian 
vessanseinä – nyrjähtänyt trippi kiistattomasti erikoisimman ja vähimmäl-
le huomiolle dosenttien analyyseissä jääneen äänestäjäsegmentin maail-
mankuvaan.

jokin tässä ihmisryhmässä kiehtoo: minkälainen ihminen vaivautuu uurnil-
le asti äänestämään Iron Maidenia?

No, yksi ihminen Köpingin kunnassa vaivautui. Myös Black Sabbath, Joy 
Division ja Led Zeppelin saivat kannatusta – eivätkä suotta.

Perussuomalaisten Timo Soinin olemusta on joskus kutsuttu nallekar-
humaiseksi. Mutta kun tämä joukko rientää uurnille äänestämään maail-
man vahvinta nallea, he todella tarkoittavat sitä. Bam-
se keräsi Ruotsissa toissasyksynä kahdeksan (!) ääntä.

Nämä ihmiset eivät ole syrjäytyneitä politiikas-
ta siinä määrin, että he jättäisivät kokonaan äänestä-
mättä. Niinistöjen ja reinfeldtien sijaan he vain näke-
vät parhaakseen äänestää Pelle Pelotonta.

suoritetaanpa tarkempi katsaus Ruotsin vuoden 2010 
valtiopäivävaaleissa annettuihin ääniin.

Vaalien eniten huomiota herättänyt tapahtuma 
oli Ruotsidemokraattien moniaalla kauhua herättä-
nyt nousu valtiopäiville. Tämä oli kuitenkin pientä sen 
rinnalla, että myös  Adolf Hitler sai Länsi-Götanmaan 
maakunnasta kokonaiset kaksi ääntä. Umeåssa ”Nazi Super Power” -puo-
lue keräsi plakkariinsa yhden äänen jääden samalla täpärästi vain viiden-

kymmenen äänen päähän kristillisdemokraateista. Ensi kerralla paremmin!
Vaalien kestomenestyjä, sarjakuvasankarien allianssi, teki valtiopäivä-

vaaleissa selvää jälkeä jopa monista pienpuolueista. Sarjakuvahahmojen 
itseoikeutettu ääniharava, pitkän poliittisen uran tehnyt sanavalmis yk-
sinhuoltaja-populisti Kalle Anka, 76, keräsi vaaleissa kunnioitettavat 123 
ääntä. Mustanaamion, Bamsen, Batmanin ja Harry Potterin henkilökoh-
taiset äänimäärät nostivat fiktiivisten ehdokkaiden kokonaisäänimäärän 
jo lähelle krossia.

Sarjakuva-allianssin taakse jäi vaaleissa useita rekisteröityjä puolueita, 
muun muassa toinen Ruotsin kommunistipuolueista.

ketään tuskin tämän jälkeen enää yllättää, että myös Jumala, Saatana, Me-
gatron sekä näistä seuraava eli FC Barcelonan Xavi saivat vaaleissa kanna-
tusta. Äideilläkin on syytä hymyyn, sillä Din Mamma sai kaksi ääntä ja jätti 

siten taakseen jopa Josif Stalinin (1 ääni).

ruotsin systeemi ei ole verrattomassa läpinäkyvyydessään-
kään täydellinen. Kirkkoveneitä ja muita graafisempia kan-
nanottoja ei excel-taulukkoon ole – kenties kaikeksi on-
neksi – rekonstruoitu. 

Järjestelmä avaa myös väyliä väärinkäytöksille: esimer-
kiksi yhdessä Ruotsin vaaleissa annetussa äänessä erästä 
Karlstadin yliopiston nimeltä mainittua luennoitsijaa väi-
tetään rikolliseksi. Tällaiset ilmiselvät kunnianloukkaukset 
olisi kuitenkin helppo sensuroida listalta pois.

Suomen oikeusministeriön tulisi läpinäkyvän demo-
kratian ihanteen nimissä viipymättä apinoida länsinaapu-
ria ja muuttaa Suomen vaalilainsäädäntöä jo syksyn kun-

nallisvaaleihin mennessä niin, että vaalilipuille kirjoitetut tekstit voitaisiin 
Ruotsin mallin mukaisesti julkaista.

Viimeaikojen Wall Street-protestit ovat osaltaan tuoneet esiin 
vähemmän sovinnaisia kansalaismielipiteen osoituksia

Sarjakuva-allianssin 
taakse jäi vaaleissa 
useita rekisteröityjä 
puolueita, muun 
muassa toinen 
Ruotsin kommunis-
tipuolueista.
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Ruotsin vuoden 2010 valtiopäivävaaleissa annettuja ääniä:

9/11 – Inside Job!

Maskulin pacifism

Y’all Suck

Skit piss fuck cunt cocksucker motherfucker tits

Wayne’s World

RON JEREMY till Statsminister

Mahar pokémon

tästäkö ratkaisu alhaiseen äänestysaktiivisuu-
teen?

Jaakko Mäntyranta

t o i v o  t i l i t t ä ä

Etelän median 
uskottava 

puolustus
usta päivä! Suomi on järkkynyt! Suomessa on ajettu alas uskottava puo-
lustus, yli 300 vaakunaa tuhotaan, ja vielä 2000 ihmistä saa kenkää No-

kian tehtaalta! Pitäisiköhän harkita muuttoa Berliiniin? Pakoon tätä suurta 
”kansanjournalismin” riemuhuutoa. En ole eläessäni nähnyt otsikkoa, joka 
olisi yhtä paljon mässäillyt katastrofaalisuudellaan, lukuunottamatta tot-
ta kai syyskuun 11. päivän iskua Ameriikassa.

    Aikaisemmin mediaa on kutsuttu Etelän mediaksi, koska se on uuti-
soinnillaan aiheuttanut maaseudun tuhon ja Keskustan kannatuksen las-
kun. Minä puolestani syytän mediaa politiikan rappiotilasta ja ammotta-
vasta kuilusta, joka vallitsee tavallisen pulliaisen ja politiikan välissä. Juuri 
helmikuun alkupuoliskon kaltainen otsikointi, jossa on ”taas tehty hirveitä 
päätöksiä Arkadianmäellä”, on omiaan kasvattamaan luottamuskuilua hal-
linnon ja kansan väliin. Minä en nyt väitä, että median tulisi otsikoida pro-
pagandistisesti istuvan hallituksen hyväksi. Haluaisin vain nähdä median 
suorittamassa tehtäväänsä. Lehdistön tulisi tehdä juttuja monesta eri nä-
kökulmasta, pyrkiä olemaan liioittelematta kohtuuttomasti, lopettaa po-
pulismia pursuavat otsikointinsa, sekä hillitä politiikan popularisointia yli-
päätänsä. Onko sillä oikeasti mitään väliä, että molemmilla presidenttieh-
dokkailla on lapsivaimot? 

 toisaalta etelän media on syypää Keskustan kannatuksen laskuun, sillä po-
pulistinen kauhukuvien maalailu on juuri sitä, jolla politiikasta kiinnostu-
mattomien mielipiteitä muokataan entistäkin irrationaaliseempaan suun-
taan. En epäile sekuntiakaan etteivätkö ”jytkyn” luojat ole juuri niitä samoja 
toimittajia, jotka ovat turmionpäivän otsikoinnin takana. Äänet senkun sa-
tavat Persujen laariin, kun otsikointi pyörii kohujen ympärillä ja kuntaterro-
rismi pauhaa. Suomessa on sattumalta myös kaksi puoluetta, joiden kanna-
tuskäyrien heilahtelut peilaavat toisiaan. Kun Keskustan kannatus nousee, 

Persujen laskee, sekä tietysti toisin päin. Hajosiko Keskusta jo nyt osittain 
kahteen leiriin eduskuntavaalien alla? Siitäkin voimme kiittää siis mediaa. 

   kaikkea tätä surkeaa journalismia media puolustaa tasapuolisen journa-
lismin nimissä. Tosiasiassa kaukana ovat ajat jolloin media olisi tuonut po-
liittiset uutiset esiin monesta näkökulmasta. Saatika katsoneet asiaa ko-
konaisuutena, esittäen faktoja. Se on vaarallista, kun media pesee kätensä 
politiikasta. Etenkin kun samalla sosiologit ihmettelevät ihmisten vieraan-
tumista politiikasta.  Median kuitenkin pitäisi uutisoinnillaan selvittää po-
liitikkojen tekemisiä kansalaisille ymmärrettävällä tavalla, toimia analyyt-
tisenä välittäjänä.

    ja lopuksi alkuun! Kahdentuhannen ihmisen irtisanominen Nokian Salon 
tehtaalta oli täysin ennakoitavissa, ottaen huomioon Nokian tuloksen sekä 
tehtaalla tehdyt aikaisemmat lomautukset. Tämä ei siis voinut olla yllätys 
Etelän medialle. Kuntauudistus on vielä täysin ehdotustasolla, eikä esitet-
ty kartta ollut lopullinen totuus. 

