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Ylös ulos ja 
yhteiskuntaan! 

Kesän mentyä toivon syk
syltä paljon ja kaikenlaista. 
Toivon esimerkiksi, että poh
joiset kirjailijat tulisivat lo
pultakin tuntoihinsa ja uskal
taisivat nähdä, mitä tapahtuu 
todella. 

Mitä. se on? 
Se on sitä, että pohjoiset 

kirjailijat uskaltaisivat lopul
takin nousta ja sanoa, että hel
vettiin enempi lässytys oman 
minuuden ja maailmankuvan 
ongelmista; helvettiin puheet 
runokuvista ja -jaloista, hek
sametreista ja elegioista. Hel
vettiin ylipäänsä kaikki se, 
jolla on merkitystä vain kir
jailijoitten itsensä ja neitä 
hännystelevien diletanttien 
kannalta. Nyt jos koskaan on 
uskallettava astua ulos nor-

ainakaan ole huomannut, että 
ponjoiset klrjailijat ,yhdessä 
tai yksityisesti olisivat julkis
taneet mielipiteensä sosiaali
turvast a, kirkosta, yhtenäis
koul usta, uskonnonopetuksesta 
asuntokeinottelusta, pasifis
mista, rotusyrjinnästä, työttö
myydestä, Salamasta ja Margi ' 
Borg-Sundmanista. Sen sijaan 
olen huomannut, että pohjoi
sia kirjailijoita kiinnosta<J 
.huolestumiseen asti kysymy~ 

kiri ailijoitten palkoista. Mi
nulla ei ole mitään kirjailija
palkkaa vastaan, mutta toi
saalta: kirjailija joka ei ole 
kiinnostunut yhteiskunnasta. 
ei voi vaatia että yhteiskunta 
olisi kiinnostunut hänestä. Hän 
ei ole palkkaansa ansainnut. 

Mitä siis pitäisi tehdä? 

Pertti Hemånus 

Mihin menet, 1 ukerie isto 
.. Ihmiskunt~a askarruttavat logian taantuminen· oli keskei- omaan . moraalisia valintoja. 

mm pelon kum toivon utopiat. siä teemoja esim. Tampereella Esimerkiksi soveltuu Ruotsi 
Seuraavassa esitän lyhyesti ja kesällä 1963 pidetyssä vertai- joka on myönnettävä yhdeksi 
vk~inkertaistetusti kaksi .tule- levan poliittisen sosiologian maailman pisimmälle ·kehitty
valsuuden kuvaa, joista toinen maailmankonferenssissa, ja neistä yhteiskunnista. Siellä 
·1äyttää pessimistin, toinen vaikka käsitteen sisällöstä ei on jo kauan oltu näkevinään 
~?.~imi~.tin silmissä todennä- oltu . täysin yhtä mieltä, tus- ideologioiden taantuvan - ja 
Wiselta. kin kukaan kiisti täysin sen erityisesti ilkkuen on tämän 

Tulevaisuuden yhteiskuntaa todellisuuspohjaa. pannut merkille oikeisto, joka 
haJ.litsee kaikkivaltias tekniik- Demokratiasta huolimatta on väittänyt vanhakantaisen 
ka, joka on alistanut ihmiset eivät kaikki ryhmät tieten- vasemmistolaisuuden menettä
orjikseen. Elämä on muuttu- kään ole yhteiskunnan kehi- vän vetovoimaansa yhteiskun
nut ulkoisesti mukavaksi ja tyksen kannalta yhtä tärkeitä. nan kehittyessä. Kuitenkin 
·>lintaso on ennen näkemättä- Tietyssä avainasemassa on Ruotsissa on yhä uudelleen as
nän korkea, mutta tämä on teknokraattien luokka, luke- tunut näyttämölle yhteiskun
stettu kalliisti: ihmisestä on neisto, ne joilla suorittamiensa nan perimmäisten arvopää
ullut eräänlainen epäihminen. tehtävien ansiosta on suurin määrien pohtijoita, sen julki-

tilryits~ . , kaatua lukeneiston 
amc;n;aalisuuteen, · va.an kaikki 
riippuu meidän valirtnoistam
me. . Ainekset niin pelon kuin 
toiyon utopioiden toteutumi
selle ovat olemassa, mutta et
sikkoaika jatkuu vielä. 

