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pääkaupungin ja 
maakuntien 

Taisto-Bertil Orsmaa: 

Kokeilevaa teatteria tarvittaisiiil 

kirjailijat Teatt€rissakävijöiden lukumää- kanut herättää jonakinlaista vas- tuksilta ja voitaisiin samalla pi. nen puoli kovasti miellyttää, 
rässä on Kuopion Yhteisteatterin takaikua, vaikkakaan ei ole ylei- tempien harjoitusaikojen puit- mutta toisaalta eräisiin ihmisiin, 
antaman tiedonannon perusteella semmin tajuttu marksismia brech- teissa kehitellä uusia, valmiimpia usein vielä älykkäisiin, porvaril
koko maassa tapahtunut vuonna tiläisen teatterin olennaiseksi ja ja elinvoimaisempia tulkintoja; liseksi ajanvietelaitokseksi jäh-
1965 vähenemisiä peräti 41 OOO:n erottamattomaksi tausiaksi. (Ni. näin saataisiin melko varmasti mettyneellä sovinnaisella teatte-

Skismaa on. Se on todetta- Sitä voi pääkaupungista kat
sellen pitää jälkeenjäänei
syytenä, mutta se voi olla 
myös elinvoimaa ja rikkaut

ta. 

siihen pikaista kontaktia ja 

siksi usein erehtyy väheksy
mään sen välitysarvoa. Kun 
ei maita kunnella, ei kuule. 

katoojan verran edelliseen vua- menomaan eeppisen teatterin poh. uusia katsojajoukkoja, nuori'Soa. rilla tottumuksineen on jopa 
teen verrattuna. Eräiden pieneh- jalta voisi meikäläinenkin teatte. kin, todella kiinnostumaan teat. luotaantyöntävä vaikutus. 

va heti alkuun, että pääsee 
jatkamaan. 

4. Kontaktit. 

köjen maaseututeattereiden ylei- ri kehittyä yhteiskunnalliseksi terista. · Ei liene kärjistettyä väittää 
sökato on ollut melkoinen- eikä vaikuttajaksi, mikäli "edettäisiin Valitettavasti teatteri ei tällä tämän päivän teatteriyleisön 
tämä tietämäni mukaan koske ikään kuin Brechtin läpi", niin hetkellä tunnu olevan suuren koostuvan etupäässä tietystä yh
pelkästään maaseututeattereita. kuin Långbacka on useissa yh. yleisön taidetta siinä missä elo- teiskuntapiirlstä, niin sanotusta 
Kolmen prosentin väheneminen teyksissa todennut. Ovathan sekä kuva ja kirjallisuus. Ammattivä- sivistyneistöstä (virkamiehet, lii-

Maakunnissa elävien kir
jailijoitten asenne on usein 
kaunainen. Pääväittämät: 
Helsingissä toimii kirjailija
ja arvostelijaklikki, he ylis
tävät toisiaan ja väheksyvät 
maakunnissa työskentelevien 
kirjailijoitten töitä. Apura
halautakunnat toimivat sa
mojen periaatteiden mukaan. 
Kulttuurilehdet syrjivät 

maakuntien kirjailijoita, 
samoin aikakauslehdet. Hel
sinkiläiskirjailijat ovat oma
hyväisiä, itseriittoisia, kirjal
lisia muoteja seuraavia. 

Pääkaupunkilaiskirjailijoit
ten asenne on usein ylen
katseeilinen tai välinpitämä
tön. Toteamuksia: Provins
seissa kuljetaan jäljessä, kir

jailijat ovat teoreettisesti ja 
ilmaisullisesti kyvyttömiä, 
hitaita ja jahkailevia. Eivät 
käisttele mielenkiintoisia 
teemoja mielenkiintoisesti. 

