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KANSAN TAHTO 
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(in memo-rian) 
KAIVAUDU SYVEMMÄLLE UNEESI, 
LUOMET ON VEDETTY KIINNI KUIN VERHOT. 
HAUKOTUS JÄI AUKI, VllMEINEN ILME, 

Pidän teille nojatuolimatinean olkaa hyvä 
ON HYINEN MAKU SUUSSA. J 

KAIVAUDU SYVEMMÄLLE UNEESI, 1 T. l o1vottavasrt:i Sinä, . ''l?'kija- kaik!kin.a kausina - joten, yk- konto - vastateikijänään ateis-
SAIT ETÄISEN PUHELINSOITON i r~k-~s",. ~lE:t h~?JmOil'lntaJ~in~n sinomaan meidän aikamme tuo- mi. Militarismi - vastatekijä

: slll:R ~ J:~e naet ol~ tä;vsm tetta ne eivät ole. nään pasifismi. Ja histoiriallisesta 
MESTARILTA. 

PERTTI LEHES · : ~~~t~ioski~ ~:rr~ kiihkmlu~. Tabut - jotka va&tapareikseen ajasta riippuen nälstä johtotq,bu-
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' • • • : ,00 ~ ',a <? 1!1° ~J.SeS .~ ~u . hyvinlki n vanhoja, jopa niin van- JOhto-asema-tabuaan hivenen 

K 
· • ·1· • hd • · ' ta al_ysm marnJttuJen kasJtteJ- hoja. että niiden voitaisiin väit- voimaJlisempj - vai~kakin po.ik-lf] Ql 1] ay Istysten : den :nv~~tuvan omaan l?ersoo.: tää olevan ilmisia. Itseasiassa - keuksetta sukupuoli, uskonto 

. l nll:ani. ~·~.m s~umattomasti ooe~tä nehän ovat näiden johto-tabujen taikka militarismi 0!11 aina syös-

t l 
•• • .. p • ! ohn ~-~~an kwn ~a.kote~tu . kasJt- vastaava äärimmäinen puoli. - syt vastatekijänsä häviöön. Ja neuvo te upa1vat or1ssa l teleroaan ~uun]aiSla alhel:a. 

00 

Mutta erikoisesti meidän ajal- syy lie.r:e~. se, et~ä ... "sota" 0'11 
Kwttuunhan alkaa olla JO ka- !emme tyypillisenä seikkana oHut vahrusen ylcsilOJOUkon ot-

• ..

00 

.. • sitteenä s'ikäli laajentunut että se näyttää tähän välille kehittyvän telua joukkoja vastaan, ot telua 
Maakunnallisten kirjailijayh-

dds·tysten perinteellise•t neuvotte
lupäivät pidettiin tänä vuonna 
Par.issa pai·k~lisen Manuscript 
-83 toimiessa isäntänä. Osanot
tajia oli likimain puolisataa So
danlkylästä harnaan Helsinkiin 
asti. Neuvottelupäivien puheen
johtajana tOimi kirjailija Martti 
L8Jrni ja sihteerinä Kirjailijail.ii
ton sihteeri Pi~o Petltola. 

~aas J>.~nttJ Haan~aa, VeiJ? ~~~ su~kee piiriinsä jopa leivän syön- kolmasikin voimistuva teki jä - vallalla olevaa yleistä-miel.ipi 
Ja . eram varauksm OlaVI Snp- nin. sel{ä sen millä meidän kun- suvaitse'Vaisuus - aikamme hu- det tä vastaan. Tuo vähäinen 
paJn.en. : kin kohdalla tämä syötävä leipä ma.nismin yksi perustekijöitä. yksilö-joukko on saanut tyytyä 
I:leuv~tte~u~i~~en ~olmas aJus- : hanki~aan, siis työn, toimeentu- Palataanpa noihin johto-tabu!- ol~maa~ va.fn erään~ainep kul-

taJa oll kirJailiJa Eila P en n a-~lon ehnehdon. hin ja niiden vastaaviin äärim- l01senkm htstonan-a]an kolkut-
n ~ n;, Hänen alu:st_uk~ensa . aihe Pitää eir~kois_tl:l.~: on. ajan isku- mäisilmiöihin. Niiden suhteen on ta:'~ omatunto: ovat. oll~et erään
oli 60-luvun kJrJallinen Ilma- lause - Ja pttäa patkkansa. todettava että niiden kes,ken on laisJa James Bo:ndeJa, JOtka ovat 
pi.iri.". Pennanen totesi esityksen- P01rno, atPJsmi ja pasifismi käynyt. ia kay - helli t tämätön . taistelleet oman elinaikansa 
sä aJUiksL. että 60-luvun kirjalli- ovat nimityksiä ilmiöistä, jotlta vuD.ksi ja luode. Sukupuoliasiat tuota kuolemattomantuntuista 
sen elämän keskeisin ta.paus, Sa- ovat olleet olemassa histori an - va~tatekiiänåän porno. Us- statusta vastaan. ei sapelein eikä 