Jos me emme · halua antaa 
yhteiskuntamme ·tulevaisuutta 
amoraalisen lukeneiston ohjat
tavaksi. meidän on vaadittava 
paljon kodeilta, kouluilta; kor
kP.akouluilta, vapailta kansa
laisjärjestöiltä, joukkotiedci
tukselta, yhteiskuntamme ko
ko vallitsevalta ilmapiiriltä. 
Meidä on osattava hylätä se 
ajattelutapa, joka asettaa 
ihanteekseen »puolueettoman 
virkamiehen», amoraalisen 
teknokraatin jolla ei ole tar
vetta moraalisiin valintoihin, 
tehokkaan ja · tunnollisen 
· Auschwitzin komendantin pie-
noiskoossa. · 

-Iyvän ja pahan erottaminen mahdolli~uus vaikuttaa y.hteis_ nen keskustelu on esim. Suo- . .. .. . .. ... 
0isistaan ei häntä enää kiin - kunnan kehitykseen. Amoraa- mesta katso~n näyttänyt ka- :vrika on tarkemta, m tta me 
•osta eikä hän siksi kykene- lisuus ja epäideologisoituminen dehdittavan korkeatasoiselta v01m;me opett~.a n?us.~valle lu. 
<:iän moraalisiin valintoLhin. on usein nähty juuri lukeneis- ja milloin uusi vasemmisto, kenelst~lle? Tar~emta .o~. ker: 
-Jäin h~n on helppo saalis to- · tolle tyypillisiksi piir teiksi. milloin kansanpuolueen nuori- toa. he~.l!e, .:tta he e1vat VOI 
alitaartsen vallan tavoitteli- Meidän aikamme organisaatio- so on heittänyt esiin ~astausta ·p~nmmmsesta luo~.?osta~n 
oille, joiden käsissä hän on yhteiskunnan on väitetty suo- vaativia kysymyksiä. .,vteraant.u~atta P!~kia ~~n 
:!knisesti tehokas mutta mo- sivan juuri amoraalista tPkno- Amoraalisuuden vastavoimia te~okk~lsim .. hen~Ilo~.o?.tals!l~ 
aalisesti tahdoton pieni peli- kraattia, joka ei vaivaa pää- on kyky tuntea empatiaa, ~yo.s~~:I:uksnn. Et. rnta, ett~ 
1appula Tuleva tekni'sest1' t "" 'll" h "k k" h" t · · ... d" · t t · msmoon osaa mOitteettomasti · aan SI a. yva syy o an ne otsm sanoen nan a as1a o1s- . . . • . 
äydellinen totalitarismi, yh- suuret päämäärät. joita hänen ten kannalta. Hitlerin Saksa holtaa koneensa Ja. ekono~1 

lenmukaistettu j.a epäinhimil- työnantajanaan toimiva orga- osoitti, että yksilö voi olla va- 0~ nok~ela kauppamle.~, hei
'istetty yhteiskunta on lajis- nisaatio palvelee, vaan jolle !istunut ja älyllisestikin kehiL dan asi?.nsa · 0~ ~y?s ottaa 
;aan pahin, mitä ihmiskunnan r iit tää tehokas henkilökohtai- tynyt kykenemättä tuntemaan kantaa .. st~hen, mmka~amen ... on 
1istoriassa on nähty. Aldous nen suor itus. Kun suuri teol- empatiaa, mutta meidän ai- ~yydytt~vm. ta!_o~dell~~e~ ... l~.r: 
Hu x 1. e Y n, George 0 r- lisuus- tai l iikelaitos ottaa kamme on osoittanut että tä- ]est:lrna. Et. ruta. etta l~~an 
w e lli n ja H. G. W e 11 s i n palkkalistoilleen lukeneiston män kyvyn määrä ihmiskun- h~llitsee amma:tmsa, .~.a~~n 
karmeimmat profetiat ovat jäseniä, se lähtee siitä otaksu- nassa ei sentään liene vähene- asl~~sa . 0~ va~vata paataan 
käyneet toteen t t t" .. .. · "t h . .... ... T k "k k h't myos s1lla, miten ratkotaan · mas a, e a nama e1va , m- maan pain. e nu an e I ys . . h 'd 

sunluutornista ja mentävä yh- En vaadi, että kirjailijoitten 
teiskuntaan . . On uskallettava tulisi liittyä puolueeseen ja 
nousta ja nähdä, että nyt jos pyrkiä eduskuntaan Vaikutta
koskaan tarvitaan tekoja, sa- minen ei ole aina sitoutumista 
noja, suorituksia, joita ym- vaikka sitoutuminen onkin 
märtävät paitsi kirjailijat ja vaikuttamista. Sen sijaan vai
heidän hännystelijansä, myös kuttaminen on aina ja ehdot
ja eritoten ne, joilla on vaiku- tomasti itsensä alttiiksi pane
tusta ja valtaa, jotka hallitse- mista, se on sissisotaa ilman 
vat mielipidettä ja muodosta- toivoa rauhasta. Romaanin tai 
vat mielipiteen. Nyt jos kos- runokokoelman julkaiseminen 
kaan on uskallettava sanoa, on sitä harvoin; pikemminkin 
että Lapissa eletään tätä ny- voidaan väittää, että kirjan 
kyä ankeata aikaa, ja että en- julkaiseminen merkitsee mo-I 

si .... talv:n~ tääll~ kuo~ee näl- nene sosiaalisen arvon vakiin-'i R·tva Suomalainen· 
kaan paitsi poroJa myos poro- tumista. Aina löytyy komppa- 1 • 
miehiä, hevosmiehiä ja hantti- nia ihmisiä jotka . arvostavat 
miehiä. On uskallettava jättää yli kaiken' ajatuksia, jotka 
hetkeksi rakas chrysanthemum ovat saaneet purkautumistiek
ja mentävä sinne, missä haisee seen kirjan. Aina on ihmisiä, 
kusi ja paska, mutta missä voi jotka palvovat enemmän_ esi-