2. Ajan rytmi. 
Provinssikirjailijat näyttä

vät pääkaupunkilaisista hi
t ailta, kuin paikalleen pysäh
tyneiltä. Pääkaupunkilaiset 
taas tuntuvat maakunnasta 
katsellen kuumeisilta, hosu
vilta. Heillä on aina kiire 
mukaan, ajan mukaan, kehi
tyksen mukaan, jokaisen ul
koa saapuvan virtauksen 
mukaan, ikäänkuin aika olisi 
juna joka jättää. 'Heillä on 
tarve pysytellä koko ajan 
näkyvissä, tehdä kirja joka 
vuosi. Maakunnassa vuodet 
ovat pitempiä, silti kirjan 
valmistumista ei lasketa 
kuukausissa, vaan vuosissa. 
Siellä katsellaan, kuunnel
laan, mietitään enemmän. 
Pitemmät etäisyydet sekä 
maantieteelliset että ihmis
ten välillä antavat tilan ja 

. . ... . . koko maan katsoialuvuif;sa ei ole Strehler Milanon Piccolo-teatte. keä lukuunottamatta teatterista kemiehet, akateemiset ym.); työ. 
Helsmkilaiset kulttuun- Ja tietenkään vielä hälyttävää, mut- rissa että Roger Planchon Lyonis- keskustellaan kovin vähän, se läiset, tavalliset ihmiset, eivät 

päivälehdet ovat väittämä- ta panee etsimään mahdollisia sa, saaneet Brechtin metodeja herättää harvoin yleistä kiinnos. muodostane snurtakaan prosent. 
töntä luettavaa maakunnissa syitä. Ihmisten kiinnostus teatte. käyttämällä syntymään sangen tusta, sen ote yhteiskuntaan ja timäärää katsojaluvuista. Nuori. 
asuville. Niistä saa tukuttain ria kohtaan on selvästi heikenty. uudenlaisia ja kohuttuja tulkinta- todellisuuteemme - toisaalta ·so - eräs probleema - katselee muuden teatterin", poliittisen 
teoreettisia virikkeitä hei- mässä. Mistä tämä johtuu? Eikö ja.) Varsinaiseksi kriisiksi ei eep .. myös sen omaan yleisöön - on mieluummin elokuvia, niin kuin teatterin, moderniin tanssiin liit-
. kT" k' . T. . ' t teatteri seuraa aikaansa vai miksi pinen teatteri ole meillä kuiten. näennäinen. Meno teatteriin on on eri yhteyksissä todettu. Nä. tyvän näyttämöilmaisun, koL 

Sln 1 alS lrJal lJat Ja arvos e- se ei jaksa kiinnostaa. Ainakin kaan päässyt sukeutumaan. Riit. tavalliselle ihmiselle kovin väki- mä päätelmät ovat tietysti yleis- laashiluontoisen teatterin ynnä 
lijat ovat henkisessä liikku- meillä Suomessa aivan liian vä- tävää konkreettista mielenkiintoa näistä ja luultavasti enemmän tyksiä, mutta eivät kuitenkaan muiden avulla. 
vuudessa, vastaanottavaisuu- hän kiinnitetään huomiota teatte. ei tunnut myöskään yltävän ko. tottumusten sanelemaa kuin vailla riittävää katetta. Niin Valtion Taidekomitea on jättä
dessa ja teoreettisessa kehi- rin kehittämiseen, jatkuvaan uu. keellisen teatterin alueelle. saattaisi !l'rvatakaan. Poikkeuk- kauan kuin näitä asioita ei tie. nyt mietintönsä jokin aika sitten. 
tyksessä päivänselvän huiko- distamis~en. ---: enne~ . k.ai~e~ Meikäläiselle teat~erille .näyt.~ää se:z:.a on jokin "Marat", ~?.ta .. men- teel:isesti tutki~. on tyyd~t~ä~ä Si~nä . on monia ilahd.ut:a~i.a 