Olisi ollut myös erittäin mielenkiintoista, jos iltapäivälehdistö olisi jul-
kaissut kartan Suomen arvioidusta huoltosuhteesta 2030-luvulla kunta-
uudistuskartan ohella, ja hieman avannut syitä, joita uudistuksen takana 
on. Kolmanneksi ja viimeiseksi kysyn, mitä tarkoittaa Suomen ”uskottava 
puolustus”? Onko sellainen joskus ollut ja romahtiko se tosiaan vasta nyt? 
Se oli minullekin uutinen.

Toivo Laitinen

M
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Sisua pastilleista

”Oli se kyllä kumma eväs. Se oli ihan semmoinen pieni 
tabletti, mitätön pilleri vain, mutta kun sen olin ottanut, 
niin tuli tunne, että nyt sitä voisi mennä vaikka puuhun.”

Huumeet ovat pahasta. Ne aiheuttavat edesvastuutonta käytöstä ja 
pahaa riippuvuutta. Niiden ympärillä pyörii rikollisuutta ja ne tuhoavat 
perheitä, elämiä ja yhteisöjä. Samat asiat, rikollisuutta lukuunottamat-

ta, pätevät toki myös alkoholiin. Sen tarjontaa kuitenkin säädellään, 
ja ovathan ratikassa räyhäävä juopot leppoisampaa väkeä kuin pelot-
tavat ja arvaamattomat nistit. Joillekin voi kuitenkin tulla yllätyksenä, 
että ensimmäiset pirinistit olivat alun perin kansakunnan parhaimmis-

toa: Kannaksella ja Lapissa urotekoja tehneitä sotaveteraaneja.

alvi- ja jatkosodassa yhdistettiin si-
sällissodan rikki repimä Suomen 
kansa ja luotiin kansakunnalle hen-

kinen pohja. Nykypäivänäkin, kun maa 
kohtaa vastoinkäymisiä, niin ilmenee kai-
puuta ”talvisodan hengelle”. Harvemmin 
esille tuotu asia on se, että rintamalla ei 
tehty urotekoja pelkän isänmaallisuuden 
voimalla, vaan puhtia saatiin ylipäällikön 
päiväkäskyn ohella myös pervitiinistä, he-
roiinista ja morfiinista.

Nykyään laittomiksi huumeiksi luoki-
teltavat aineet olivat laajassa käytössä Suo-
men sodissa. Aineita ei kuitenkaan siihen 
aikaan mielletty huumeiksi, vaan lääke-
aineiksi. Eikä niiden ensisijainen käyttö-
tarkoitus ollut viihteellinen, vaan ne näh-
tiin lääkkeinä kipuun, uupumukseen sekä 
muihin oireisiin, jotka voivat laskea yksit-
täisen henkilön taistelukuntoa. Samoja ai-
neita käytettiin myös normaalissa elämäs-
sä, heroiini oli esimerkiksi yleinen yskän-
lääke rauhankin aikana. 

”Heroiinia, sitä oli sodas-
sa liikaa tarjolla. Korsuissa 
hyllyillä ja lääkintämiesten 
laukut täynnä. Yskä kun oli 

tai kolotti, niin heitettiin 
heroiinitabletteja käteen, 
että ota tuosta. Ei sitä ym-

märtänyt mitä se oli.”

Vaikka aineilla oli selkeästi määritellyt 
tarkoitukset, niin päihdyttävän vaikutuk-
sensa vuoksi niitä alettiin helposti käyt-
tää myös kun tarve ei ollut kaikista suu-
rin. Ensisijaisesti niiden jakamisvelvolli-
suus oli lääkintämiehillä, mutta sotatilan 
sekavuudesta johtuen rajuja aineita pää-
tyi myös muidenkin kuin lääkintämiesten 
haltuun. Tällaisissa tilanteissa riskit käy-
tölle muulloinkin kuin hädän edessä oli-
vat suuremmat. 

Erään veteraanin muistelussa ilmenee 
esimerkiksi tapaus kaukopartiomiehestä, 
joka suostuteltiin pervitiinillä lähtemään 
mustikkametsälle, missä hän sitten pervi-
tiineissään innostui poimimaan mustikoi-
ta siihen tahtiin, että ei malttanut lopettaa 
edes auringon laskiessa.

”Kun morfiinia sai, niin 
ruusut kukkivat. Ei ollut 
kipuja. Morfiinia, meta-

donia, heroiinia. – Olin jo 
vuonna 1944 täysi narko-

maani.”
oviksi huumeiksi luokiteltavat lääke-
aineet, joita sodissa käytettiin, olivat 

ensisijaisesti heroiini, morfiini ja pervitii-
ni. Heroiini oli tabletteina nautittu yleis-
lääke, jota käytettiin mm. yskänlääkkee-
nä ja rauhoittavana. Asevoimissa jaettujen 
heroiinipillerien vaikutus oli miedompi 
kuin suoneen injektoitavan, koska heroii-

T
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ni ei imeydy niin vahvasti tablettimuodos-
sa. Morfiinia käytettiin kivunlievitykseen 
ja helpottamaan kuolevien sotilaiden kär-
simystä. Pervitiiniä taas käytettiin piris-
teenä kun piti suorittaa useita vuorokau-
sia putkeen.

 Pervitiini, eli metamfetamiini, oli 
käytetyistä aineista vahvin, ja sen vaikutus 
tapahtumiin niin rintamalla kuin vapaa-
ajallakin oli kaikista suurin. Aine tuli käyt-
töön vasta jatkosodassa, kun Suomi sai liit-
tolaiseltaan Saksalta huomattavat määrät 
ainetta. Vuonna 1941 jo pelkästään varas-
toissa oli Suomessa 850 000 tablettia per-
vitiiniä. Ainetta jaettiin erityisesti kauko-
partiomiehille, ja sen käyttö ehkä osittain 
selittää sankaritarinat sekä useiden päivi-
en mittaiset kommando-operaatiot vihol-
lislinjojen taakse. 

Koska kyseessä on metamfetamiini, 
eli hyvin voimakas huume, niin ei ole ih-
me, että rintamalla saatettiin myös vetää 
ns. överit, kuten kaukopartiomies Koivu-
sen tapauksessa kävi. Hän uupui partion-

sa retkellä ja päätti yleisen ohjeistuksen 
mukaan ottaa pervitiiniä. Hänen tarkoituk-
sensa oli ottaa vain yksi pilleri, mutta hä-
nen lapasiinsa tarttui useita ja hän söi ne 
kaikki. Tämän johdosta hän tuli sekopäi-
seksi ja ympäristölleen vaaralliseksi, ja hä-
neltä otettiin aseen lippaat pois. Sen jäl-
keen hän aloitti pervitiinihuumaisen kak-
siviikkoisen yksinvaelluksen, jonka aikana 
hän 30 pervitiinitabletin voimin hiihti 400 
kilometrin matkan, pakeni venäläistä par-
tiota ja astui kahteen miinaan.

”Mitään käskyjä ei annet-
ta eikä odoteta, jokainen 
tajuaa tilanteen ilmankin. 
Otan yliannoksen pervitii-
niä ja annan yhden table-

tin Ruotsalaisellekin.”
ervitiiniä jaettiin hädän koittaessa 
myös muillekin sotilaille ja käytettiin 

komentajien keskuudessa pahimman ti-
lanteen ollessa päällä mahdollisesti jopa 
päivien ajan. Eräänkin veteraanin muistel-
mien perusteella esimerkiksi kaikkien ai-
kojen neljänneksi suurimmaksi suomalai-
seksi äänestetty jalkaväenkenraali, Man-
nerheim-ristin ritari Adolf Ehrnrooth johti 
Äyräpään torjuntataistelua ”…pervitiinin 
ja unilääkkeiden vuoroviljelyn varassa.” 
Sotakäytön ohessa pervitiiniä käytettiin 
myös lomilla, jotta niistä sai kaiken irti. 
Pervitiiniä kutsuttiinkin saksalaisten kes-
kuudessa lomapilleriksi. 

Saksalainen ”Panssarisuklaa” sisälsi pervitiiniä

P
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otien jälkeen suomalainen yhteiskun-
ta oli kurja ja sekava paikka. Sodissa 

traumatisoituneiden miesten oli vaikea so-
peutua yhteiskuntaan ja yhteiskunnan oli 
vaikea sopeutua heihin. Asevoimien ylijää-
mävaraston lääkeaineille oli suurta kysyn-
tää, niin sotien jäljiltä koukkuun jääneiden 
veteraanien ja invalidien toimesta, kuin 
myös sotiin osallistumattomien ihmisten-
kin toimesta. 