Tulevaisuuden yhteiskunnas- hattele», toisin s·anoen eivät saattaa tässä suhteessa avata ter~ey~en- . Ja 
1 

satr~an OI ~n 
sa ihminen on vapautunut sii- vaivaa päätään suurilla arvo- uusia mahdollisuuksia. Päivän sosl.aahs:t on~~~at J~ ~ kvai~ 
tä jokapäiväisestä raatami- ongelmilla, vaan tekevät mah- nimeksi kohonnut kanadalai- pan ~simer a mam~ a ttsem 
sesta, joka aiemmin on sitonut dollisimman tunnollisesti oman nen tiedotusvälineprofeetta ~ Il'l;~ten t ?0 :uhta.u u a~~' 
hänen energiansa. Koska elä- työosuutensa. »Haihattelun» MarShall M c L uhan on ko- a .. 0.:ttim.. al eu a_nas1aan.. 1 

mä on muuttunut. ulkoisesti lopet taminen on totuttu näke- rostanut , miten sähköiset jouk- rult\ et!.a orett~iank.0?~~la:t 
mukavaksi ja elintaso on en - m ään . myönt eisenä miehitysil- kotiedotusvälineet, radio ja tv s~ Vl t~~at Y 10?PI as Ir]o; ~d~ 
nen näkemättömän korkea, ih- miönä, joka ihmisen elämässä mullistavat meidän · maail- ~tsta, , ane~ ~·~I~Insa .0~ .. 

1 
e. ta 

~})itllriE3Iltti 
myös vaikutta,a mielipiteeseen nettä kuin esineen sielua. Ja .. . . 

11 ja tarvittaessa tarkentaa sit ä. kuitenkin: joukkotiedotusväli- , Halln sytkytb shB;yukkli~en t~Itny~ 
· .. .. t '11 k d '11 .. . . tava a un an o sy y 

On mentäva ore1 e, a ~~ ~ neiden kehittyessa kirJa me- sen jo neljän vuoden ajan kou-
ja kansan luo. On mentäva nettää koko ajan asemaansa lusta tullessaan - yleensä vielä 
kaikkialle. kommunikaatiovälineenä. Se ei 1 tässä. samassll: pö:y_dässä. . . 

Tuo pateettinen alkulausee- tietystikään menetä sitä ko- ,.Ya~llikatkstkoulvtuikkpäf~ärol~l~e~ 
· 't h · t . . saanno se 

m provosm uu . avamnos a, konaan ja lopulllsestl, mutt~ loppu. Ei enää tuota pitkästyttä-
että muutamaa poikkeusta lu- menettää kuitenkin. Yha vää ympäristöä, ei huippumoder
kuun ottamatta pohj?iset k~r- .. useammat oivaltavat,,,~~t~,ro- ni~ kowlm:~~~D:P:u;ta, Joss~~: . ou il~ 
jailijat ovat pupuja, JO.tka pis: maa:p.i on vain yksi e'i~.l;i liki- tkyostokenl ?·ell~, ·N~l. ~~o~fhyt~e~~ä-.. .. .. .. .. · heti . . . . . us e UJ a • . • nn . 
tavat paansa pensaasee~ . kään tehokkain tapa tavotttaa kään mitään tuO'ta, niihin oJ.I jo 
kohta kun tulee puhe asioista, yleisö: Veijo Meri kirjoittaa ehtinyt tottua. .Tott}la? . Kyllä, 
joista puhuessaan voi puhua radiolle, Valentin Chorell te- tottua, mutta e~ kos~a~? JUUrtua: 
itseltään töpönsä poikki. Hei- levisiolle ja nuoret kirjailijat 1 t Htän n~~:_. ll:~~;t1. ~!llatal'sesmt~ht~~ 