d 
11

.. k · ll' . t muoto. Ja llmalsukokeJlulhm, JOl. olevan tunnusomaista hidaslnk- naan katsomaan etupaassa sen kyllm vakuuttavnn huommmhm. seikkOJa muun muassa vahltt<h-
sen e e a maa unna lSIS a. den kautta uudet mahdollisuudet keisyys, jopa pysähtyneisyys, ja mannermaalla hankkiman sen- Olisin kovin kiitollinen jos joku nen p;rkimys teatterikeskityk. 
Siihen vaikuttaa sekä suorat 
kontaktit ulkomaihin että 
keskinäinen kiinteä yhtey
denpito. Maakunnissa junna
taan enimmäkseen yksin, ei 
voi noin vain pistäytyä yh
t~iseen kapakkaan iltaa istu

mään. Välimatkat ovat pit
maan ja ideoita kehittele
kät, kielitaito on usein heik
ko, kun ei ole missä sitä har
jaannuttaisi. Vireys ja vilk
kaus vähenee, kangistutaan 
henkisesti. Kun sitten vielä 
lähiympäristö on kaikkea 
muuta kuin stimuloiva, al
kaa ajatus mataa raskaana 
ja ennakkoluulot lisääntyvät. 
Tätä pidän henkilökohtaises
ti suurimpana vahinkona. 

löytyvät. Lisää kysymyksiä: eikö aikoinaan hyvien tulkintojen saatiearvon vuoksi. Televisio on voisi tutkimuksin kumota minut! sen luomiseen ja eräitä muita. 
teatteri ole oman aikamme yh. kautta pakkotottumuksiksi muo. aivan ilmeisesti eräs tekijä, joka Seuraavassa muutamia ensim- Kokeellisen teatterin tarpeeseen 
teiskuntatodellisuuden tasolla? dostuneet traditiot. Ei nähdä, tai on vähentänyt teatterissakäyijöi- mäisenä mieleentulevia käytän. ei mietinnössä millään tavoin 
Onko sen välttämättä kuljettava ei haluta nähdä, että teatterin den lukumäärää. Vaikka suurin nön ongelmia: valtion riittämät. puututa, tällaista tarvetta ei toi
kymmenen, parikymmentä vuotta on nopeasti kehittyvässä maail- osa television ja erityisesti tv. tömät määrärahat (varsinkin oh- sin sanoen ole muka olemassa. 
muiden taidemuotojen jälessä? massa kyettävä muuttumaan to. teattereiden (on syytä tehdä ero jaajavierailujen suhteen), toisek. Ylioppilasteatteri on toistaiseksi 
Kysymykset ovat yleismaailmalli- dellisuuden mukana siinä missä tv-teatterin ja tavallinen teatte. si kovin epämääräisesti suunni. ainoa paikka, jossa voidaan kau
sia ja vastaus molempiin on kiel- muidenkin taidemuotojen, mikäli rin välillä, koska erot ovat suu- teltu teatterikoulutus, pula päte. pallisista näkökohdista riippu
teinen. Romaani, filmi ja lyriikka se aikoo säilyttää muunkin funk- ret ja jälkimmäinen vaatii ak. vistä näyttelijöistä (kO'ko maan matta tutkia teatteria, tehdä ko
paljastavat kieltämättä paljon te- tien kuin pelkän huvittarnisen. tiivisempaa harrastusta, teatte- tarpeita ajatellen) ja toisaalta keiluja, ja sielläkin varsin rajoi
hokkaa.mmin tämänhetkistä to- Tässä on tietysti vaikeutensa. riinmenoa) ·ohjelmistosta on ala- ohjaajavoimien lähiaikojen il·- tetuissa puitteissa, harrastelija. 
dellisuutta kuin tämän hetl}en Yleisön tottumuksista syntyy hel- arvoista, suhteessa heikompaa meinen liikatuotanto, keskitetyn ja teatteriopiskelija voimin. Esi
teatteri. posti asenteita: halutaan katsella kuin kiinteiden teattereiden, niin teatterijulkaisun puuttuminen merkiksi Puolassa ja Tshekko. 