Läheskään kaikki veteraanit eivät pa-
lanneet rintamalta narkomaaneina, mut-
ta kohdatessaan uuden elämän ongelmat, 
joiden ratkaisu oli vaikeampaa kuin rinta-
malla, niin rintamalla tutuiksi tulleisiin, 
oloa helpottaviin lääkeaineisiin oli varsin 
pieni kynnys tarttua rauhankin aikana.

Teksti perustuu Mikko Ylikankaan kirjaan 
”Unileipää, kuolonvettä, spiidiä. Huumeet 
Suomessa 1800-1950” Lainaukset samasta 
kirjasta.
   

Lauri Mikola

”Annoin aina tabletteja 5-6kpl. Ja miehet paranivat, kertakaikkiaan. 
Joka ikinen mies tuli terveeksi. Eivätkä ne enää menneet jsp:lle, 

vaan sanoivat, että mennään sinne puoskari Yrjön tykö, että sillä on 
lääkkeet jolla paranee. Ja niin syötin koko sen puolen litran purkin 
miehille ja komppanassa oli hyvä terveys. -- …menin jsp:n lääkärin 

tohtori Punnon luo ja sanoin: ”Nämä helkkarin hyvät tabletit loppui-
vat nyt ja miehet rupesivat taas sairastamaan, vaikka olivat kaikki 

parantuneet.” Punto katsoi minua ja sanoi ”Helvetti vieköön, oletko 
sinä äijä syöttänyt näitä tabletteja miehille?” ”Joo olen minä syöttänyt. 
Ne olivat hyviä tabletteja ja kaikki paranivat.” ”Herra siunatkoon tätä 
äijää! Ne ovat tabletteja joita annetaan juuri kuolevalle sotilaalle ja 
niitä ei kyllä ole missään muualla käytetty kuin sodassa ja sielläkin 

vaikeasti haavoittuneille. Ne ovat kovinta huumausainetta, kokaiinia.”

S

Kovissa tilanteissa käytettiin myös kovia aineita
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Haaskaus kuriin!
Euroopan unionin alueella menee vuosittain hukkaan jopa puolet 

syömäkelpoisesta ruuasta, kun samanaikaisesti 16 miljoonaa 
unionin kansalaista elää hyväntekeväisyysjärjestöjen antaman 

ruoka-avun varassa. Euroopan parlamentti onkin hyväksynyt 
päätöslauselman tämän jätemäärän puolittamiseksi vuoteen 2025 

mennessä. Tavoitteena on luoda monelle eri ruuan tuotannon ja 
käytön sektorille ulottuva strategia ongelman torjumiseksi.

räs näistä sektoreista on kaupan 
ala, jonka parlamentin mietintö toi-
voisi osallistuvan toimiin myymättä 

jääneen ruuan talteen ottamiseksi ja jaka-
miseksi hyväntekeväisyyteen.

Kotimaassa alan markkinajohtaja S-
ryhmä on ympäristöpäällik-
könsä Juhani Ilmolan mukaan 
jo valmiiksi unionin viitoitta-
malla tiellä. Yhtymässä on hä-
nen mukaansa jo vuosia teh-
ty käytännön toimenpiteitä jät-
teen synnyn ehkäisemiseksi ja 
syntyvän jätteen ohjaamiseksi 
hyötykäyttöön. Näitä toimenpi-
teitä ovat muun muassa varas-
tojen kiertonopeuksien ja läm-
pötilahallintojen jatkuva kehit-
täminen, jotta tuotteet säilyisi-
vät paremmin. Myös yhtymän 
vuodesta 2007 alkanut käytäntö 
myydä kaikki viimeistä käyttö-

päivää lähenevät tuotteet alennuksella on 
edistänyt poisheittohävikin vähenemistä.

Jätteeksi päätyessäänkin tuotteet pyri-
tään ohjaamaan hyötykäyttöön, kuten esi-
merkiksi etanolin valmistukseen, biokaa-
sutukseen tai kompostointiin. Yhtymän 
alueosuuskauppojen päivittäistavarakau-
pat ovat Ilmolan mukaan myös ohjanneet 
jonkin verran hedelmiä, vihanneksia ja lei-
pomotuotteita hyväntekeväisyyteen. Lah-
joitustoiminta on kuitenkin rajattu vain 
näihin tuotteisiin, koska ne eivät vaadi kyl-
mäsäilytystä. 

Jätteeksi menevän ruuan oma-aloittei-
nen käyttöönotto dyykkaamalla ei sen si-
jaan saa Ilmolan hyväksyntää, ja hän pi-
tääkin toimintaa jopa hengenvaarallisena 
ruokamyrkytysvaaran vuoksi. Roskiin me-
nevät eläinperäiset tuotteet ja muu biojäte 
päätyvät liikkeiden ulkopuolisilta suljettui-
hin astioihin, jotka on merkitty tunnuksin: 
”Sivutuoteluokka 3. Ei ihmisravinnoksi.”

Freegaaninen vaihtoehto
aikkia eivät kuitenkaan varoitukset pi-
dättele. Kierros kauppojen roskiksil-

le helsinkiläisen dyykkarin Pipsan (nimi 
muutettu) kanssa paljastaa, että ponniste-
luistaan huolimatta S-ryhmältäkin päätyy 
huomattavan paljon käyttökelpoista ruo-
kaa jäteastioihin. Yhdellä dyykkausker-
ralla roskapönttöjen syvyyksistä nousee 
noin parinkymmenen euron arvosta täy-
sin käyttökelpoisia hedelmiä, vihanneksia 
ja leipää. Lisäksi pönttöihin jäi vielä suuret 
määrät elintarvikkeita, jotka eivät mahtu-
neet käytössä olleisiin kasseihin tai sopi-
neet dyykkaajan omaan ruokaympyrään.

Pipsalle kyse ei kuitenkaan ole vain 
säästöstä, vaan myös freeganistisesta 
elämäntavasta, joka pyrkii minimoimaan 
luonnonvarojen kulutusta ja kapitalistisen 
yhteiskuntajärjestelmän tukemista. Pip-
san kaveripiiristä löytyykin monia todel-
lisia ”kaupunki-intiaaneja”, jotka selviävät 
arjesta ostamatta lähes mitään. 

Oman dyykkaamisen ja ostamisen väli-

Jätteeksi menevän 
ruuan oma-aloittei-

nen käyttöönotto 
dyykkaamalla ei sen 

sijaan saa Ilmolan 
hyväksyntää, ja hän 
pitääkin toimintaa 
jopa hengenvaaral-
lisena ruokamyrky-
tysvaaran vuoksi.

E

K
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sen suhteen hän mainitsee kuitenkin ole-
van riippuvainen osin myös vallitsevasta 
rahatilanteesta, ja myöntää paksumman ti-
lipussin laiskistavan dyykkausintoa jonkin 

verran. Dyykkarit muodostavat 
keskenään yhteisön, joka jakaa 
keskuudessaan vinkkejä hyvis-
tä apajista muun muassa Face-
bookin avulla. Toisinaan ros-
ka-astioiden äärelle lähdetään 
myös porukalla, ja saalis jae-
taan porukan kesken tasan.

Elämäntapa ei ole tuottanut 
Pipsalle Ilmolan varoittamia ter-
veyshaittoja, vaan tähän men-
nessä ruokamyrkytykset ovat 
pysyneet loitolla maalaisjärjen 
avulla. Käyttöpäivämääriä kat-

somalla, huolellisella arvioinnilla ja oi-
keilla valmistustavoilla löydetty ruoka on 
osoittautunut syömäkelpoiseksi. Kaveri-
piiristä löytyy kuitenkin muutamia ruoka-
myrkytyksenkin kokeneita, mutta nämä 

ovat Pipsan mukaan saaneet kärsiä pitkäl-
ti myös omasta tyhmyydestään, kun esi-
merkiksi ikivanhaksi havaittua juustoa on 
pahimmillaan menty syömään jopa kah-
teen kertaan.

siattomilta kielletyillä jätteenkäsitte-
lyalueilla liikkuessa mieleen tulevat 

väkisinkin laillisuuskysymykset ja niistä 
mahdollisesti aiheutuvat ongelmat. Pip-
san kaveripiirissä kohtaamiset vartijoiden 
kanssa ovat kuitenkin jääneet toistaisek-
si vähiin, ja niistä harvoista kerroistakin 
on selvitty puhumalla. Hän ei myöskään 
koe tekevänsä mitään väärää dyykates-
saan riippumatta siitä mitä lain kirjain asi-
asta sanoisi, sillä laki ei aina mene yksiin 
oikeustajun kanssa. Periaatteisiin ei kui-
tenkaan kuulu häiritä muita ihmisiä toi-
minnalla, joten dyykatessaan hän pyrkii 
välttämään sotkun tuottamista. Sen sijaan 
hyväksynnän saa mustasukkaisesti omia 
roskiaan suojelevien kauppiaiden toimien 

Kaveripiiristä löytyy 
kuitenkin muutamia 
ruokamyrkytyksen-
kin kokeneita, mut-
ta nämä ovat Pipsan 

mukaan saaneet 
kärsiä pitkälti myös 
omasta tyhmyydes-

tään

Irtolaisen koedyykkauksesta tarttui mukaan tämänkaltainen saalis

A
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pienimittainen sabotointi. Tällaiseksi hän 
luokittelee esimerkiksi liiman laittamisen 
roskakatosten lukkoihin.