.. · · 1 · to . Ak un ua paa~.,a II S= , dan 1tsesuo]e uvrus nsa ~n Pentti Saankoskesta u- hin ei ollut edes kasvanut kiin-
voimakkaampi sosiaalista VaiS- Kimmo Ripattiin senttaavat ni? Mi:ksi tuo ajatus tunt~i nii~ 
toa. He eivät tunne tarvetta sanomalehtiin urakalla. Mitä houkuttelev~~ kun .hän ama oh 
penätä vastaan, mikäli myön- sen sijaan tekevät pohjoiset kkorostallnut hS!:~~·- ettet!~~~ kos-
.. · 1' .... h k'l"k htaista · · Ty" t" "t aan o ut a1rmny · tammen ISaa en 1 o ~... kirjathja.t? os ava romaa- Nyt aivan viime aikoina kaik-

turvallisuutta, tyydyttaa hy- neja toivossa päästä kustanta;, ki qli · al:kanu~ t~ntua t;r.mpeältä, 
väksytyksi tulemisen tarvetta jien armoille. Ainoastaan tämä .. baarikin, JOSS~ h.~n .. enne;11 
ja nimenomaan: ~käli se muutamilla . on aikaa ja roh- ol~t Vl~kty~yt. !~s~i!a~~~sae~sy:!= 

d . t"" IU ta' ru .. 1 h va rai eat o . e IS aa oman romaan I - keutta muomttaa sanoma e - nät ja tekok:uk:at. Ne olivat jolla-
nokokoelman julkistamista. tiä ja · lausua . mielipiteensä kin tavalla jul){leH.a, amerkkalaj
Millään asialla ei näytä heille asioista, joista meidän tämän- sia. Hän nyökkäsi. hyväksyvästi 
olevan enempää kuin henkilö- hetkinen todellisuutemme sanallttome, sed kuHvaan .. st a~ft~ie~t~f 

· k't H tk mau uu en. , , kohtrunen mer 1 ys. e ra o- koostuu. Ainoastaan muutamat tunsi taas kerran olevansa ka!-
vat kiitettävällä ahkeruudella asettavat itsensä alttiiksi vai- ken tällaisen yläpuolella:. . .. 
oman minuutensa ongelm~a, kuttamalla mielipiteeseen suo- .. H~n kuyitteli ~e~a~ m~lt~ 
mutta ummistavat samalla sil- raan ja tehokkaasti. Enimmät t8aillm.~ ~~l~narmoma~t~Jap~7!ttJ·~~~ 

.. .. ky k '11 . 'd . k . • a .,..Isi v J ' 

mansa symy s1 e, . J01. en istuvat norsunluutormssa um sopisi paremmin teini-ikäise!:J:e 
olettaisi kiinnostavan JOkaista klassiset kuriositeetit koska- kuin sieltä täältä hyllyvälle, rru-
jota kiinnostaa ihminen yleen- k' keästi maalatulle i_k,äneidolle. 
.. · ihm' t" äröivä yh- m. Taas hän hymähti kyllastyneena. 

sa ]a 1s a. y~p . Timo Kesälahti Miksi hän ei koskaan päässyt 
teiskunta enty1sestl. Itse en 1 eroon näistä mielettömistä aja-

Anneli Pukema: 

Runoista, niitten 
lukemisesta 
Luen Polameren runoja 

huussissa istuessani 

suurikokoinen vihkonen, vihreät kannet 

en tiedä pahastuisiko Polameri 

jos tietäisi 

en usko 

tässä on se ero 

Ilaavikon puut, kaikki 

harmaat kovat kannet 

helposti tahriutuvat 

heidän vihreytensä 

sivuilla hiottujen ajatusten vesileima 

sitä lukee mieluiten illalla sängyssä 

Beethovenin klaviersonaatin säestyksellä 

numero 8 c-molli pateettinen 

tämä luonnollisten tanssien veljeskunta 

Polameri Sinkkonen Kirstinä 

Rossi ja moni muu 

pitävät minulle estoitta seuraa 

huussissa istuessa 

tusleikeistä; tiesihän hän varsin 
hyvin että omistaja oli entmen 
näytt~lijätär joka ei koskaan 
erehtynyt ~auttornuuksiin. Vain 
tämä baari ... Ja sitten hän hy
myili huvittuneena: olisi miele
töntä kuvitella tuon kamalan 
oranssin seinän tilalle jotain har
monista sinistä ja sitten asUkkai
ta pöytiä joihin saisi antaumuk
sella kai~ertaa "tabe ja eerik". 

Hänelle tulivat mieleen sanat, 
jotka hän aamulla oli ~uullut 
aamuhartaudessa. Pappi oli sano
nut, että kaikki, jotka asettuivat 
puolustavalle kannalle Sala~an 
jutussa, joutuivat helvettun. 
Juuri noin s·e oli sanonut ... Sil
loin hän muisti miettineensä, 
miksi papit eivät seuranneet ai
kaansa. Olisi puhunut tuosta 
vuosi sitten eikä nyt kun joKai
nen tai m~lkein jokainen, oli jo 
nostanut Hannu-paran pois hel
vetistä y1eis·en mielipiteen .. taKia: 
Niin - joutuvat helvettun, .. _e1 
hän USikonut sitä. Ei sinne ketaan 
pantu, ei ainakaan hänen Juma-
lansa pannut. . 