Suomalaisen elokuvan sekä tai- vain sellaista johon on totuttu, tämä on ymmärrettävää: teatte- (Teatteri.lehti on lähinnä tiedo- slovakiassa asta on järjestetty 
teellisella että taloudellisella ta- jota "ymmärretään". Sekä ylei- riliput ovat suhteettoman kallii. tuslehti) ja pienten heikkojen kulttuuriministeriön toimesta. 
sol1a ilmenevästä kriisistä on pu. söltä että teatterintekijöiltä vaa . . ta. Televisiosta saa katsella mu- teattereiden runsauden pula. Tshekkoslovakiassa tähän kÖkei
huttu ja kirjoitettu jo vuosia, se ditaan ennen kaikkea ennakko- kavasti kotona, ei tarvitse vält. Kyllä niitä riittää. Eräs tärkeä lututkimuksen kentään liittyy Ii. 
on yleisesti myönnetty tosiasia, luulottomuutta, asenteista vapaa. tämättä pukeutua parhaimpiin, o'p.gelma on tällä hetkellä näh. säksi teatte:rL ja lavastusarkki
jota yritetään parantaa. Suoma- ta henkistä vireyttä. Jos' teatte- niin kuin kiusallinen tapa- mai- däkseni valtion avulla toimivan tehtuuri; siellä on erityisiä la. 
laisen teatterin alueella ei tällai- reiden toiminta olisi riittävän nio sääntö tietyn ihmisosan kar- kokeellisen teatterin aikaansaa. vastusinsinöörejä, jotka tutkivat 
sista kriiseistä ole juuri puhuttu, hyvin valtion taholta turvattu, koittamiseksi! - näyttää ~alitet- minen. Tällöin voitaisiin tutkia omaa alaansa. Alueita, joilla 
mikäli ei oteta huomioon eeppistä säästyttäisiin vakioyleisöjen oh- tavasti vaativan. Tietysti on pal- uusia mahdollisuuksia muun meillä vallitsee lähes täysi hil
teatteria, joka on vihdoinkin al- jelmistotottumuksilta ja painos- jon ihmisiä, joita tämä ulkonai- muassa musiikkiteatterin, "jul. jaisuus. 

Elävät korpikirjailija-kehi
tysaluehengessä. Tulkoot 
Helsinkiin oppimaan. Par
haat ovat yleensä tulleetkin. 

Niinkuin aina, · molemmat 
ovat sekä oikeassa että vää
rässä. Tuskin kumpikaan 
ryhmä ottaa tarpeeksi huo
mioon toisen elinympäristöä. 

Muutamia eroavuuksia 
karkeasti jaotellen. 

1. Suhde maastoon. 
Käytät. sanaa maasto, kos

ka sana luonto tuo mieleen 
partiopoikien kirkkaat äänet 
kiljumassa: luontoon luon
toon kilvan kaikki kiiruhta

kaa ..• Maakunnissa kirjaili
jat elävät itse maastossa. 
Pääka upunkilaiskirj ailijoista 
mm. Diktonius ja Turtiainen 
elivät vielä hyvinkin kiin
teässä yhteydessä maaseu
tuun, nuorempi kirjailijapol
vi on siitä selvästi irtoamas
sa. En tarkoita, että joku 
istuu rannalla ja kirjoittaa: 

järven pinta päilyy, koivun 
oksat häilyy, tai muuta vas
taavaa. Vaan sitä, että luon
to: kasvikunta eläinkunta ih
miskunta ja miksei vielä ki
vikuntakin koetaan yhteen
kuuluvina. Urbanisoitunut 
ihminen on irrallinen, ihmis
laji yksinään, toverinaan 
korkeintaan kylmä meka
niikka. Pääkaupunkilaisru

noilijoitten tuotannossa tä
män lajin orpous näkyy jo 
varsin selvään. Sen sijaan 
maakunnissa työskentelevien 
kirjailijoitten juuret ovat 
vielä hyvin vahvasti maassa. 