Net.Wottelll!Päivien ensimmäi-
sen alustu!ksen piti fil.lis. Aarne 
Laurila aiheesta "Kir}alliset kil
pailut''. Hän totesi, että ennalta 
rajatwt kiirjoituslk.hlpailut ovat 
yleensä tuottaneet hyviä tuaok
sda ja. mainitsi tästä esimerkkinä 
Merja. otava.n ja Matti Hällin 
1al!Jkitut tedkset. Aiheeltaan ra
!lalll&ttomissa ki~;pailu.i:ssa on 
uunnattu päähuomio sosiaali
'=>Sti tärkeisiilll. ikysymyksiiin, mi
:ä sekin sinänsä on hyvä asia: 
ätä tietä on kiinnitetty myös 
uua:en yleiron huomio ajanJkoh
aisiin. ongelmiin. Varjopuolena 
is. Lamila piti sitä, että kilpai
ujen yhteydessä on joskus joi
lenkin taho~ta pyritty anta.nman 
nuutamiS:ta teoll~sista ainutlaa
,uisuuden vaikutelma, mitä ne 
mitenkaan eivät ole S•isältäneet 
ja näirn yleisöä on suuresti pe
tetty. Erittäin myönteisenä ja 
c{anna.ttavana ailustaja · piti ky
n.äilijätasolla. p idettäviä kilpai
luja, kOSika niiden tulokset saat
tavat haJ11I'astajalleen merkitä 
s.uurtalk:in kani!1Justinta. Samoin 
hän ehdotti, että vastaisuudessa 
paikallisten kiiilpai.lujen lukumää
rää lisättäisiin ja että ohjelmaan 
otettaisiin erityinen sarja jour
nalistisia tuotteita varten. 

Madsteri K. J. Immosen alus
tuksen aiheena oli ·-.'l?ienoisro
maani vai romaani". Immonen 
ehdotti hetimiten poistettava.ksi 
k:äytöstä sanan "pienoisromaani", 
'"'}Sika tätä nykyä romaanin klas-

set säännöt eivät enää päde. 
iinpä Kari Aronpuron kirja_ ei 
le enää mikään "pienoisromaa
i"'enem,pää kuin "romaanikaa.n". 
e on pikemminkin vain kirja, 
röstetty esite. Kirjan koosta si
.änsä on Immosen mukaan ar
·elwttavaa mennä sanomaan mi
ään ohjeita, kosika jokainen kir
ailija mitoittaa kirjansa oman 
aatunsa muikaiseksi. Sen sijaan 
tlustaja totesi, että suomaJ.aises
;a Pl'QO&assa on tätä nykyä ha
lai ttavissa ilmrustä pyrkirr.y~.tä 
mhti lyhyttä muotoa. Tämä on 
seUiraus siitä, että on alettu 
ki.innittää yhä enemmän huo
miota ilmaisuun tyhjäkäynnin 
deri taloudellinen paine, joka pa
ku\Sitannuiksella. Myös kirjailijoi
kottaa tekemään työn mahdolli
simman nopeasti, edistää lyhyen 
muodon lisääntymistä. Alustuk
sen pohjalta käydyssä vilkkaas
sa keskustelussa todettiin mm., 
että romaanin koko on suuresti 
ja lähes yksinomaan riippuvai
nen k.Lrjaillijatyypistä. Väinö Lin~ 
na on tyypillinen ma.mmuttiro
maanlien tekijä, jonka laadulle 
on vierasta novellistinen muoto. 
Päinvastaisia esimeil1klkejä ovat Timo Kesälahti 

lama-juttu. paljasti jälleen ker- pvssyin vaan idealistisella älyllä. 
ran vanhan jännityksen voima- Mutta nyt, meidän a ikanamme, 
kolmiossa kirjailija-airVostelija- 1 nämä johto-tabujen vastatekijät, 
yleisö. Tässä triangelidraamassa r · K M kk . 1 pomo, ateismi, pasifismi e ivät 
kiT.iailija ja arvostelija ovat Iä- lffiO , U 0: enää käykään mitään sissisotaa 
hes1:yneet toisiaan, mutta yleisö vaan etenevät yhtenäisenä täyte-
on kääntänyt seU~änsä molem- l nä rintamana. Histo•rian ajan-
mille. Pennasen muikaan Salama A • d • t kulun vuoksi ja luode on aina-
-juttu·un oli kasaantunut mooia kin nyt. meidän ajassamme, 
60-luvun keskeisiä piirteitä: p~r- n 1 s u s voimistuviksi ilmiöiksi nostanut 
kimys demokiratiaan, kansan- nämä tekijät. Suppean kannat-
omaisuuteen, seksualiteetin ko- taja-esitaistelija-yksilöjoukon si-
rostulkseen, sosiaaliseen kriitilli- J 

1 
. 