Oliko yleensä olemassa pahoJa 
ihmisiä? Hän oli usein toistanut 
ajatuksen, ettei ole pa~uutta, 
vain sairautta ja tyhmyytta Ja ne 
on annettava anteeksi. Kerrankm 
kun hän oli esittänyt tuon aJa:: 
tuksen hänelle oli sanottu, etta 
hän oll lukenut yhtäkkiä liikaa 
filosofiaa eikä ollut vielä kYen
nyt sulattamaan sitä. Mikä onkin 
helposti todistettavissa; kahdek
sas luokka yhdistyneenä murros
ikäisen maailmantuskaan. Tuon
kin oli joku sanonut hänelle. 

Ei hän ollut aggressivinen, 
vaikka hän ei koskaan puhunut 
asiallisesti opettajista. Hän oli 
vain rehellinen. Hän tui~otti pa
lavaa savuketta . . . Seltseman
nellä hän oli psykologian tunnil
la kirjoittanut johonkin kysely
kaavakkeeseen, ettei hän poltta
nut vaikka kaavakkeeseen ei 
ta~innut panna nimeä ja jokai
nen tiesi, että hän tupakoi. Hän 

li 
. h 

1 
k' . 'tta .. miselle jää aikaa toteuttaa pe- seuraå sen jälkeen kun hän mamme vähintään yhtä tehok- Ithsetl~eken tse va sit, mhir:. a ats a 

o vam a unnut lfJOI a nun. · .. . 1.. 't .... H" t" d k .. k t ' k . k' . . t 't . y eis un aa var en an nuo-Psykologian opettaja ei ollut oi- run:r;nais a 1 seaan. an a as- nuor uu essaan on ypsymat- aas 1 um Ir]apamo ai o ai- ·· 
kea opettaja, hän ei ollut tyhmä, karruttavat erityisesti ihmis- . tömyyttään kuvitellut kelpaa- koinaan muutti sitä. Yleisra- ret kasvattaa. 
se tuli hänen mieleensä kun hän kunnan suuret ongelmat, ar- vansa maailmanparantajaksi. d iolle antamassaan haastat te- Ajankohta-lehdessä kävi 
~atseli ulos .... Hän ei ~llut o~posi- vot ja päämäärät. Hän kyke- lussa McLuhan äskettäin väit- professori Pauli Saukko-
t1:~ ylä~~~~~l~t ~:,~d~~~n~~~ nee entistä paremmin eläyty- AMORAALISUUDEN ti, että jos Yhdysvalloissa ker- ne n taannoin itsepintaista 
luokan ansiosta, hän oli näes mään itselleen vieraidenkin VASTAVOIMAT toisivat Vietnamin sodasta polemiikkia toimituksen kans-
abiturientti, . hän osasi yhtä Ja ilhmisryhmien elämään. Näin M'k'T yiht . k k h' vain lehdet ja vaikkapa ra- sa siitä, onko lukeneisto etu-
~ois.ta. koulu~ur~~in perustuvaa yh~~isklinp.assa keskustellaan t . 

1 
a 1 . ; Is ~~~~~ .. ;: I: diokin, . ~nerrgnistö l).an,sat;;ri~~$~ , gij{eut~ttu luokka . yai .. ei. . . 

Ja Sltten _han~a oh tak~n!l<ln jatkuvastLJa, _intenslivlsel ll1 ta- _,. YS$U!l~ta ohs1 )'k sel_ . . _ es~t: ,_ • .., 1u 11e1" "'"'1 H.r v<>.n.~.r '"' ."'vua1~ • . ·.::>.,.u.t>n.,J.,.,_ •• , .'· .. '''""'""a '"" ~::l 01~ . . 
ele tty nu0l1;lus, Jq~ .koulu e1 ollu~ 11 • t .... .. ... f' . se, etta lukeneiston ~moraa~l- Sitä vastoin .televisio on· tuo- sitä. Herik.ilökohtaisesti minun .•. 
tuntuvammm hamnnyt. Juun va a . suuns a paamaans a Ja suus lisääntyy ja Ideologiat . · . · .. .. .. .. 
siinä oli ero hänen ja opettajien moraalisista valinnoista. De- t t t .11 . . . t't n u t V1etnamm kammottavuu- o.n mahdotonta ymmartaa täl-

.. . .. . .. . aan uva ' si om pesslmls I . . 1'" 11 k '1" .. . tt" 1 . t . tt 1 t Sl'll'a' vat·-valllla. mokratla toteutuu t aydelll- . . . 8 .. .. h . det nun ane e y s1 oa, e a ats a aJa e u apaa, . 
Ikk ta h .. "ki 1 eolle . . oh sivat Oikeassa ..• una y teis- .. ll t hd t t . .. . .. un~ . . an na . ys . · semmm kwn koskaan ennen, k . k tt'" .. . .. .. .. hanen on o u ma o on a sm epaakaiteemisen suvun 