ajan tuntua. 
3. Kieli. 
Pääkaupungin kirjailijoit

ten kieli on y leenså not
keampaa kuin provinssikir
jailijoitten. Heillä on suuri 
käsitevarasto, sekä teoreetti

nen että kuvallinen. Kieli 
liikkuu, sillä he toimivat 
maan suuressa kielisulatta- voa. ....-::::· 

Mitä nyt sitten voisi toi-

mossa. Jo varsin nuorina he Että yritettäisiin ymmär-
omaksuvat itsestään eloisan tää lähtökohtien erilaisuus. 
yleiskielen, jok:a on nopeasti Eitei yhdenmukaisesti nakat
yhteensulautunut ja karsiu- · taisi nuorta pääkaupunkilais
tunut pääkaupunkiin virran- älymystöä roskapönttöön 
neista eri kieliryhmistä. Hei- pinnallisina muodin jäljitte
sinki on nykyisin jo itsenäi- lijöinä, eikä tallattaisi maa
nen kielialue. Siellä kirjoit- kuntien kirjailijoita ojaan 
tavista maakunnassa kirjoit- jälkeenjääneinä hölmöläisinä. 
tavien kieli tuntuu kankea!- Että helsinkiläiset yrittäisi
ta ja köyhältä. Mutta jutus- vät paneutua laajemmin ko
sa on toinenkin puoli. Hei- koko maan ongelmiin ja tu
sinkiläinen yleiskieli on kä- kisivat maakunnissa ilmene
tevää käytellä, mutta ajan viä "edistyksellisia pyrki
oloon ja liian monen käytte- myksiä. Että maakunnissa 
lemänä yhteinen terminolo- avattaisiin ennakkoluulotto
gia ja kuvasta alkaa tuntua masti ikkunoita Helsin~din 
yksitoikkoiselta, sileältä. Te- ja sieltä kautta maailmalle. 
ho vähenee, kieli on liian yh- Miksei muutakin kautta, jos 
tenäistettyä. Maakunnissa voidaan, kuten meillä poh
taas kieli, en nyt puhu varsi- joiskalotissa. Eettä yritettäi
naisista murteista, säilyttää siin luoda yhteyksiä, j otka 
oman värin, rytmin, maas- avaratavat kumpaakin ryh

toon liittyvän elävän raken- mää. 
teen, samalla kun kirjailija, Vai onko tämä liian idea-

Tämän numeron erikoistarj ous: 
t:. '~;~. ; : k': ,. . .;. -;;;·. < ~.·· } ; ( ·".. · ; ., · "· k. . .... 
Ka ·si annosta · uumaa, 
kiellettyä kulttuuria 
Sanotaan, ettei Suomessa nen silloin ajankohtainen katso voivansa niitä julkais-I 

ole ennakkosensuuria. Ehkä- kirja-esittely poistettiin. ta voi tehdä omat johtopää
pä sitä virallisesti ei olekaan. Tällainen ennakkosensuuri töksensä. Minun ei siis tar
Käytäntö kuitenkin on usein toimii vähääkään välittämät- vinne ketään eikä mitään 
tarua ihmeellisempää. Tar- tä ns. päätoimittajan vas- sormella osoittaa. 
joantässä oheisena luettavak- tuusta tai ylimalkaan mis- Hurskas toiveeni sopinee 
si kaksi sellaista tarinaa, jot- tään lehtimoraalista. Nimi- tähän: pohjoinen Suomi tar
ka erään oululaisen kulttuu- merkki AMIN pakinassa yh- vitsee todelisen kulttuurileh-
rilehden ennakkosensuuri tä vähän kuin omassa pää- den kipeämmin kuin e teläi-
poisti oikolukuvaiheessa. kirjoituksessani ei voi olla nen. Syy: tämä maankolkka 
Toimintani lehden päätoimit- yleisesti ottaen mitään sen- ei saa jäädä p ikku- ja poro
tajana päättyi siihen, kun sureimisen arvoista. Siitä, et- porvarien täyttyneitten toi
pääkirjoituksen paikalle si- tei lehti (se on: joku muu veit ten maaksi. 
joitettu "Tie onneen"-nimi- kuin lehden päätoimittaja) JORMA ETTO 