1 
k . t . .. k ' jasta ne ovat valtaamassa jouk-

syntynee, kollektiiviseen näke- uma am. am an mma m koluoo.teen aseman. 
mykseen ihmisestä ja ihmisyy-1 jolla ei jumalaa/ole Johto-tabujen äärimmilleen 
destä. Sala.maalll suunnattu hyök- jumalani jumalani / minulla on ahdistus trimmattu kollniyhteys: sutku-
k~ys osui k<iko 60-luvun nuoceen 1 tuntuu kuin rintani puserrettaisiin kokoon puoli, USikonto ja milltarismi 
ktrjaillisuuteen ja sitä se ei to- . . lt" t ovat luomansa statuksen syntee-
dennäköisesti hevin unohda. . Ja Sle a ny sinä ylläpitäneet kuuliaisuus-
Tyypillistä 60-luvun nuorelle 1 imettäisiin ulos/viimeinen tupakantuoksuinen henkäys alttiutta, jonka vallitessa korkein 
kirjallisuudEille on edelleen tosi- ja minut/heitettäisiin pois säälimättä yhteiskunnallinen, isänmaallinen, 
asia, että ylhäältä ·objektiivisen 1 ihanne on ollut "tappaja-sanka-
havainto- ja ajatusmateriaalin ja . . . . .. ri". Statuksen synnyttämille, 
toisaalta subjektiivisen eläm.rs- 1 olin_ hyvm _onnellm.':'n ~un oli .. kesa . .. t~~d?s:ta.~a~tomille aggressioille 
materiaalin välinen suhde on 1 aurmko/voJkukkannttyJen ylla onnellmen kesa täma tällamen onkin ollut oiva 
tullut keskeiseksi; yksilön oi- 1 tänään/ tuli hiipivä tihkusade varaventtiili. 
keus vapaaseen. ja rauhalliseen Ehkäpä juuri siksikään eivät 
elämään on myönnetty ja s.itä . . . porno, ate.ismi ja pasifismi niin 

Uhkaav
o hte' k lJ ' 0 0 .. . sanomalehtien raskaat pamomusteeseen lastatut otsikot paha·sta ll' ~n.ekä'an" ~itä' 1 · ·' 

. · · 1a Y 1s unna ts1a Ins,.J- 00 • • ... =• · .. ~ uuuee. 
tuutioita vastaan hyökätään talon edessa mtehet ktvJa maantieltä lakaisevat Ja näitä tekijöitä vieläpä, päin-
(kiirkikoa, 81l'meijaa, oikeuslaitos- jossakin on sota vastoin että heikentäisi, luji ttaa 
ta). Suorittaessaan mielenkiintoi- jossakin maailman väkiluku lisääntyy/räjähdysmäisesti se, . ~-~n kaikenlaiset aggressiot 
sen analyysin 60- luvun nuorten . k' t . 11 1 . . • . · pyntäan tehostamaan. 
·a yt . keski 'koo.. hti 'd JOssa m ozsaa a mmun vel]em valrttaa va1·lla tapoJ'ahan 'h . 1 
J n JO · -1 aan e ne1 en · 1 mmen e 
kirjailijoiden välillä, Pennanen voi olla, eipä tietenkään, Tavat 
määritteU vanhemman Lkäpolven meitä ei mahdu tänne niin monta ovat ax:yoja. Mutta tavat. jotka 
sisältäohjautuvaks.i ja nuorem- minä tai sinä/kumpi meistä/voimakkaat voittavat ovat kayneet historiallisestikin 
mna . ulltoao~j311;ltuvaJ{Si tyypiksi. tämän kaaoksen keskellä tacr:<~<?ltust~~I'!. y_astaa~1ltom1ks!, 
Edellmen sru aakanaan kotoa ja . . . . . tul1s1 hylJatä vusaasti - mutta 
k()IUlusta joukon ihanteita ja pe- mhlmllllsyyden lakien mukaan niinhän ei ole - uudempien ta-
riaatteita. joJ.sta S€'!1 näyttää Olle- itken lapsellisesti/minua ei kukaan kuuntele pojen ja vanhojen kesken käy 
van työläs luopua. Pa.I·haimmil- minulla on kädessäni järjen miekka/ tunteen soihtu tuo hellittämätön voimain-koe-
laan sisältäohjautuva tyyppi ky- roihuaa sydämessäni tus, vuoksi ja luode. 
kenee itsenäiseen toimintaan, se minun rintani päälle kasautuvat tosiasioitten/musertavat Esimer~ksi a~i~tilla, ni~n .~: 
kykenee vastustamaan peirintei- k' t kaJ?llle JUmalakasitteen kieltäJa 
tä ja kapinoimaan1kin, vieläpä se 1:V~. . . . km-? ~.ntk.~?· on oma .airV<?jen-
k}1{enee yMeistoimlntaankin mma magneetti/mmä onnettomuuksien magneetti yk.sik!kon.sa. Jumalankieltrusyy-
mutta vain omilla ehdoillaan: mutta en jaksa huutaa enää destään huolimatta hän voi olla 
~u?rla ulk~~ohja utu~aa . tyyppiä ei ole kysymys jumalasta tai ateismista hyvi~n -. kristillinen - vai~-
eJVat sen SIJaan ras1ta 1hanteet . . . . . . ... . ka han K.Tistultsen pudottaakm 
eivätkä aatteet, eivät ainakaan ol~s1ko tarpeelhsta/~uvt:ella JOtakm Jar]en varaan metafyysiselta jumalajalustaJta. 
sanojen perinteellisessä merki- tai tunteen varaan Ja ei kummankaan varaan Hän vain näkee asian toisin: 
tyksessä. Tämän tyypin aatteel- sano sinä/vanha erkki se on sisällä Kristusta hän kunnioittaa ker-
lisuus on ryhmäaatteellisuutta:. se itse vanha/ei siis ole kysymys siitä tai tästä ran eläneenä . .Lh.l!lisenä - vuori-
"Yksinänl en ole mitään", sa- ku n elk 1 saarnansa nutta1sena - ja tä-
noo Pentti Saarikoski. Pennanen u. n a~ . . män näkemy'Ksen nöyrin tuiLkk.i-
oletti suU!!ltauiksen selittyvän YksmkertaJsesti/opetelkaamme han ajassamme on ollut hiljan 
osittain . uudesta ihmistyypistä, käyttäkäämme varmuusvälineitä/pese itsesi ennen yhdyntää ~~al~e mennyt Albert S: hän-
osittain. yhteiskunnan muu.ttu- ja sen jälkeen haif1: .. .JOS . k.uka, ~itti kr~till~-
vasta Ja tehostuvasta ryhmiä . . 