Han vilkaisi kelloaan Ja totesi, 1 ht . k 't"" ak t unnassa el ye aiS1 maara- olla tuntematta empatiaa . ... .. 
että Kristian tulisi kymmenen Y .els un~~ pyn aan . r en ~- tietoisesti tekemään moraalisia .. .. .. .. . . ' akateemisena Jasenena olen 
minuutin kuluttua. Hän näkisi maan yha paremmm suuna valintoja ei lisäämään poliit- elaytymatta .sotaa kayvien ~a itse kokenut saamani koulu-
Kristianin lähtevän koulusta avo- ihanteita vastaavaksi. Valis- . ' . . sodan kohteiden asemaan, Ja . . . . . 
päin kuten ai~ ennen~~ j~ sit; tusfilosofien kauneimmat pro- t~sta, t aloudelhs:a tai ~ulttuu- seurauksena on ollut kriittinen tuksen huikeaksi Ja JOSkus JO• 
te~ ~.ulevall:. han~ _pöytnkaa~sa, ta~ 1 fetiat ovat käyneet toteen nsta de~okJ:~ttaa, " kelhrt~tko-:- suhtautuminen sotaan. Juuri pa kohtuuttomaksi etuoikeu-
heidan. Han tiesi se m, etta / , · maan sosiaa Isla epa o Ia, ei . . . . . . . .. .. . 
Kristian kysyisi häneltä · no- t h amenkkalamen lukeneisto on deksi Kaikki tata: etumkeutta . . . . . TEHOKKUUSKO ur vaamaan rau aa. . k lk d . k . . . 
onko-Jotain-uutta - Ja 15tu1s1 J k 't k . k h't . 1 tunnetusti u enut so an n. 'vaille jääneet minä velvoitan 
sitten odottamatta vasta.usta. Sit- YLIN ARVO a ~1 e~ aan e 1 ys ~I 0 .. e tikoijien etunenässä. . · . . 
ten Kristian kertoisi, mitä hänen suoravt~vamen - onneksi. Ta- Ja valtuutan alalt1 mwstutta-
~~rjassaan oli .tapa~t-~ut e~isen Mistä riippuu, ovatko pessi- nään ideologiat taantuvat, · MITÄ LUKENEISTOLTA maan lukeneistoa siitä, miten 

:!~1e:;_~~ ~~s~~1f:~ -l~~tr:,~~ mistit oikeassa vai optimistit? mutta huo~~~~a n.e jälleen ON VAADITTAVA suuri on sen vastuu ja mihin 
. tk . k ks' •• a· Ratkal'seva t1'enhaara on ykst' nostavat paataan, Ilmaantuu . . 'd" Ja aneet JO a I vuov,a - v 1 - • .. . .. .. . .. · amoraalmen lukeneisto me1 at 
oliko niitä j 0 kolme? Kyllä he löiden moraalisen kehityksen uusi alyllmen karklJOukko, I?~tsk~nn~ll~ ?n sns tOivoa: . 
tiesivät molemmat, ettei Kristia- alalla. Moraalisen pahin ja joka . haluaa tehdä nimen- Me1dan mhtmilllsyytemme e1 vie. 
nilla ollut mitään kirjaa, mutta lli · 'ht ht . t k' 1 
se ei pilannut mill.ään tavalla va~ra sm. vai oe o e1 o 1 

heidän leikkiään. epamoraalmen vaan a m o-
. ~?'ku, oli k~rr~n _kysynyt, me~i- raalinen, moraalisesti väliu- I Pia Bursell 

siko han Knstianm kannsa kih- pitämätön moraalisesti sokea 
loihin kun se pääsisivät nYt yh- . ' . ' 
tä aikaa koulusta. Silloin hän oli T~rmm olen o~pmut ~z:ton 
pitänyt kysyjää mielikuvitukset- Z I s c h k a 1 ta, JOka kirJas
tomana, mutta viime aikoina hän saan »Sota vai rauha» kiinnit
oJ.i yllättänyt itsensä pohtimassa tää huomiota amoraaliseen lu
sama~ kysyrnys~ä. Kaikki oli tul- keneistoon. Hänen mukaansa 
lut toisenlaiseksi... .. . 