Pipsan mielestä ruuanhaaskausongel-
man torjuminen ei ole ratkaistavissa lain-
säätäjien asettamilla laeilla ja suosituksil-
la. Nämä eivät palvele tarkoitustaan mikä-
li ihmiset eivät ole valmiita kokonaisval-
taisempaan kulttuurinmuutokseen. Hän 
näkeekin, että muutoksen olisi lähdettä-
vä ihmisistä itsestään sen sijaan, että asi-
assa odotettaisiin ylhäältä alaspäin tapah-
tuvaa ohjausta.

Unohtuuko kuluttajien oma vastuu?
uuan haaskaamisesta puhuttaessa 
keskustelussa pinnalle tuntuu hyvin 

usein nousevan kauppojen rooli ilmiössä. 
Esimerkiksi EU-parlamentin hiljattaista 
päätöslauselmaa uutisoidessaan useat sa-

nomalehdet käsittelivät asiaa yksinomaan 
kauppojen näkökulmasta, vaikka kyse oli 
useammille sektoreille ulottuvista tavoit-
teista. Tätä taustaa vasten onkin yllättävää, 
että EU:n alueella kotitaloudet muodosta-
vat 42%:in osuudellaan suurimman ruuan-
haaskaajien ryhmän jälleenmyyjien jää-
dessä vain 5%:in.

 Olisiko meidän aiheellista pohtia 
myös omaa ostoskäyttäytymistämme, ja 
harkita tarkemmin kuinka paljon ostam-
me turhaa ruokaa pilaantumaan kaap-
peihimme? Vaikutamme haaskausilmi-
öön myös omilla valinnoillamme kaupan 
hyllyillä. Esimerkiksi tekemämme roska-
pönttökierros paljasti lukuisia täysin syö-
mäkelpoisia päärynöitä ja paprikoita, jot-
ka eivät muodoiltaan vastanneet biologi-
an kirjojen tuomaa mielikuvaa näistä. Näin 
ne eivät olleet myöskään valikoituneet ku-
luttajien ostoskoreihin vaan päätyivät sen 
sijaan lopulta roskakoriin. Tämä hyljeksin-
tä on jo nyt saanut kaupan alan tiukenta-
maan myyntiin kelpaavien viljelystuottei-
den muodoille annettuja kriteerejä, ja ny-
kymenolla me vain tiukennamme näitä 
kriteerejä entisestään.

 Kuluttajien valista-
minen lieneekin suurin haas-
te taistelussa ruuan haaskaa-
mista vastaan. Kaupan alaa 
tai tuottajia voi vielä jotenkin 
yrittää kontrolloida lainsää-
dännöllä, mutta kuinka ohjai-
lemme kuluttajia kohti järke-
vämpiä valintoja? Lakipykälin 
on hankala kieltää ostamasta 
ylimääräistä pakettia jauheli-
haa tai määrätä valitsemaan 
kaupan hyllyltä epämuodostunutta pap-
rikaa. Hyvin harva lienee myöskään val-
mis lähtemään dyykkarien viitoittamalle 
tielle. Näiden dyykattuihin ruokiin sovel-
tamat keinot, kuten huolellinen kypsentä-
minen tai pakastaminen, olisivat kuiten-
kin sovellettavissa myös ostettuun viimei-
sen käyttöpäivän ylittäneeseen ruokaan.  
Muutos alkaakin välillä hyvin yksinkertai-
sista konsteista.

Miran Hamidulla

Kaupan alaa tai 
tuottajia voi vie-

lä jotenkin yrittää 
kontrolloida lain-

säädännöllä, mutta 
kuinka ohjailemme 
kuluttajia kohti jär-
kevämpiä valintoja?

R
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ehti on aina ollut talous- ja sosiaa-
lihistorian opiskelijoiden lehti, jos-
sa on toisinaan käsitelty jopa talous- 

ja sosiaalihistoriaa. Lehden sisällössä voi-
daan kuitenkin havaita ainakin alkuaiko-
jen radikaalimman linjan maltillistumisen. 
Lisäksi erilaiset, esimerkiksi tämän jutun 
kaltaiset oman hännän nostamisartikkelit 
sekä menneiden tapahtumien katsaukset 
ovat lisääntyneet.

Tylsän kvantitatiivisesti lukuja tarkas-
tellen painosten koko on kasvanut vuosien 
mittaan 150:stä ylöspäin. Myös painopaik-
ka on välillä vaihtunut. Vuoteen 2007 as-
ti, jolloin Irtolaiset painettiin Otapainossa, 
painopaikkana oli ollut Limes. Siitä eteen-
päin lehdet on painanut Picaset oy. Sivu-
määrällisesti lehdet ovat lyhentyneet. En-
simmäiset lehdet olivat miltei poikkeuk-
setta yli 30-sivuisia, kun lehtien pituus on 
viime vuosina vaihdellut 20 ja 30 sivun vä-
lillä.

Ennen Irtolaista Taso ry oli 80-luvulla 
julkaissut Ajan murhe – nimistä julkaisua, 
mutta sen toimittaminen oli jostain syys-
tä jäänyt paitsioon. Ensimmäisen kerran 
Irtolainen ilmestyi vuonna 1996. Vaikka 
ensimmäisten vuosien lehtiä ei pölyty yli-
opistokirjastojen arkistoissa, silloinen toi-
mittaja, Aija Kaartinen, muistaa, että leh-
teä on tehty – ensimmäiset saatiin taitet-
tua tietotekniikkaongelmista huolimatta, 
kolmosnumero leikkaamalla ja liimaamal-

Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat (Taso) ry:n lehti, Irtolainen, on tullut rippikouluikään. Miltä 
nämä viralliset super- ja hyper- tai apinalehdet ovat menneisyydessä näyttäneet? Onko kaikki ollut 

ennen paremmin? Miten lehden ylpeän linjaton linja ja sisältö on muuttunut vuosien saatossa? 

la. Aluksi vastaavana päätoimittajana toi-
mi Sakari Saaritsa ja hänen jälkeensä Ma-
ri Soikkeli.

Seuraavina vuosina, 1998-99, Irtolaisen 
päätoimittajana toimi myöhemmin insti-
tuution asemaan nostettu Sami Rainisto, 
joka työskentelee nykyään Talouselämän 
verkkotoimituksessa. Alkuvuosien Irto-
laisten jutut olivat nykyiseen Irtolaiseen 
verrattuna poliittisempia, ajankohtaisem-
pia ja enemmän oman järjestön toimintaan 
liittyviä. Pääkirjoituksissa ja muissakin ju-
tuissa vaadittiin laitokselta parempaa ope-
tusta sävyyn, jota nykyään ei juuri näe 
edes Hesarin mielipidesivuilla. Ilmeisesti 
ei ollut silloinkaan, koska vuoden 1999 2. 
numerossa julkaistiin ”Hesarin hylkäämä” 
Sakari Saaritsan kirjoi-
tus opintolainan nur-
jista puolista. Muuten-
kin 90-luvun painoksis-
sa käsiteltiin poliittisia 
aiheita nykyistä enem-
män, kuten vaalien eh-
dokasasettelua tai mui-
ta ajankohtaisaiheita. 

oinen asia, joka myöhemmistä Irto-
laisista on poikkeuksetta puuttunut, 

ovat mainokset. 1999 kakkosnumeros-
sa niitä on peräti kolme, kaikki yllättäen 
jonkinlaisia baareja: ravintola Halikarnas-
sos, TUBE ja Kaarle XII. Eivät mainokset 

tuolloinkaan olleet yleisiä puhumattakaan 
siitä, että niitä olisi ollut joka numerossa, 
mutta niitä oli. Myös naiset erottuvat oma-
na teemanaan. 98-vuoden ykkösnumeros-
sa on juttu missikisoista. Muutenkin nai-
siin ja naiseuteen liittyviä juttuja oli. Sattu-
moisin lehden kannessa komeilleen mus-
tavalkokuvan tupakoiva henkilö näyttää 
vanhalta intialaisnaiselta, tarkoituksellis-
ta ironiaa tai sattumaa. 