1 
. . syttää te01ssa. SenStJaa.n, että oli-

suosivasta rakenteesta.' ~a .. a_Jatte e kai~kt/opetus.::n mukaan si materialismin hyljäten palvel-
Pennanen käsitteli alustukses- lSa JUmala ei smua )lylkaa lut yksinomaan Jumalaa _ hän 

saan myöslkin kirjailijoitten ta- hän/se olisi ehdottomasti ymmärrettävä/ei hylkää tahtoikin tehdä tekoja palvele-
loudellista asemaa todeten siinä malla lähimmäistään.. Ja ei.kö 
suhteessa väJJHeiillen tapahtuvan näin minä eräs hylkään j~U:X:~ ~e .. ole tot;l:llis:~a .J~lan 
parantumista. Tästä on osoituk- . . loytärmstä. Jos sus halll Ja ha nen 
sena Ahon komitean mietintö kaiken/tarpeelhsen tarpeettoman kaltaistensa asenteet ovat ateis-
joka on näyttö yhteiskunnan he~ käyn sotaa/yksinkö tin. yksi ihanne-arvo, niin ei 
räävästä halusta kohdistaa mie- atei.smissa toki mitään pahaa. Ja 
lenkiinto myös kixjallisuuden te- olisiko tarpeellista/kysyä ajatuksettomak . S:leen~, eivätJköhän uskonnol-
hoklkaa.seen kehi.,ttämistyöhön. . .. . SI liset 0p1t ynnä " hokemat" oae 

m1sta maailma sai alkunsa/ja kaikki hyvä/ pyhä suu!!'elta osaltaan tu[kinnan va-
kuka t eki kukat kivet/ihmiskehon onnettoman ihmeellisen raisia. Esim. isämeidän r utkOIU!k:-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
huudan/viimeinen hengenveto korahtava sessa sanotaan: ". . . ja anna 
tarpeetonta! mellle .. ant~si mei_dän syntim

me nun kwn mekin annamme 
tarpeetonta!/ymmärtäkää: tarpeetonta! anteeksi niille, jotka ovat meitä 

(sanoja) 
en voi sietäit 
että sanotaan hyvää päivää 
että sanotaan kaunis ilma tänään 
että sanotaan ei kuulu mitään erikoista 
että sanotaan pelkkiä valheellisia sanoja 
että kierretään asia. 

Mika 0 ll il a. 

] lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

tiedustele leipää/maitoa vastaan rikikooeet ... " Niin -
tienoheen istu työmles/rummuta ja huuda! kuinika me annamme, ja kuinka 
tiekarhu kuorma-auto elintaso/tosiasiat olemme antan.eet. anteeksi niille, 
ja mykistävät tosiasiat/idiootit robotit jotka ovat meitä vasta~ ~lkko-. .. neet? Olemm.elw h1momnee·t 
näma vastaanrikkojillemme kostoa. J os 
tehtaantyöläiset ja nämä kotirouvat kivikuvat - niin miten m.uutoin voisimme 

saada anteeksi omat heitä vas-

itken/itken lapsenomaisesti/itken 
olen liian vanha/liian kalkkeutunut 
karhukoira 

Anneli Pukema: 

taan tekemämme rikkom.Uikset 
heiltä kuin heijaSJtuksena omasta 
anteeksiannostamme . . . Tämä ei 
vain yksilöU.isten asioiden vuok
si vaan myös uskontokuntien, 
poliittisten puolue.Lden, pääoma
piirien ja työväestön sekä maa
ilman kahteen leiriin ajautumi
sen tilan nähden. 

Pomon suhteen tilanne lienee 
taas sewraa vanlain en: (aluksi 
pieni esimerklki - johdannoksi). 
Nälkäinen leijonahan on ärtyi
nen ja vaarallinen. Sama päte
nee nälkäisen ihmisenkin suh
teen - eritoten henkisen nä
län. . . Jos siis jotakin henkises
ti hyvin tärkeää pidetään ihmis
kunnaJ.ta li iaksi dieettllistalla, 
on ihmiskunta ai:kanaan oleva 
tuon tähden puutostaudi ssa, nä
lässä - o.Lkoonkin, että tässä ta
pauksessa tuon henkisen nälän 
a lkulähde kuuluukin biologian 
piiriin. 