Tie onneen? 

aktiivisuutensa asteesta riip.- clistinen toive? 
puen, sulattaa siihen ylei-
sempiäkin kielellisi ävaikut- ANNELI PUKEMA jA •. 
teita. Käsitys maakunnallis- ffil. 

kirjailija että monet tästä lähte
vät ja l~paavat etteivät. tule. ta
kaisin, mutta tulevat kmtenkm. 

ten kirjailijoitten kielen 1 

köyh.~y.~estä ~.n varmaan 1~· P.S. Kihlman-jutun jäl-, Kaunein 
hytnako1syyttä. Nopeaan to1- . keen tuntuu, että kirjailijoit-

mivaan yleishelsinkiläiseen ten pitäisi jo huomata yh-1 t • 
kieleen tottunut ei vain saa t eistyön tarve köko maassa. C 1 V C C n 

vankilatarina 
alla 

Kun salama iskee, iskee oikeus. 
ministeri takaisin. 

Kadut autiot ja tyhjät. 
Kansa kotona hehkuvin poskin 

riettauksilla itseään ravitsee. 
Järjestys pitää olla. Järjestys 

on. 
Hannu kohta hilut kintuissa 

. yksinäisen vankisellinsä yksinä1. 

1 
syydessä kokee selvitellä elämän 
monimuotoisuutta. Välillä käy 

1 
vanha vartija hänen luonaan 
keskustelemassa siveellisistä asi-

1 
oista. Oikeastaan Hannu on on. 
nellinen monestakin syystä. 

Jos kirjailijalle tulee tilaisuus 
päästä vankilaan, hänen ei pi. 
täisi päästää tätä tilaisuutta lui
Slimaan käsistään. Hänen pitäisi 

i nöyrtyä ja myöntää että on itse, 

1
. omasta sairaasta päästään käsin 
keksinyt kaikki ne rumat sanat, 

1 joita linja-autossa puhuttiin ja 
i sitäpaitsi myös opettanut niiden 
merkityksen kantelun tekijöille, 
jotta nämä ymmärtäisivät när
kästyä ja pannut vielä sen ver. 

1 

ran epäraamatullista tekstiä 
joukkoon, että syyte jumalanpil
kasta tulee mahdolliseksi. 

Toiseksi hän saa olla onnelli. 
nen siitä, että selvisi vankilaan. 
Onhan nimittäin lähellä se mah
dollisuus, että terve kansa nou. 
see aseisiin, raastaa aamu.unisen 
kirjailijan loukostaan, raahaa 
hänet kiljuen rautatientorille, 
riisuu hänet, tervaa hänet sieltä 

sun täältä ja ripustaa hänet lyh. 
typylvääseen roikkumaan jakaa
taa lieromaisen kirjailijarahjuk. 
sen niskaan sangollisen neit
sytikäisen kanan höyheniä, joka 
ilman syyttään ja impeytensä 
säilyttäneenä kuoli teurastajan 
kirveen alla. 