Näiltä ajoilta juontuu perinne ihmisiä 
esittävien mustavalkovalokuvien käytöstä 
Irtolaisen kansikuvina. Kanteen on vuo-
sien saatossa päätynyt muun muassa ku-
ningatar Elisabeth ja kalaa perkaava mies. 
Vuonna 2002 kansissa on sotaisampi tee-
ma ja kuvissa muun muassa lentäjä ja nais-

radisti. Vaikka seuraava-
na vuonna alkoi Irakin 
sota, kyse tuskin on ol-
lut mistään profetiallises-
ta ennakoinnista.

rtolainen jäi jostain syys-
tä kokonaan ilmestymät-

tä vuonna 2000. Vuonna 2001 vastaava-
na päätoimittajana toimi Miika Tervonen. 
Vuonna 2001 lehdissä vilahteli edelleen 
poliittisia ja yhteiskunnallisesti kantaa ot-
tavia aiheita. Esimerkiksi artikkelit ”Sa 
ej till EU” ja ”oliko John Locke rasisti?”, 
joista jälkimmäinen sivuaa tavallaan jopa 
talous- ja sosiaalihistoriaa. Vuoden en-

Näiltä ajoilta juontuu 
perinne ihmisiä esittä-
vien mustavalkovalo-
kuvien käytöstä Irto-
laisen kansikuvina.

15 vuotta Irtolaisena
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simmäisessä numerossa oli myös katsa-
us Taso ry:n ilmeisen vasemmistohenki-
seen historiaan 60- ja 70-luvuilla. Edelli-
nen päätoimittaja Rainistokin oli vielä mu-
kana toimituskunnassa ”muutoimittajana” 
ja ”Tiukkojen tilanteiden miehenä”. Hän 
jatkoi Irtolaiseen kirjoittamista vielä use-
an vuoden ajan. 

Uusimmistakin Irtolaisista tutut fuk-
seille suunnatut jutut, esiintyivät ilmei-
sesti ensimmäisen kerran vuoden 2001 2. 
numerossa. Tuolloin lehdessä ei juuri nä-
kynyt kirja-arvosteluja, teatteriarvosteluja 
sen sijaan oli useampia. Ehkä silloin pän-
tättiin vain tenttikirjoja tai kyse on muuten 
vain ajan hengestä. 

Yleisemmällä tasolla lehden jutut oli-
vat siirtyneet käsittelemään historia-ai-
heita. Opiskelijapoliittiset jutut olivat pää-
sääntöisesti ainoita politiikkaa sivuavia 
aiheita tästä eteenpäin, ja niitäkin oli ai-
empaa vähemmän. Kyseisessä numeros-
sa kansantaloustieteen opiskelija M. El 
Kreshi kirjoitti englanninkielisen jutun 
Libyan sanussi-liikkeestä. Hän kirjoitti 
myöhempiinkin Irtolaisiin lähi-idän aluei-
siin liittyvistä aiheista ja jossain vaiheessa 
jopa liittyi Taso ry:n jäseneksi. Hakemus 
on julkaistu Irtolaisessa.

uoden 2002 Irtolainen, jota päätoimitti-
vat Perttu Rytsölä ja Tiina Taipale, voi-

daan nähdä eräänlaisena siirtymävaihee-
na. Sivumäärältään lehdet olivat huomat-
tavasti aiempia lyhyempiä ja vanhat pää-
toimittajat kirjoittivat niistä yli neljäsosan. 

Sisältö ei ymmärrettävästi suuremmin 
poikennut aiemmista numeroista. Tosin 
lehdelle nykyään ominaisia vähän satun-
naisempia aiheita, kuten Tuomas Alhon 
artikkelin ”uneksivatko androidit sähkö-
musiikista?” Lisäksi käsiteltiin ainejärjes-
töidentiteettiä teemalla 
onko Taso erilainen?

Seuraavan vuoden ai-
kana Irtolaisella oli use-
ampia vastaavia päätoimit-
tajia, mikä on viime vuosi-
na ollut vallitseva käytän-
tö. Vuoden 2003 lehdis-
sä, joista vastasivat Maria 
Heino, Juha Witting, Ma-
ria Leppä ja Linnea Alho, 
Irtolaisen rooli Taso ry:n 
omana tiedotus- ja edustuslehtenä nousee 
vahvemmin esille. Vaikka alkuvuosina leh-
dessä esitettiin erilaista kritiikkiä ainetta 
opiskelevien etujen puolesta, järjestön ta-
pahtumat alkoivat oikeastaan näkyä leh-
dessä vasta nyt. 

Toisessa numerossa oli juttu Pietarin 
matkasta ja  nelosnumerossa yhismatkas-
ta Berliiniin, kulttuuri-iltamista ja pikku-
jouluista. Lisäksi lehdessä esiteltiin kehit-
tämispäivän keskustelun tuloksia. Pistee-
nä Irtolaisen i:n päälle neljännen numeron 
pääkirjoitus ylistää ”kauan eläköön talous- 
ja sosiaalihistoria”. Toki lehdissä oli mui-
takin juttuja, esimerkiksi sarjakuvia käsit-
televä juttu.

uosi 2004 oli rajapyykki, jolloin pai-

noskoko muuttui siihenastisesta 150 kap-
paleesta yli 150 kappaleeseen. Vastaavina 
päätoimittajina toimivat Heidi Laine ja Ari 
Ihander. Tällöin lehteen ilmestyi pääkirjoi-
tuksen rinnalle pj-palsta, johon Tason hal-
lituksen pomo tai joku muu jäsen on kirjoi-

tellut milloin mitäkin. 
Muut jutut käsittelevät 

esimerkiksi historiallis-
ta miekkailua harrastuk-
sena, mustalaisia ja Kar-
jalaa. Ylipäänsä historial-
linen lähestymistapa nä-
kyy artikkeleissa ainakin 
osittain, myös tällä kertaa 
Prahaan suuntautuneen 
yhismatkan matkakerto-
mus ja fuksiais-aiheinen 

juttu löytyvät.  Historiallista oli myös Mat-
ti Peltosen kirjoitus ”Irtolaisen ystäväkir-
jaan”, joka oli myöhemmistä Irtolaisis-
ta tutun laitospalstan esiaste. Myös Ta-
so ry:n 35-vuotiaalle taipaleelle sekä yhik-
sen futisjoukkueen Torspon 1. vuodelle on 
omistettu oma tekstinsä.

Irtolaisen toimittamisesta vastasivat 
2005 Milja Fromholtz ja Turo Mattila. Näi-
nä vuosina nähtiin muutama ennennäke-
mätön tapaus Irtolaisen siihen astisessa 
historiassa. Toisessa numerossa perintei-
sen henkilöaiheisen kansikuvan korvasi 
vanhaa linnaketta kuvaava kartta. Samas-
sa numerossa oli myös Irtolaisen histori-
aa pintapuolisesti valottava juttu, jonka sil-
miinpistävin ”ansio” on kuvituksessa sii-
henastisiin Irtolaisiin pukeutunut heppu. 

Vaikka alkuvuosina 
lehdessä esitettiin eri-
laista kritiikkiä ainet-
ta opiskelevien etujen 
puolesta, järjestön ta-
pahtumat alkoivat oi-
keastaan näkyä leh-

dessä vasta nyt.

Vuoden 2009 Irtolaisista mainittakoon ällistyttävän minimalistiset kannet — kansikuvaa ei ollut lainkaan!

V

V
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oska kyseessä kuitenkin on tämän 
jutun kannalta oleellinen lähde, mai-

nittakoon siitä jotain pointteja. Ensinnä-
kin kirjoittaja, Heidi Laine, piti Irtolaisen 
mainoksettomuutta hyvänä asiana ja var-
haisaikoina lehden toimi-
tuksessa vaikuttanut Sami 
Rainisto mainitaan insti-
tuutiona. Irtolaista edeltä-
neestä lehdestäin viisastuu 
hieman. ”Jossain vaihees-
sa lehti muuttui ”Irtolainen”- nimiseksi. 
Älkää kysykö enempää!” Lisäksi artikke-
lissa pohditaan, miksi Irtolaista ylipäänsä 
julkaistaan? 