Sulkupuoliasia-käsitehän on 
ollut hirvittävän nurinkurinen -
ja kuitenkin se olene ilm.iönä 
ihmiselle yhtä asiallinen kuin 
nukkuminen taikka jano taikka 
mikä muu yleisesti hyväksytty 
tarve tahansa, tarve joka "jos
t31kin syystä" tahdotaan pitää 
hämäryyden kahJeissa, jonka 
oleminen "luonnollista" kielle
tään - ja niinpä siitä sitten on
kin kehittynyt luonnollisen sijas
ta luonnoton - ja tämä luonno
tO!!l koetaan nähdä luonnollise
na. Luonnottomuutta on kestä
nyt niin kauan, että tahto va
pautua siitä o.n kasvanut huuta
vruksi vaateeksi. Vapautumis
pyrkimystä nykyisessä muodos
saan ei voida pitää terve-henki
sen-tasa:painoisena sitäkään, 
vaan on siinäkin suhteellinen 
annos yli-ammuttua. Kauhiste
lemm.e nyt kaikenlaatuis.ta mäs
säilyä pomon-rintamalla, mutta 
tämä "mässäily" loppuu kuin 
luontojaan kUIIl vapaudumme yli
kompensoituneesta tabu-myytis
tä. kun tabu lakkaa olemast a 
tabu li(Y'kyisellä tavalla ja suhde 
karjautuu terveeksi. Mutta vielä, 
toistadseksi, olemme siinä maso
kistisessa pisteessä että voidak
seen olla todella siveä ja esimer
kil.linen ihmisen olisi oltava su
kupuolisesti koskematon hau
taansa saakka. Tällainen sivey
dellisyys ei kylläkään ole kris
tillistä - se on uskonnollista. 
Minä erotan kristillisyyden ja 
uskonnollisuuden toisistaan kuin 
yön j a päivän. Ne ovat saman 
asian kaksi eiri tulkintamuotoa: 
fanaattista metafysiikalla speku
lointia - ja Albert S:n tavålla 
material.istisesti maan ja ihmi
sen läheistä. 

No niin - tSe että kauhiste
lemme pomon (ja seksin) mäs
säilynomaista ilmiötä meidän tu
lisi nähdä asiantilaan johtaneet 
syyt - ja nähdä ilmiön lävitse 
kuin lasin läpi, (valaisen asiaa 
hieman): Siihen aikaan jolloin 
isoisämme saivat nähdä vllalllk:
senkaan llleidonni:Lka.sta niin iso
isämme reaktio oli lähes sama 
kuin mlnikä koemme ME kun 
näemme oman ai'kamme neidon 
vailla rintaJVaru,stuiksia - mo
nOJkineissa esim. Neidon nilkkaa 
me em.me hätkähdä (ku ten esi 
isämme) - emme pohjetta em
mekä reittä. Niiden näkeminen 
on meille jo luonnollista, kuten 
on laita u imarannoilla - nei
dot bi,kineissä. mutta jos iso
isämme yht'äikisti olisi joutunut 
aikamme uimaJ·annalle olisi se 
ollut häne lle samaa kuin jos m e 
eksyisimme n udistilekille. - -
Me siis lähestymme "natU!ralia 
noo sunt tull'pia" olotilaa näen
näisen kaaoksen myötävailkutulk
sella (syyn ja seuraulksen suh
teella). 

Ja pasifistin olemushan puo
lestaan edustanee käskyä "älä 
tapa" puhtaimmdllaan. 

Tappamisesta johtuvan agg
ression "älä tapa"-suu:ntaus, siis 
pasifistisuus, on todettava olevan 
v:aillalla etupäässä niissä maissa 
ja maanosissa, jotka ovat kärsi-

ylen vanha olen karhukoira 
minäkin/hyvin viaton kaikkeen 
olen nyt asetettu/ murskattavaksi 
minulla on kädessäni järjen miekka/tu nteen soihtu 
kirkkaasti palaa sydämessäni 

Alas repivä arvostelu 
Hyvät ystävät. 

nee.t maailmansodasta, kahdesta
kin. Toisaalla maapalloahan so
takiihkoilu eiää hyvinkin voi
makkaana ja lieneeekin se a lem
pien kehitysma1<1en pullonkaula, 
kirou:s, jonka jo me olenemme 
läpikäyneet, toivottavasti. Riip
puu siitä. kumpi voima, sota vai 
ei sotaa, pääsee laajemmassa mi
tassa päälle-päsmäriksi, toivotta
vasti ei ensinmainittu, ei vain 
meillä, vaan kautta maapallon. 

Olosuhteet määrää syyn - ja 
syy määrää seurauksen. Mutta 
tämä taas on yhtälö, jonka syy
suhteiden kes1keisyys on heijas
tusmainen - vaiku.ttaen toinen 
toiseensa. 