Vankilan rauhallisten muurien 
siimeksessä askartelee kirjailijan 
ajatus vil:kkaana, poikkeaa vielä 
(koska yhteys muihin ihmisiin 
on vielä muistossa) silloin täl
löin harhapoluille, kenties arve
lutLaviliekin harhapoluille, etsii 
pullon pöheiköstä, kiertelee lava. 
tansseissa. Mutta vähitellen kun 
aikaa kuluu unohtaa kirjailija 
kaikki rumat asiat. Jopa kevään. 
Hetken tämä tuntuu katkeralta. 
Hän aikoo jo ottaa kirjeitse yh
teyttä valtakunnan moraalista 
huolissaan oleviin voimiin, joilla 
aina on rekisteröitynä suunnaton 
määrä paheita erilaisia tarkoi. 
tuksia varten. Mutta sitten kir
jailija muistaa vastuunsa. Hän 
muistaa olevansa parantumassa. 
Tulossa yhteiskuntakelpoiseksi. 

Ja lopulta koittaa päivä jolloin 
vankilan portit avautuvat selko. 
sen selälleen ja näyttävät kirjai
lijalle maailman täynnä yleviä 
kestäviä totuuksia. 

Portilla hän käy lyhyen kes. 
kustelun saattamaan tulleen van. 
kilanjohtajan kanssa. 

- Se on sillä tavalla kuulkaa 

- Minä en, vastaa kirjailija ja 
katsoo taivoon. - En koskaan! 
En kirjoita enää sanaakaan. 
Voitte luottaa siihen. 

- Toivon sitä, vastaa vanha 
kokenut vankilanjohtaja pyyh. 
kien vaivihkaa kyyneltyvää sil
mänurkkaansa. 

- Se on varma. Olkaa huolet. 
ia ja kiitos teille, sanoo kirjailija. 

- Niin. Varokaa kirjoittamas- 1 

ta elinkautista .. Varokaa si~ä. . 1 Ruotsalainen psykiatri Lars 
- Olen~o ~1mä yusJ~tanlwlh- 1

1 

Ullerstam on äskettäin julkaise. 
sen tyyppt mtelestaz:ne. . massaan teoksessa De erotiska 

- Ette. Ette tokt. Ette tokt minoriteterna käsitellyt yhteis-
poikani... . . . .. .. .. . kuntamme suhtautumista erilai-

Ja mm kir;atl!Ja kaantyy Ja siin sukupuolisiin poikkeavuuk
lähtee astelema~!l koh~en, .. kau. siin. 'Kun meilläkin usein etsi
p~ngin la~taa, han hengttt~a uu- tään lopullista "murhaajaa" Y?· 
d1stuneesti, Vapaasti, tuntien JO- teiskunnasta sinänsä tai sen il
ka solulla~fi: stelussaan tapahtu. mentäjistä: taiteista, televisiosta 
van merktlltsen p~lppuav~.~~ r~- ja lehdistöstä, liene~ paikal~aa~ 
kennusvatheen •. JOka h~tt.~a':' ha. suhtautua vakavasti psyktatrl 
net takaisin t~tste_n ystavalhsten, Ullerstamin luomaan uudistusoh.. 
kohteliaiden thmtste~ JOUk~oon. je1maan. Sen tarkoituksena on 
Vastaan tulee hurr:aiamen. mm~l- taata kaikenlaisille perversseille 
tää~ Hiltune1::. Hån hUOJUU Ja yksilöille tilaisuus tarpei.tte~s~ 
h~muu .. ~~s.ähtyy, . nostaa . lak. tyydyttämiseen siten ettei st~ta 
ktaan kirJathJalle Ja sanoo. olisi muille ihmisille tai yhte1s-

_ Ah todellakin, kaunis her. kunnalle vaaraa. Ohjelman ydin
ran päivä tänään. Sallikaa hyvä kohdat ovat seuraavat: 
herra minun esittää tei~e pieni 1. Vanhempien on rohkaistava 
pyyntö, joka kenties suorasukai- lasten sukupuolista uteliaisuutta 
suudessaan järkyttää teitä, m.ut. ja seksuaalista aktiivite~tt~a. . 
ta pyydän, älkää pahastuko. Sus- 2. Valtionuskonnon tmmthenki. 
pä sanon suoraan, liikenisikö löitä olisi kasvatettava suhtautu
telltä yksi savuke, viimeiseni. maan ystävällisemmiJ1 seksuaali. 
Teen nimittäin sen jälkeen välit. hygieniaan. . . . 
tömästi lakon. 3. On perustettava tOimiStoJa 