Selitykseksi tarjotaan ”viime aikoi-
na” kasvanutta tiedottamisen roolia, mi-
kä vaikuttaa järkevältä lehden aiempien 
vuosien sisällön kehitystä silmällä pitä-
en. Enää ei ollut tarvetta käyttää aggres-
siivista kyynärpäätaktiikkaa oman olemas-
saolon tiettäväksi tekemiseen ja oikeutta-
miseen, vaan voitiin toimia vakiintuneen 
puoliakateemisen järjestön vakavasti otet-
tavana sanansaattajana. Mitä nyt 4. nume-
rossa protestoitiin ankarasti HYY:n kaa-
vailemaa painotukien leikkausta vastaan. 

Lisäksi jutussa valitellaan päätoimittajien 
heikkoa valtaa juttujen kanssa. Kirjoittaji-
en haaliminen ja deadlinet ovat ilmeises-
ti olleet toimituksen murheena ennenkin.

Tähän olisi hyvä lopettaa, mutta kat-
sotaan vielä yksi vuosi. 2006 
Irtolaisen vastaavana päätoi-
mittajana oli Maiju Riihola. 
Tälle vuodelle mahtuu yksi 
Irtolaishistorian pisimmistä 
numeroista. 36-sivuinen nu-

mero, jossa luotiin silmäys 40 vuotta ai-
emmin vakiintuneeseen talous- ja sosiaa-
lihistorian oppiaineeseen.  Lehdissä oli 
edelleen mukana edellisiltä vuosilta tutuk-
si tullut fuksiaisjuttu ja tänä vuonna vaih-
teeksi myös vaihtaripalsta, tällä kertaa 
Ruotsista. Tästä eteenpäin tuolloin kym-
menvuotias lehti on jatkanut teini-ikäänsä 
entistä linjattomampana ja teemattomam-
pana.

Lauri Haikola

k i s s a  p ö y d ä l l e

Meikit, ketjut ja vyöt
istumme juhlimassa jouluaaton aaton aattoa täh-
tisadetikkujen ja ylikiiltävien joulukoristeiden 

välkkeessä. Ilma 
on lämmin, pal-
mut ovat kaunii-

ta ja vilkkuvat valot lähes tökkivät silmiä. Sang-
riaa ja paikallista olutta on maisteltu ja nyt 
lavalla esiintyy heleä-ääninen, pitkähiuksinen, 
kaunis ja näyttävä nainen.

Tämän huomatessaan seurueemme nuorin 
mies nolostuu ja naureskelee vaivautuneesti, 
vanhin on kovin hämillään ja yrittää rationaali-
sesti pohtia esityksen funktiota. Keskimmäinen 
mies taas seuraa esitystä kiinnostuneena ja nä-
kee sen vain taiteen monialaisuuden luoma-
na mahdollisuutena. Naiset hihittelevät ja vis-
lailevat tangoihin ja stay-upeihin pukeutuneil-
le, säärensä heitä taidokkaammin vahanneille 
esiintyjille. Mikä saa miehen pukeutumaan noi-
hin asuihin, jotka ainakin yleisen käsityksen mu-

Äh, ei kun se onkin mies.

”...miehet viihdyttivät toisiaan rintamalla vaihtaen 
koppalakkinsa tai kypäränsä kukkahattuihin. ”

Lisäksi artikkelissa 
pohditaan, miksi Ir-

tolaista ylipäänsä 
julkaistaan? 

K
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kaan ovat naisten vaatteita? Miksi siten ei niin 
monen mielestä ole suotavaa tehdä? Entäovat-
ko kaikki naiseksi pukeutuvat miehet homoja? 

pukeutumistahan säätelevät ylei-
sesti kulttuuriset ja sosiaaliset 
normistot, kuten luokkajaot, su-
kupuoliroolit ja uskonnot. Esi-
merkiksi ennen Ranskan vallan-
kumousta alempi työväenluokka 
ei saanut käyttää kalliita ja hieno-
ja kankaita, ne olivat aateliston 
ja porvariston säätyerioikeuksia. 
Hiljalleen vallankumouksen jäl-
keen rahvaan ja yläluokan pu-
keutumistyylit alkoivat kuitenkin 
sekoittua – niin kuin kaikki kaik-
ki muutkin tavat ja erotusta luo-
vat tekijät. 

Uskonnolliset ja muut kult-
tuuriset seikat vaikuttavat 
merkittävästi: Suomessa far-
kut ovat jo 1950-luvulta lähti-
en vakiinnuttaneet asemaansa 
naisten vaatekaapissa, mutta 
on yhä maita ja alueita, joissa 
nainen voidaan tuomita raipa-
niskuihin housuihin pukeutu-
misesta. Lisäksi joissain kaukai-
sissa maissa vieraiden ja kum-
mallisten uskontojen edustaja-
miehet voivat mieluustikin pu-
keutua mekkojenkaltaisiin asuihin. Sitten kun 
mekkoon pukeutunut suomalainen mies tulee 
vastaan Hesarilla, hän on joko pahasti tärähtä-
nyt Hurstin-jonolainen, ärsyttävä erikoisuuden 
tavoittelija, johonkin päin Nuuksiota matkalla-
oleva larppaaja tai pähkinöitä ja kirjoja kauppaa-
van uskontokunnan edustaja.  

Miesten tarkoituksellinen pukeutuminen ”vi-
rallisiin” naisten vaatteisiin ei ole mikään uusi jut-
tu. Naisenhan ei ollut sopivaa esiintyä esimer-
kiksi teatterin näyttämöllä ennen 1600-lukua, jo-
ten naisten rooleihin etsittiin nuoria ja kauniita 
poikia. Oopperoissa sopraanoina oli eunukkeja, 
joilla äänenmurrosta ei tapahdu. Tämähän eroaa 
toki nykyisestä, varsinaisesta drag show-kulttuu-
rista, joka sai tuulta siipiensä alle vasta myöhem-
min. Esimerkiksi Suomessa dragia alettiin tehdä 
1900-luvun alussa: miehet viihdyttivät toisiaan 
rintamalla vaihtaen koppalakkinsa tai kypärän-
sä kukkahattuihin. 

Sana ”drag” on jäänyt suomen kieleen sitaat-
tilainaksi, eikä kunnollista suomennosta sille ole. 
Myös sen alkuperä on yhä tuntematon, vaikka 
arvauksia sen synnystä onkin esitetty. Englannin 
kielessä drag voi tarkoittaa monia muitakin asi-
oita, mutta pukeutumiseen liittyessään se viit-

taa vaatteisiin, joilla on jonkinlaista symbolista 
merkitystä. Nykykielessä sana käsitetään hege-
monisesti vaatteina, jotka nähdään niille väärää 
sukupuolta edustavan henkilön yllä.  Termi ”drag 

queen” oli käytössä ensimmäistä 
kertaa vuonna 1941, ja sillä viita-
taan siten loogisestikin miespuo-
liseen henkilöön, joka on pukeu-
tunut naiseksi. 

Ovatko drag showt sitten 
homojen hommaa? Feminiini-
siä miehiä ja maskuliinisia naisia-
han on yleensä pidetty homoina 
tai lesboina, ja siten miehen nai-
sellisuus on yleisesti kummaksut-
tavaa tai sopimatonta. Homous 
ei ole ollut mukana sairausluoki-
tuksessa saati rikoslain vastaista 
toimintaa enää vuosikymmeniin, 

eikä feminiinisyyskään ole nais-
ten yksinoikeus. Löytyy monia 
drag-artisteja, jotka ovat esityk-
sissään rikkooneet niin hetero- 
kuin homonormatiivisiakin pe-
rinteitä, vaikkapa omaa hetero-
seksuaalisuuttaan parodioimal-
la tai sitä vaihtoehtoista yleisöä 
kosiskelemalla. Dragin luullaan 
myös usein liittyvän transeksu-
aalisuuteen ja drag-artistien ku-
vitellaan pukeutuvan vastakkai-

sen sukupuolen vaatteisiin myös vapaa-ajallaan. 
Transvetismi on asia erikseen, eikä välttämättä 
liity dragiin mitenkään – tokihan transujakin se-
kaan mahtuu. 

drag voi olla mitä tahansa fetisismeistä imitaa-
tioihin, musiikista poliittiseen ivaan tai seksuaa-
li-identiteettien etsimisestä hauskanpitoon. Tai-
de on aina vaikea käsite määriteltäväksi, mutta 
hieno drag show on ehdottomasti taidetta sii-
nä missä kenen tahansa näyttelijän, muusikon, 
kirjailijan tai suunnittelijan teokset. Parhaimmil-
laanhan drag-artisti on juuri tuota kaikkea! 

En silti kiellä, etteikö sekaan mahtuisi – ku-
ten muillakin taiteenaloilla – myös tekotaiteili-
joita. Se ei välttämättä ole enää dragin kunniaa 
puolustavaa, että mies vain kiskoo ylleen glitter-
mekon ja säihkyvän siniset sukkahousut sekä kä-
velee matalissa koroissaan polvet koukussa. Sii-
hen nyt pystyy kuka tahansa, jopa meidän mat-
kaseurueemme miehet.