Hän mietti, rnilksi hän oli se kukoistaa nun demokraatti-
muuttunut. Kaikki kysyivät sitä sissa kuin epädemokraattisissa 
häneltä. Niin - miksi yleensä järjestelmissä ja se on tulos 
muututaan? Pitäisi löytää seli- k t ... · t 1 .. t" · k· 
tyksiä kaikille kaikesta, pitäisi 1 asva us]arJes e mas a, JO~ .. a 
puhua puhumisen vuoksi ymmär- avulla kasvatetaan kyvykkal
tämättä itse mitään. Jos;kus hän tä ammattimiehiä - vailla 
oli niin loputtoman väsynyt ~uo
hon henkiseen selittämiseenkin. 
Henkinen selittäminen oli hänel
le samaa kuin matematiikan tun
nit koulussa: ne hän käytti hen
kiseen selittämiseen elämän pe
ruskysymyksistä. (Tuo oli mie
lettömän sekavaa). Hän selitti 
niitä itselleen perusteellisen ihas
tuneena ajatustensa epäloogisuu
teen. Kaikki täsmällinen ärsytti 
häntä, vlii ärsyttikö sittenkään? 
Kristin väitti, että hän olisi po
ro-porvarillisin modernisti, mitä 
hän kbskaan oli tavannut. Mutta 
Kristian väitti paljon muuta
kin ... kerrankin se oli sanonut, 
että hän olisi yksinkertainen, ei 
tyhmä, mutta yksinkertainen. Ja 
se oli kohteliaisuus . .. 

Hän hätkähti rajusti kun huo
masi Kristianin seisovan edes
sään ja kuuli tämän kysyvän: 
"No - mitä uutta?" Ensimmäi
sen kerran koko tänä aikana 
Kristian oli tullut näin, hänen 
huomaamattaan. Mutta nyt oli
kin kaikki muuttunut ... 

Kuka oli sanonut koulun taP
pavan ihmisen, kuka kerran pu
hui parannetusta koulusta, joka 
ei tappaisi persoonallisuutta vaan 
kehittäisi sitä?-Qliko hän sitten
kin valinnut oikean tien olemalla 
tottelematon ja sopeutumatta? 
Kerran hänet oli aiottu erottaa 
koulusta; olisrko se tuonut rat
kaisun kysymykseen siitä, oliko 
opettajalla oikeus kieltää häntä 
puhumasta teineille politiikkaa. 
Ehkä se kuitenkin olisi säikyttä
nyt muita ... 

KristianiHa ei koSikaan ollut 
vaikeuksia opettajien kanssa, 
vaikka hän . oli paljon ehdotto-

mitään muuta tarkoitusta. 
»Noilla menetelmillä valmiste
taan ihmisiä, jotka saavat tyy_ 
dytyksen henkilökohtaisesta 
suorituksestaan, sen perim
mäisestä tarkoituksesta riip
pumatta.» 

Yksilöllä, jolle riittää pelk
kä suoritus, tekninen tehok
kuus, ei sanan vaativassa mie
lessä ole ideologiaa. Y,nteis
kuntatieteilijät ovat jo jonkin 
aikaa pohtineet ilmiötä jota he 
kutsuvat ideologian taantumi
seksi. Sen he näkevät toteutu
van nimenomaan hyvinvointi
valtiota lähestyvässä moder
nissa yhteiskunnassa, jossa ih
misen kiinnostus perimmäisiä 
arvopäämääriä kohtaan osoit
taa ehtymisen .merkkejä. Ideo-

mampi aöatuk:sissaan. Nytkin hän 
näytti tyytyväis·eltä itseensä ja 
kuitenkin hänellä oli ollut esitel
mä yksHön vapaudesta. Ilman 
Kristiania he ehkä olisivat saa
neet hänet alis·tumaan, nuo opet
tajat. 

"Kuka uudistaa koulun, sano, 
kuka antaa minulle vapauden 
ajatella ja puhua?" Pian hän 
pääsisi pois, mutta miten kävisi 
muitten, ei jokaisella ollut Kris
tiania. Ehkä he olisivat onnelli
sia uskoessaan, että opettajat 
ajattelisivat tulevaisuudessakin, 
tai j<>ku toinen , , • 

Kevätm.ekosta asiaa 
Pikkukaupunkiin oli tullut ke

vät monen lumikuuron ja mieliä 
yleisesti masenta:neen raesateen 
jälkeen. Puistossa viheriöi puu
tarhurin onnistunut nurmikko ja 
hieklkalaatikkoikäisten saattue 
taapersi äitiensä jäljessä kohti 
kaukana häämöttävää nykypäi
vän muistomerklkiä eli jäätelö
kioskia. Koulukadulla kävelivät 
paninhäntätytöt haaveksiva ilme 
silmissä, alkoi olla aika kertoilla 
ensimmäisiä kuutåmotarinoita, 
päivän ensimmäinen savuike si
rosti sormien välissä, nyt kun 
voi näytellä . helmiäislakattuja 
kynsiä palelluttamatta samalla 
sormenpäitä. Talonmies Pöytiäi
nen haravoi pihaansa nojaten 
viiden minuutin kohtuullisin vä
liajoin lahoon harjan.varteen. 
Hän nuuhki ilmaa vanhan mie
hen herkistynein sieraimin - ne 
olivat tottuneet haistelemaan 
kaikenlaisia tuulia, myös niitä 
perhe-elämän piirissä vallitsevia 
- ja puhalteli olemattomia kä,r
päsiä otsalta, joka ei vielä ollut 
ruskea. vaan toistaiseksi vasta 
aavistuksen verran vaalearupu
nertava. Mutta auringonpaiste 
lämmitti suloisesti asumalähiön 
kätköissä raatavan Pöytiäisen 
haalarien peittämää selkää ja 
keittiöstä leijui vaarallinen kah
vin ja vaS<taleivotun pu:llan tuok-