_ Rakas Hiltunen. Ojentaisin jotka välittävät seksuaalisia kon.. 
todella sa\Lukkeen, mutta olen takteja. .. .. 
juuri tulossa vankilasta enkä 4. Sanomalehtun ?llSl s~ata:ra 
omista savukkeita. Ja hyvä mies, palstat erikseen "p01k]>eav1a" tl-
lopettakaa ajoissa tuo nikotiini. moittajia varten. . . . 
pahe. Ja nyt. Rohkeata mieltä ja . 5 .. On p~rustettava ekshtbttlo-
näkemiin. DlStl,klUbeJ a. 

· ·6. On · välitettävä lääkärinapua 
kykenemättömill~ ja trigideille 
(ja etsittävä piilevät tapaukset). 

7. On parannettava yhteiskun.. 
nan pornografista palvelua. 
(Esitettävä mm. filmeissä eri 
makusuuntia tyydyttäviä akteja 
ja varattava samassa yhteydessä: 
mahdollisuus niiden harjoittami
seen). 

8. On autettava homofiilejä pe. 
rustamalla heitä varten omia 
klubej1;1, baareja ja lehtiä ja jul
kaisemalla tekniikan oppikirja. 

9. On perustettava bordelleja. 
Radikaalisuudessaan ohjelma 

vaikuttaa paikoittain jopa koo. 
milliselta. Kun asia kuitenkin on 
vakava, on siihen jo Ruotsissa 
ja Tanskassa otettu kantaa sekä 
yVopistollisella että maallikkota
solla. Poikkeamia ei nykyisin 
juur-i lainkaan käsitellä julkises. 
ti; niistä vaikeneminen ei kui. 
tenkaan ole ollut eikä ole hy. 
väksi. Mikäli perverssiyttä pide. 
tään sairautena, siihen olisti suh
tauduttava kuin sai.F!lUteen: sitä 
olisi pyrittävä avoimin toimenpi
tein valvomaan ja hoitamaan se
kä yksilöllisesti että yhteiskun. 
nallisesti. Mikäli poikkeamat 
ovat luonnollisia, niihin olisi 
kyettävä myös luonnollisesti, so. 
asenteitta suhtautumaan. Tri Ul
lerstamin ohjelma auttaa ainakin 
keskustelemaan siitä, miten täl
laiseen kriisitilanteeseen ja täl. 
laisiin kriisi-ihmisiin tulisi oi
kein suhtautua. Hänen ehdot\lk.. 
sensa joka tapauksessa ovat 
asiallisempia ja hedelmällisem. 
piä kuin vaatimukset romaanien, 
televisio-ohjelmien, filmien tai 
maalaustaiteen muuttamisesta 
lailla ja asetuksilla. Sellaisenaan 
tuo ohjelma tuskin on mikään 
oikea tie onneen. 

JORMA ETTO 

MATTI VISURI : 

a.d 1966 
puaiukot laula putk>a täynnä 
nuoriso röyhää porttikäytävissä 
maLtakaupoissa kiertää huhu 
marxilainen tappaa 

amertkkalaisen beatnicin 
tehtaan pilli huutaa 
mies putoaa kaivoskuUuun 
kiina siittää keltaista 
neekeri ammutaan kadulle 
wietnam laulaa verta 
donovan: the needle of death 
teisloontie 5 :ssä myydään 

marijuanaa 
alko juhlii monopoliaan 
vaimo itkee miestään 
presidentit kUUottavat kaljujaan 
johnsen syö spaghettia 
castro slllkii partaansa 
1{)0'000'000 mk murskautuu kuun 

pintaan 
intia huutaa leipää 
tynnyrissä itkee lapsi 
tämä sota . . . se jatkuu 