Emma Ekdahl

Joissain kaukaisissa 
maissa vieraiden ja 

kummallisten uskon-
tojen edustajamiehet 

voivat mieluustikin 
pukeutua mekkojen-

kaltaisiin asuihin.
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Pariisi – rakkauden kaupunki
Tämä kirjoitus sisältää satunnaisotoksen viimeisen puolen vuoden turhau-
tumisista, ilon aiheista ja arkipäivään liittyneistä asioista. Tämä on vaihto-

opiskelijan kertomus Pariisista – tuosta rakkauden, turismin, byrokratian ja 
metrolakkojen kaupungista. Alku sisältää lähes raivokasta, ajoittain ala-

tyylistä avautumista, mutta loppua kohden tarinassa korostuvat suorastaan 
lemmekkäät ajatukset, joita kaupungissa asuminen on herättänyt.

Pariisi on tunnettu siitä, että se hurmaa useimmat vierailijoista välittömästi, 
mutta saa pidempään pysyvän kokemaan niin turhautumisen, suuttumuksen 

kuin ihastuksen tunteiden koko skaalan useaan kertaan.

Pariisilaiset – jännää sakkia
ariisilaiset ovat kielitaitoisia. Aina-
kin omasta mielestään, koska he 
nimittäin osaavat ranskaa. Jos ul-

komaalainen ei tätä kulttuurin ja sivis-
tyksen kieltä täydellisesti taida, tai jos 
hänellä on hassu aksentti (esim. quebe-
ciläinen), alentuvat kosmopoliiteimmat 
pariislaisyksilöt ehkä kokeilemaan kom-
munikointia kanaalintakaisella londonil-
la: ”Brian iiis in ze kitchen. Dy jy nöw ze 
french kiss?”. Jos keskustelun kuitenkin 
avaa englanniksi, saa osakseen vain nyr-
pistelyä. Tämä näkyy erityisesti asiakas-
palvelussa: ulkomaalaisille voi kettuilla, 
koska kaikki ulkomaalaiset ovat vain tyh-
miä turisteja.

Jos ei asiakaspalvelua oteta huomi-
oon, osaavat pariisilaiset olla myös todel-
la mukavia. Käytöskoodiin kuuluu litani-
at excusez-moita, pardonia ja bonjouria; 
ovia pidetään auki ja pulassa olevien ih-
misiä autetaan. Ei ole yksi tai ainoa ker-
ta, kun olen nähnyt jonkun paikallisen os-
tavan kodittomalle kassin ruokaa tai ek-
syneelle tytölle etsittävän joukolla yöbus-
sia. Jopa paikalliset spurgut puhuttelevat 
kohteliaasti rahaa pummatessaan.

Kaikkialla muualla Ranskassa parii-

silaisia pidetään mulkkuina. Toisaalta parii-
silaisethan ovat mulkkuja myös omasta mie-
lestään. Tähän ilmiöön liittyy tiiviisti se, ettei 
kukaan oikeastaan tunnu kokevan itseänsä 
pariisilaiseksi – kaupunkiin tullaan asumaan 
muutamaksi vuodeksi niin provinsseista kuin 
ulkomailtakin, mutta oikea elämä nähdään 
elettäväksi jossain muualla. 

Tämä myös selittänee, miksi kaupunki 
tuntuu olevan täynnä yksinäisiä ihmisiä: eri-
tyisesti ulkomaalaisten seuraan hakeutuu 
toistuvasti ihmisiä, jotka ovat asuneet kau-
pungissa kymmeniä vuosia ja kaipaavat epä-
toivoisesti juttuseuraa. Tulee Kallio mieleen, 
kun puolessa tunnissa on kerrottu tuntemat-
tomalle avioeroista, päihdeongelmista ja ela-
tusmaksuista, sekä kutsuttu uudet ystävät ko-
tiin juhlimaan uutta ystävyyttä.

Ranska – suurten rakastajien maa
Pariisi näkyy suomalaisen silmiin sukupuo-
lisesti hyvin eriytyneenä tilana. Esimerkiksi 
klubeilla on vallan tavallista, että naiset pää-
sevät ilmaiseksi sisään ja miehet eivät ilman 
naisseuralaista, tai jäätävää sisäänpääsymak-
sua laisinkaan, mutta silti jostain syystä yli 
70 % asiakaskunnasta on miehiä.  Kaikkialla. 
Syynä tähän lienee iskemiskulttuuri: jos soit-
tamassa ei ole todella tunnettua dj:tä, men-
nään tanssipaikoista hakemaan seksiseuraa 

P
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eli yrittämään niin monta naista kuin il-
lan aikana ehtii. Mukavimpia bilemesto-
ja yleensä ovatkin räkäiset UG-klubit, ni-
mekkäät ja bassovoittoiset rähinäkeikat 
sekä irkkubaarit.

Täällä pidetään myös vanhaan kun-
non tapaan vaarallisena, jos tyttö liikkuu 
yöaikaan itsekseen – sitä tekevät vain lin-
tukodoista tulevat Erasmus-opiskelijat ja 
muut naiset, jotka kuvittelevat osaavansa 
kävellä kadulla. Teoriani mukaan paikalli-
set naisihmiset pakenevat jonnekin turval-
lisempiin tiloihin suojaan jatkuvalta tarjok-
kaiden virralta. En silti ole saanut vielä sel-
ville mitä tekee se tasapainottava prosent-
ti pariisittaria puolenyön jälkeeWn viikon-
loppuiltaisin. Missä ovat pariisilaisnaiset?

On toisaalta ihailtavaa, kuinka järkähtä-
mättömällä itsevarmuudella Jean-Pierret 
ja Ali-Karimit lähestyvät naisihmisiä ikään, 
sosiaaliluokkaan tai naisen harjoittamiin 
pakoyrityksiin katsomatta. Siinä ei mieti-
tä omaa kategorisoitumista Henry Laasas-
laisiin YTM- tai ATM-osastoihin (yleensä 
jälkimmäiseen), vaan isketään kiinni li-
haan, jos se vain naiselta näyttää – Minä 
olen mies, suuri rakastaja, minä metsäs-
tän! Tämä päättäväisyys koskee myös tul-
kintoja, joita tehdään lähestymisyrityksis-
tä: ensimmäiset 5–15 ei-vastausta voi tulki-
ta olevan ”kyllä” valeasussa, poikaystävät 
hidasteita ja aviomiehetkään – ainakaan 
ulkomailla tai toisessa kaupunginosassa 
asuvat – eivät iskuyritystä haittaa. Jos saa-
lis lopulta tekee kiinnostuksen puutteen 
tarpeeksi selväksi (lähinnä: lähtee pois), 
voi huoletta siirtyä eteenpäin – esimerkik-
si naisen ystävättäreen tai narikkajonossa 
seuraavaan naaraaseen.

Paljon tätä pillunkiilto silmissä vonkaa-
vien nuorten yrittäjien joukkoa selittää se, 
että Pariisissa yhdistyvät monen eri maan 
ja mantereen machokulttuurit. Kun yh-
distää pohjoisafrikkalaisen kaksinaismo-
ralistisen sukupuolikulttuurin perintei-
seen ranskalaiseen huoraa turpaan -sovi-
nismiin (kyllä, täälläkin piestään vaimoja 
kivasti kotona), ei ole ihmekään, että sa-
tunnaisotoksessa korostuvat ne kaikkein 
limaisimmat ja innokkaimmat ilmestykset.

Tytön on parempi hankkia ryppyvoide 
ja torjuvaan ilmeeseen jähmettynyt poke-
rinaama jo nuorena, sillä hymyillen kiel-
täytyvää kasvoa ei näissä konteksteissa 
uskota.

Yliopisto – jatkoaika lukiolle
Yliopistolla shokeeraavinta oli sen usko-
maton jäykkyys ja luennoitsijoiden todelli-

nen välinpitämättömyys opetuksensa tasosta. 
Powerpointit, klassiset kalvot tai edes liitutau-
lun käyttö ovat harvinaista herkkua jopa kuu-
luisassa Sorbonnessa. Sen sijaan saneluhen-
kistä monologia pidetään ihan validina ope-
tusmenetelmänä ja perusoletus onkin, että 
opiskelijat kirjoittavat mekaanisesti ylös kai-
ken, mitä professori suustaan päästää. Ope-
tusmenetelmä on toiminut satoja vuosia, jo-
ten miksi vaihtaa sitä? 