Seikkojen, syiden ja seuraus
ten tulkitsemiseksi vielä vuosi
kymmenen sitten riitti psykolo
gia - mutta enää ei riitä, ei 
sinällään, avuksi on otettu mate
matiikka, ja tällaista tutki jaa 
kutsutaan psykometrikoksi. Se 
on menetelmä tutkia ja tulkita 
sitä josta m e arki-ihmiset käy
tämme nimitystä "h ehkientais-te
lu". Se on yhteiskunnallisten ja 
maailmanlaajuisten piilevien 
muutostekijöiden tietoiseksi saat
ta,mista. joiden vaikuttavuus ei 
näin ollen ole enää vruillinen, 
vaan välitön todennäköisyys. 
(Sitä pieni laaja-perspektiivinen 
esimerk:ki l : On olemassa "ennus
teet" rotujen välisistä sodista -
ja tällöin voinemme puhua mil
joonista murhista joita ei vielä 
ole tehtykään, mmrhatuista jotka 
eivät vielä edes ole syntyneet 
-rikoksista joiden syyt tajutaan 
jo nyt ja joihin varmasti myös 
voitaneen vaikuttaa ennalta eh
käisevästi. Mutta ellei voida, 
niin kysymyksessä on tietoisesti 
tajuttu suu~uusluokailtaan voit
tamattoman yli-suuri prosessi -
jotain luoononlain vääjäämättö
myyttä, jonka muuntamiseen. 
kääntämiseen., voimamme ovat 
vähäiset. Mutta ehkäpä suuri 
luonto taJ:'koituksenmu~{aisuudes
saan vääjäämättä käy läpi omat 
syyn ja seuraUiksen prosessinsa. 
(kaikki tämä tällainen m inulle 
jotain jumalallista: se ei ole 

tua suvaitsevaisesti: onhan ymmär
rettävää, ettei · muualla asunut tun
ne olosuhteita näillä leveysasteil
la. Hän mittaa meidän suori-
tuksiamme omilla mitoillaan, kun 
hän ei tiedä mitään meidän jäl
leenrakecmustyöstämme, meidän 
kaamoksestamme ja meidän köy-
dyydestämme. Mutta kunhan hän 

maaha.n katsomatta ma1kasiko se päällä olivat tu.Jesta peilastama
Vall'Sineen kura.ssa vai ei ja alkoi ni tupaikit. Sain kourallisen nii
juoota. Rapa ro.islkahtcli hänen- tä pe.lastetu1klsi pa:losta ja nyt 
kin ympärillään ja sitä tirskah- sinä heiti.t ne pitkin suota. Poi
teli hänen avoimena lääihättä- mi, poimi nyt ne sieltä. Kuinka 
vään suuhunsalkin. Sandaali se tapahruu? Jätät tulen. huol!
tall'ttui g,uohon ja hän kääl!ltyi j a mattomuwttasi kytemään. Mitä 
sieppasi sen käteensä. Kohta se · semmonen on? Meni multa 
tarttUJi toinenkin - lionneet hi.h- m~i ja rass.ilkin missä lie, eikä 
na.t 31ntoilvat periksi - ja hän ole enää kipenettäkään tupakkia. 
kumartui to.istamiseen samoin. Tuilta kyllä olis enemp'.i!kin kuin 
Hän tuli suovanperälle joka pa- tarpeeksi. TaJtankohan min ä 
lo i iilmilie~ke.issä. Siinä paloivatt sulle tuosta koivurieskaa pala
hänen aamuHa ottamansa ker- sen? Häh? 
pu.t. hänen va.ivannäkönsä oli Mitä - uhka.siko isä ta1ttaa 
ollut turha. Kerppujen alla oli- koivusta oksan ja suomia sillä? 
vat viimevuotiset suova:npääteet, Ei·kö tässä elämässä oa,lut selkä
vanhoja rukovitsoja ja muuta saunaa tarrpeeks.i. Marjatan naa
:yönää hyvinä sytY'kkeinä. Mutta ma joka jo ampisen pdsto~ta oli 
nitä muuta siiJnä paloi? Onneksi ajettunut muodottoma'ksJ, meni 
wntti oli pantuna syrjään. Ja yhä pa,hemma n näköseksi. 
;apilaat oli i:sä pelastanut mus- - Isä, se oli vahinko. Se oU 
;uneina ja paiskalfhnu:t sivu·un. varmasti vahinko. En minä ta
:sä hei11.11i savun seassa vikkeläs- h aJlan.i .. . En nähnyt . .. RuSJkea 
i pitkä saitti käsis-sään ja ha- maa, ruskea pusero. rul~:eat tu
iotteli puoliksi paJaneita kerpun- pakit - kaikki y htä ja samaa 
tynikjä ja polki niitä suohon. ruskeata. Hän painoi päänsä ku
Hänellä oli tulesta pelastamansa maraBJn ja nosti käsivartensa 

nyt ei/ymmärrys tai tunne ole edellytys ihmisyyteen 
nyt on hyvä nähdä näkyjä ja maranataa 
iankaikkisestiliankaikkisesti / eeli tulee/hyvä eeli t ulee 
jumalattomasti/ proletaarit/prolet aarit! 
ymm ärtäkää/ tämä 
nyt on aika nostaa n yrkki/moukari ja sirppi/yksi käsi 
iske/iske 
yksi tie vain on/ eikä k~mystä/miksi mil~si? 
sydäntulkki verta syöksee aivosuoniin/kuule kohu 
sydän/ sydän 

Arvos-telua on kahta lajia: ra
kentavaa arvostelua ja repivää ar
vostelua. Rakentavan arvostelun 
perustana on kaksi sanaa: näillä 
leveysasteilla. Rakentava arvosteli
ja ymmärtää, että näillä leveysas
teilta arvosteltm tulee olla suh
teellista. Mikä ta1·koittaa, että ot
taen huomioon lähtökohdan ja olo
suhteet näillä leveysasteilla, ra
kentava arvostelu voi olla vain tä-

hänastisten saavutusten arvosta
mista. Kaikki muu arvostelu on 
repivää arvostelua. 

on asunut täällä viisi, kymmenen, 
kaksikymmentä vuotta, kyllä hän 
sitten on oppinut ymmärtämään, 
ei enää arvostele vaan arvostaa. 