. ' 

su. Rakennuksilla pyyhkivät työ
miehet ensimmäistä kunnol.]is.ta 
sääti.lan aiheuttamaa hikeä vali
tellen samalla sietämäJtöntä kuu
muutta, oli muika täysin mahdo
tonta työskennellä sellaisessa 
paahteessa. Totsasiassa kaikki 
olivat enemmän kuin tyytyväisiä 
siihen, että maahan oli lopulta 
saatu kunnon kevät ja sen myötä 
naiskauneus oli herän·nyt henkiin 
prinsessa Ruususen unesta. On 
nimittäin pantava mel'kille mil
lahsen muutoksen katUJk 1 vass;:~ 
saa aikaan ensimmäinen heUe-
päivä. 

Naisväki, se ulj.as vaalea poh
jolan rotu, verhoaa huolella su-
lonsa talvisaikaan mustaan, rus
keaan tai hal'!l1aaseen päällys-
taklkiin. Arvo·kas tummuu.s vaatii 
puolestaan mittaisensa kehyksen 
ja niin on itseään kunnioittavan 
vaimoihmisen ostettava asiaan 
oleellisena osana kuU'luva.t mus
ta·t talvisaappaat, musta käsi
laukku ja yhtä mustat käsineet, 
onhan saatava aikaan jonkinlai
nen kokonaiskuva. Asua täyden
netään enimmäkseen pörhistele
vällä karvahatulla, ovathan pik
kllllinnutkin nostaneet sulat ja 

Seuraava kiri allisu uslii te 
ilmestyy vielä tämän syksyn kuluessa. Siihen niinkuin 
kaikkiin muihinkin numeroihin tarkoitetut kirjoitukset 
tulee lähettää liitteen toimittajan osoitteella: Saaren
kylä Norvajärvi. Postimerkein varustetut käsikirjoituk
set palautetaan, mikäli asianomainen niin haluaa. 

höyhenet haritt.amaan, ja har
maalla kawlahuivilla. Punaiseen 
talvitakkiin ja valkoiseen karva
kaulUikseen ere'htyvät vain man
nekiinit virkansa puolesta ja eri
koisuuden tavoittelijat muuten 
vain. Mitähän siitä ihrmisetkin 
sanoisivat oli ongelmana jo Sa
kari Pälsin aikana saati sitten 
nyt ja ehikä· siinä piilee eräs syy 
siihen, että mustaharmaa on 
suomalaisten kansallisväri talvis
aikaan, kun luonto on sopivasti 
harmaaseen sä:vytetty, ja ihmiset 
puhuvat ajatuksensa posket sini
punaisina, kun kerran aurlngon
laskuikin käyttää niitä värejä. 
On seUJra.ttava sitä velvoittavaa 
esimerkkiä, jonka luoillto meille 
antaa. 

Mutta entäs kUI!l tulee kevät ja 
ensimmäiset kärpäset onnistUivat 
ryömimään kankeasti koloista!llll? 
Aivan oikein, sil1oin muuttaa 
asUIIIlalähiön ympäristö kaiken
kirjavaan väri-iloibteluun. Alkaa 
punaisten sandaalien, keltaisten 
housujen ja vihreäm pikkupuse
ron suW'enmoinen juhla, jota 
korostamaan la.kataan varpaan
kynnet . violeteiksi. HippaJkolttu
kin on kuin niitty, sinikelloja ja 
liljan.kuikikia, lehmä vain puut
tuu. Tästä voi tehdä sen johto
päätöksen, että niin kauan kuin 
luonnossa hallitsee ja vallitsee 
lumen kalvas värisävy, on ih
mistenkin verhouduttava suru
mielisen tummiin vaatteisiin. 
Vasta kevään tullen, kun puut 
ja pensaat ja siniV'UOkot klllkois
tava.t, uskaltaurtuvat ihmisetkin 
vaatteillaan yhtymään luorunon 
väri-ilotulitukseen, leikkaamaan 
hellehameita kirjavasta kxeton
gista tai siitä vähän kalliim.mas
ta batiikista. Olisi kuitenkin 
hauska tietää, kuika USikaltaa 
mW'taa tämän järjestyksen ja 
pukeutuu ensimmäisenä lrukalli
seen talvitaklkiin, ruudullisiin 
käsineisiin eli van.ttuisiin ja vii
siväriseen myssyyn ja aikanaan 
sitten harmaaseen kesähamee
seen ja mustapalloiseen ?useroon 
luodakseen vähäm vaihtelua 
orjalliseen luonnonjärjestyksen 
noudaitamiseen? 


