
Lauantaina lokakuun 19 pnä KANSAlN TAHTO 

Pohjoiset Kirjailijat r.y. K 1 RJ A L L 1 SUU S L 1 1 TE 
Fantastinen tapaus 
armonvuonna 1968 

Kasvattajan rakkauden oppi 

Kunnallisvaalien ' aattona hankkineet osamaksulla Kou
lauantaina lokakuun 5 päivä- lulaisen Tietosanakirjan tyt
nä klo 16.15 soi ovikelloni tärelleen. He haluavat, että 
oudosti. Menin avaamaan. hänestä kasvaisi taitavampi 
Oven takana oli sairaalloinen ja tietävämpi ihminen, joka 
mies ja kalpea nainen. Olin omin avuin pystyisi vailait
nähnyt heidät aikaisemmin tamaan paikkansa yhteiskun-

Olen tutkinut A. S. Neillin kir
jaa "Summerhill - kasvatuksen! 
uusi suun ta" kuin uutta, nyky
aikaista, inspiroivaa kieltä. Si itä 
kielestä on karsittu pois autori
taariset käsltleet pakko, alista
minen, kuri ja niiden yhteis
nlmike kasvatus. Siinä puhutaan 
paljon vapaudesta, rall;kaudesta, 
hyväksymisestä, ihmisen luotta
muksesta toiseen, toisen ihmisen 
huomioonottamisesta. Tämä kieli 
voisi olla hi-ppien kieltä. Puhu
jana ei kuitenkaan ole hippie, 
vaan vakaumuksellisesti letkki
mielinen humanisti, englantilai
nen koulunperustaja. 

. ohimennen jossakin. Pian nassa. Elämisen ohella se on 
minulle selvisi, että he ovat heidän ainoa toiveensa! 
uusia naapureita, muuttaneet »Antaisitteko leipää, että 
kylään viime keväänä. päästäs jotenkuten pyhän 

»Onko tapahtunut jotakin yli . . . pitäisi jaksaa käydä 
vakavaa?» kysyin. He kat- äänestämässäkin!) 
s~.iv.at.. a~kaillen toi.siinsa ja , Vaan eipä tJota tiedä, ke-
kavtvat sttten keh01tuksesta- tä äänestäisi! Politiikka on . 
ni istumaan. 

•Selitä sinä! • sanoi mies 
vaimolleen ja vaimo selitti, 
häpeillen, alistuneesti ja itku 
kurkussa. 

,Me ollaan nyt kerjuulla. 
L eipä on loppunut, kolme 
viikkoa olemme olleet puolu
koitten varassa, mutta mar
jamaille satoi lumen - meni 
viimeinenkin mahdollisuus! 
Me olemme pyrkineet työt
tömyyskortistoon, mutta mei
tä ei hyväksytty. Me olemme 
pyytäneet sosiaalilautakun
nalta toimeentuloavustusta, 
mutta sitä ei meille annettu.» 

täynnä petosta, ei ne muista, Hän oivalsi yli kaksikymmentä 
kun valtaan pä2see, kuka ne vuotta sitten sen, mihin ennak-
on lähettänyt . .. ,, puhuu koluulottomimpien oivall ukset 
mies masentuneena. yl tävät tänä aikana : ihminen on 

Tämä on vain yksi tapaus, tärkeämpi . kuin s:steemi. I(as
mutta tuskin ainoa alkavana vatta]an ktelelle kaannettyna se 
talvena tässä maakunnassa. merkitsi: Lapsi ei ole koulua 