Tarkastellessamme 
vostelua meidän on 

repivää ar- Jos vielä pystymme osoittamaan, 
aina muistet- että muualta tulleen arvostelu 

tava perusnäkökohta: arvostelkoon
pa repivä a rvostelija kulttuurilai
toksiamme, yhdistyksiämme, ta
louspolitiikkaamme tai yleistä 
h enkistä ilmapiiriä, ei ydinkysy
mys koskaan ole, mitä hän sa
noo, vaan miksi. Aja·tus, että 
repivä arvostelija haluaa v ain sa
noa mielipiteensä jostakin asiasta 
tai kiinnittää huomiota johonkin 
epäkohtaan, on naurettava. Me 
tiedämme, että on aina olemassa 
joku muu syy. J a tämän todelli
sen syyn etsiminen j a paljastami
n en on meidän t ehtävämme. 

myötäilee helsinkiläisiä muotivir
tauksia, saamme varmaan kaikki 
maalq.mnan rakentava,t voimat 
nousemaan sitä vastaan. 

Parantumattomat repijät ovat 
niitä, jotka vaikka ovat asuneet 
täällä jopa yli 10 vuotta ja tulleet 
ilmeiseen vakitntumisikään, yhä 
harjoittavat repivää arvostelua. 
J uuri heidän kohdallaan on syytä 
painokkaasti kysyä: miksi. Eräs 
vastaus on kompleksi. J okaisella 
repi väliä arvostel!j alla on komp
leksi, meidän tulee vain löytää se. 

piippu huolellise~ti lilidessään. s ilmilleen. 
Mar j atta pa!IJ.i sandaalit käsis- - J a tupakitta miJnä en p3r-

tä.än mättäälle, huoma tessa an jää. sen sinä tiedät, ärjyi isä. -
toisella mättäällä isän puseron Meidän on keske npä ivin lähdet-
joka oli ollut palossa. tävä täältä kotiin. Sen sinä te it.. 

Hä!l e hti juuri siepata isän Marja tta ilahtui tästä uutises-

ahdistus/ja k ivet musertavat! 

Repiviä arvostelijoita on kolme 
pääryhmää: hyvin nuoret henki
löt, muualta tänne muuttaneet ja 
parantumattomat repijät. 

Yksi kärsii laihuudestaan, toinen 
jalkahiestä, yhdellä on ollut vaikea 
lapsuus, toisella on vaikea vaimo, 
jonkun kopmleksina on puutteelli
nen koulusivistys, toinen ei ole 
saanut koulutustaan vastaavaa ase
maa. Kaikille yhteistä on valtava 
itsetehostuksen tarve. Jos voimn!e 
osoittaa, että arvostelija arvostel~ 
lessaan purkaa vain omia komp
leksejaan , oo arvostelusta terä 
poissa. 
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metafyysista, mystillistä, siinä 
mielessä mitä tuolla sanalla ym
rnälrrämme vaan että "jumaluus
k in" on järjellistä). Mutta ehkä 
hamassa kaukaisuudessa rodut 
vähitellen sekaantuvat niin että 
tuon sekaantumisen tuloksena on 
kehittyvä uusi ihmisrotu. Eihän 
enää meidän ajassamme niin 
"sumi" ihme ole että esim. nee
keri ja vaJkoihoinen avioituvat, 
puhumattakaan m uiden rotujen 
ja kansallisuuksien keskeisistä 
avioliitoista. Siemen kyllä stis 
ylläkuvatun~aiselle sekaantumis-
prosessille on. / 

Olen ehdoin tahdoin välttänyt 
nimikettä (sanaa) "moraali" kos
ka se on vain suhteellinen käsi
te: keinotekoinen synteesi kul
loinkin vailaJia olevasta "hyväk
sytystä". Puhun mieluimmin 
Vastuuntunnosta! 

MuuttumatonLa lienee ainoas
taan siis syyn ja seurauksen laki 
korkeimmassa potensissa - i<?lJ 
jotakin muuttum.atonta y leenSä 
etsimme. . 

Ja siispä - va.i.kika me näki
simmekin jollakin tavoin vääris
tyminä ateistit. pasiistit ja por
nografistit niin jotakin heissä 
kuitenldn olene sEillais.ta joka 
kautta historian on ilmentänyt, 
ja ilmentänee - jotain huomis
~vän todellisuudesta - jotain 
joka on avannut valtaväylän ih
miskunnan ylösnousemukselle 
koht i henkistä täysi-ikäisyyttä, 
jontka eräänlaista "suojasäätä'' jo 
meidän aikamme edustanee. 

Uskokaamme nlin. 
Olen puhunut! 