Toisinaan kurssille kyllä jaetaan kirjalisto-
ja, mutta jollei asiaa erikseen korosteta, ei ku-
kaan oleta opiskelijoiden lukevan kirjoja. Ko-
keisiin opiskellaan omia muistiinpanoja lues-
kellen. Tämä, jopa Suomen mittapuulla täy-
dellisen passiivinen systeemi, johtaa myös 
siihen, ettei monikaan opiskelija ehdi tunnil-
la edes ymmärtää, mitä on paraikaa kirjoitta-
massa. Täällä olen myös törmännyt kaikkein 
kiusallisimpiin hiljaisuuksiin elämässäni, kun 
kolmannen vuoden toisella lukukaudella pro-

Pariisiin vaihtoon tulevalle, lyhyesti

pariisi on kiva kaupunki, mutta se ottaa oman so-
peutumisaikansa. Jos marraskuussa tuntuu siltä, 
että alkusyksyn Erasmus-hassutteluiden jälkeen 
on lähinnä jonottanut, istunut kehnoilla luennoil-
la ja hakannut päätä seinään ranskalaisten kanssa, 
älä hätäänny: siltä se tuntuu kaikista muistakin. Sil-
loinkin, kun on löytänyt sopivan huumorintajun ja 
kärsivällisyyden, sekä toki sopeutunut paikalliseen 
kulttuuriin, niin aivan kaikesta tulee edelleen vali-
tettua joka tapauksessa. Huomaatkin eräänä päi-
vänä uiskentelevasi paikallisväestössä kuin kala 
vedessä. Vähän hassu ulkomainen kala tosin olet, 
mutta älä anna sen haitata.

ota ilo irti siitä, ettei Suomesta tiedetä juuri mitään 
ja voit satuilla ihan mitä sattuu. Tutustu ranskalai-
siin ja ole häpeilemättömän ylpeä aina, kun joku 
ihailee suhteellisen ymmärrettävää ranskaasi. Kiel-
täydy puhumasta englantia paikallisten kanssa ja 
vastaa ranskaksi niin pitkään, että keskustelukump-
pani alkaa taas puhua ranskaa.

jos valtsika- tai koti-ikävä iskee, mene Louvren pat-
sasosastolle bongaamaan hyvännäköisiä taide-
koululaisia, lähde indiebaariin tanssimaan tuttuja 
hittejä, mene Suomi-instituuttiin katsomaan Kau-
rismäen leffoja, ota bussi Ikeaan ja osta näkkileipää 
tai lähde istumaan iltaa yhdestä niistä lukuisista ei-
ranskalaista kapakoista, jossa kaikki ovat vähintään 
yhtä ulkomaalaisia kuin sinä. 17 % kaupungin opis-
kelijoista ja 25 % asukkaista on ulkomaalaisia. Et ole 
todellakaan yksin.
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fessorit viimein yrittävät kaivaa opiskeli-
joista esiin mielipiteitä ja kommentteja – 
paperia tuijotellaan tuttuun tyyliin niin 
kauan, että joku (ikävän usein vielä vaih-
to-opiskelija) avaa suunsa vastatakseen 
edes jotain.

Olennaista yliopistokokemukselleni 
on myös, ettei kukaan tiedä mistään mi-
tään. Informaatiota tulee paloittain ja ris-
tiriitaisesti, ja sitä pitää itse omien verkos-
tojen kautta käydä hakemassa. On turha 
odottaa, että vaihtokoordinaattori osai-
si kertoa edes, onko vaihtareille tarjolla 

kielikursseja, koska... koska... 
olisihan se vain niin vaikeaa. 
Lomakkeita, leimoja ja allekir-
joituksia sen sijaan saa hakea 
niin paljon kuin sielu sietää, 
ihan vain koska...koska... niin 
vain pitää tehdä. Miksi mennä 
muuttamaan järjestelyä, kun 
se kuitenkin vaatisi uudistus-

toimenpiteitä?
Häkellyttävää kuitenkin on, kuinka 

passivoiva opetusmaailma vaikuttaa yli-
opisto-opiskelijoihin. Vaikka paikalliset 
aloittavatkin opiskelunsa nuorempina, 
niin onhan se nyt vähän naurettavaa, et-
tä kolmannen yliopistovuoden luennoilla 
kerrotaan, että ”Luennoilla ei saa sitten 
puhua, pitää olla ajoissa ja kesken luen-
non ei saa käydä tupakoimassa. Kokees-
sa ei saa luntata ja plagiaattia ei saa pa-
lauttaa. Olkaa jooko nyt hiljaa, niin me 
kaikki päästään kotiin kohta.” Siinä on 
kyllä hierarkkinen professori-opiskeli-
ja -suhde kohdallaan. Hyvää päivää vaan 
peruskoulusta!

Mitä täällä rakastan?
Nyt kun on tovi avauduttu, voidaan kes-
kittyä siihen, mikä tässä maassa ja kau-
pungissa on hienoa.

Ensinnäkin Ranska on kaunis maa. 
Pariisi on omassa klassisessa pompöö-
siyydessään välillä hajottava ja huvitta-
va, mutta on siinä silti oma tunnelman-
sa, kun kävelee Louvren pihan poikki yli-
opistolle ja katselee Seinen ylle ja Tuillie-
rsin puistoon avautuvaa maisemaa. Vaik-
ka toiset osat kaupungista muistuttavat 
ennemmin Neuvostoliiton betonibrutalis-
mia kuin Amélien romanttista klassismia, 
saattaa paikan ilme vaihtua heti seuraa-
vaan kortteliin kävellessä.

Se vähä, mitä olen myös muissa pro-
vinsseissa matkustanut, on vakuuttanut 
myös upeilla maisemillaan ja kauniilla 
kaupungeillaan. Kun Pariisin pölyt alka-
vat ahdistaa, ei tarvitse mennä kuin puoli-

Olennaista yliopis-
tokokemukselleni 

on myös, ettei 
kukaan tiedä mis-

tään mitään.

sen tuntia junalla löytääkseen itsensä kes-
keltä vehreää luontoa (ja Euroopan par-
haita kiipeilypaikkoja, ovat kaverit kerto-
neet).

Ranskalaiset rakastavat ruokaa. Niin 
minäkin. Vaikka pohjoismaalainen kas-
vissyöjä lähinnä turhautuu maan pihvipai-
notteisen menun lukemisesta, on silti iha-
naa, millä intohimolla täällä veristä lihaa, 
kaikenmaailman nilviäisiä, rasvaisia juus-
toja ja sokeriövereitä leivonnaisia mussu-
tetaan. Se on ehdottomasti arvostettavaa.

Pariisi on metropoli. Isossa kaupun-
gissa on ison kaupungin ihmeet, kuten jo-
ka puolelta maailmaa tulevista ihmisistä 
koostuva väestö. Tykkään siitä, että muu-
taman metropysäkin välillä voidaan mat-
kustaa pikku-Afrikasta pikku-Intiaan, Chi-
natowniin tai lattarikemuihin, joissa puhu-
taan pelkkää espanjaa. Ranskalaisuuden li-
säksi voi oppia huomattavasti myös muus-
ta maailmasta.

Ranska on hieno kieli. Rakastan tätä ta-
paa pulputtaa nopealla tahdilla niitä näitä 
ja täyttää tyhjät hetket tuhahduksilla, sil-
mien pyörittelyllä ynnä muulla muminal-
la ja elehdinnällä. Paljon pölinää, sisäl-
töä vaihtelevasti, eikä kukaan kovinkaan 
usein vaivaudu tarkistamaan, ymmärsitkö 
oikeasti. Pitkälle pääsee tajuamatta liikoja: 
sen kun puhuu siitä, mistä osaa.

Pariisi on täynnä kulttuuria ja kivoja 
kapakoita. Omassa korttelissani on pe-
rus-cool kulttuurikeskus, jossa nassikat 
opettelevat breakdancea ja boheemipor-
varit pällistelevät nykytaidetta. Kivoja ka-
pakoita puolestaan löytyy joka kulmalta 
siihen malliin, että happy houreja kiertä-
mällä ja parhaita drinkkitarjouksia tarkas-
telemalla voi vallan hyvin viettää pienes-
sä hutikassa vaikka koko vaihtovuoden. 
Kevät-kesä-syyskaudella on myös meillä 
Suomessa tunnettu pussikalja eli täkäläi-
sittäin ”piquenique” suosittu harrastus, 
Eiffel-tornin kupeessa sekin saa vähän 
eleganttia vivahdetta. Museot ovat ilmai-
sia alle 26-vuotiaille ja pieniä ilmaiskeikko-
ja riittää joka lähtöön, joten kulttuuri-illan 
voi laskea suoranaiseksi säästöksi. Muu-
tenhan täällä rahaa palaa kuin metsää Ve-
näjällä.

”Anonyymi Tasolainen”
Jutun kuva on arkistomateriaalia