(ihmiskunnan masokistisuus) 

itkemme ja vaikeroimme 
~Ci maailmassa jaloja 
ja kun ilmaantuu 
juota,mme hänelle myrkkyä 
naulitsemme ristiin 
poltamme roviolla 
ja vaikeroimme taas 
ei maailmassajalo ja 

on kuulemma ainakin kerran vaih
tanut poliittista mielipidettään. 

Repivän naishenkilön kohdalla 
voimme käyttää paria nyanssia. 
Jos hän • on naimaton nainen, 
voimme kevyesti korostaa sanaa 
neiti hänen nimensä yhteydessä. 
Se riittää, ' kaikki meillä tietävät, 
minkälaisia syitä neideillä on har
joittaa repivää arvostelua. Jos hän 
taas on keski-ikää lähestyvä tai 
sen jo saavuttanut n ainen, voim
me viileän myötätuntoisesti tode
ta, että tänä ajankoh tana naisessa 
tapahtuu vaikeita psykofyysisiä 
muutoksia, joten on inhimillisesti 
aivan ymmärrettävää, että hän 
tässä kiihtyneessä mielentilassa 
esittää repivää arvostelua. 

Kun olemme päässeet selville 
repivän arvostelun syistä, meidän 
on huolella valittava väylät tieta
jemme esilletuomiseen. Hyväksi 
koettu väylä on seurapilrimme, 
josta esittämämrne mielipiteet kul
keutuvat suusta-suuhupn menetel
mällä varsin laajalle. Tehokas kei
no on myös soittaa sen lehden toi
mttukseen, jossa r epivää arvos
telua esiintyy. Tällöin on lehden 
vakinaisena lukijana julkituotava 
huolestuneisuus siitä, että repivä 
arvostelu laskee lehden tasoa ja 
tilaaj amää rää. 

sy~·jään nostaman pahoin paJa- ta, mutta varoi näyttämås•tä si
neen puseron riekaloot käsiinsä tä. sillä s illoin hä111 melko var
ja levittää ne eteensä 'kwn isä masti olJsi saanut selkå:lnsä. 
karjaisi: Tyttö! n iin kauhealla Mutta salassa hä n ajatteli: Hyvä 
äänellä, että Marjatta oli pudo- kun tuli vahinko. Hyvä, et tä 
ta polvilleen s uohon. sammutin tulen huoil.ima ttoma·sti 

Rapasina yl tä pääl tä ja villin ja hyvä kun paiskasin tupakit 
n äkösinä ryysyissään kuin ryö- pitkin suota. Puserosta viis -
värit he jäivät tuijottamaan toi- vanha ja haalistunut resu. Ker
siaan. M aa höyrysi heidän vä- puista vi-is - niitähän saa uus ja 
lissää n. tekernoiillä. Rassista ja haisevasta 

- MLn1käs sinä vintiö nyt teit, massista viis. Muus,ta kaikesta 
ärähti isä. viis. kunh31n vailll pian paasen 

Marjatan sydän takoi hal.je- kotia, sa unaa n ja uimaan, puh-
takseen. distautumaan tästä saastasta ja 

- Isä. mitä mån.ä tein? oman puhtaaseelll vuoteeseen[ 
- Siinä puseronriekale.i.tten puhtaana lepäämään. 

Hyvin nuoresta henkilöstä sel
viämme mainitsemaHa ohimennen 
hänen syntymävuotensa ja totea
malla: tämän laatuiset purkaukset 
ovat biologisia ilmiöitä, luonnol
lisia tälle ikäryhmälle. Tottahan 
me muistamme oman nuoruutem
me, kun mekin puskimme päätä 
seinään ja paransimme maailmaa. 
Tätä tautia ei kannata ottaa va
kavasti, se paranee kyllä iän mu
kana. Näin -saamme kaikki ulko
puoliset tarkkailijat muistelemaan 
herttaisesti omaa kultaista nuo
t·uuttaan ja arvostelu on menettä
ny-t tehonsa. 

Äskettä in muualta muuttaneiden 
arvosteluun voimme myös suhtau-

Eräs r epivän arvostelun vaiku
tusta heikentävä keino on kiin
nittää huomiota arvostelijan mo
raaliin. Repi villä arvostelijoilla 
on poikkeuksetta epämääräinen 
moraali. Voimme ohimennen huo
mauttaa arvostelusta keskustel
taessa: hänellä on t!että västi ollut 
erinäisiä suhteita, tai: hänm on 
nähty tiheään . liikuskelevan tie
tyn. myymälän vaiheilla, tai: ·hän 

Julkinen vastine lehdessä on 
aina vasta hätäratkaisu. Omalla 
nimellä julkaiseminen on a rvelut
tava t-oimenpide, kun tiedämme, 
miten häikäilemättömiä ja usein si
vistymättömiä repivät ar vostelijat 
vastineissaan ovat. Sen sijaan ni
mimerkki "yksi monien puolesta" 
on todettu hyvin käyttökelpoiseksi. 

Jos kalkista näistä menetelmistä 
huolimatta arvostelijat senkun ar
vostelevat ja repijät vain repivät, 
niin täytyy vakavasti kysyä: miten 
käy rakentavan arvostelun perin
teen näilläkin leveysasteilla .. 

(Esitetty Rovaniemen ·matineassa 
.6. 3. -66) 
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