Meillä on varaa lähettää varten, vaan koulu lasta varten. 
lentokonelasteittain elintar- Koulu on sovitettava lapsen mu
vikkeita Afrikkaan _ se on kaan eikä päinvastoin. 
hyvin kauniisti tehty _ Tämä oivallus johti uuden
mutta meillä ei ole antaa tyyppisen koulun, SummerhiUlin 
leipäpalaa edes vaalien aat- perustamiseen. Täällä Neill halu
tona kolmelle onnettomalle si tarjota lapselle kahleettoman, 
ihmiselle! Tämä on hyvin- pakottoman ympäristön, jossa he 
vointivaltion harmaata arkea. kehittyisivät täysin omista edel
Biafra on paljon lähempänä lytyksistään käsin ja jossa elä
sivistynyttä Suomea kuin La- mä runsaana ja monimuotoisena 
pin korpi! ta.rjoaisi heille erilaisia valin-

»Sähköt on veikana sen ne nanmah<lollisuuksia. Lapseen 
ensin katkaisee ... , ' sanoi luotettiin ja luotetaan siellä ra-

. . mies. Ja sitten tulee täydelli- jattomasti: Hän ei ole tyhjä tau- hän tietoa ihmisestä: emme tie- Me olemme tottuneet ajattele- tynyt ja aih<listunut opettaja ei 
not mtes. . . .. .. 1 · k ik i.il k' · ' tt · · 

•Niin - katsokaas: minä 
ole liekkimiehiä! Sain sodas
sa kaasumieskoulutuksen. Ja 
nyt ne syyttää minua varal
lisuuden väärinkäytöstä! sa-

H · t .. k ...... nen ptmeys, kaamos stsalla u, JOn a a u en ll"J 01 mst <!osta itseämme, saati sitten mui - maan elämää mustavalkoisest!, tule toimeen Summerhillissä, 
e s:nva vnme evaana . lk M"t" h "dytt"" t"yt " 'k ·t " · k · · .. k · t Ja u ona. t a YO aa a een 01 et a sanoJa aava- ta. sävyttömästi. Meidän vaihtoeh- lapsen vapaan kehityksen sal.li-

ptenen pennnon, ma smva k 1 1 . . k' . · 11 k' 1 11 .... E' h" .. 
'11" t' ... lk · · t' _ ou u :nsen tietosana trJan matse a le e · aan. 1 an myos- Kuitenkin me olemme kasvat- tomme ovat joko - tai., me minen on monin verroin vai-

51 a en tsta ve OJa Ja os t t' t k k . .. 1 k ., k''.. 1 " · · " 1 · 
vat kymmenen vuotta asu- te o aa~! .~.m et na; u ea · a.~ .. 0 e PE!l"Jsy?m~ elmaamaa tajia, ja lapsi on meiHe annettu, emme usko muuhun mruhdolll- keampaa kuln hänen a;l ista:rni-

tt 11 t . t 1 Onko taman yhteiskunnan elavaä matenaalia, JOta on muo- jotta syöttäisimme häneen oman suuteen. Meidän käsityksemm·e sensa 
ma omana o een au 10 a on, . t"t t' .11 t t ? tt k .,,_. k · 1 "h · 
1, .. · · tt' 1" · t" · _ ms t u 10t a omaa un oa · va ava al~t~.tn emo n sn en yhteiS'kuntamme kannalta tehok- mukaan kurinalaisuuden vasta- N""·ll" tta"ll · ···t" ·t · ,n s1p1r 1, ammm a Ja se Eh .1 E' .. t' t k"'" 1 B h .. .. . k" 'k . t k t ru a ope J1 a et s1 apa1 s1 
Iänsija niin kauan kuin puita ei: Ipa te en. aan... yr~- yvaan, ~tn _a ~e aL mse a - kaan annoksen tietoa ja työn- kohta on kaaos, anarkia. Sum- ole paljon yksityiselämää Juku-
riittää. Ympärillä on hehtaa- kraba_n ~att~at ~~e~evat v~m somme pate~akst. täisi:mme hänet sitten emotio- merhiUin vapaudessa anarkia ei kauden aikana, he ovat valmiina, 
rin kokoinen maapala, joka ~apena .?a at~aa:. Pt~nen Plr- . Hän. on Pl:ni. ~nen, .mu:ta naalisesti hoitamattomana, epä- kuitenkaan verso. Demokratia kun lapsi haluaa jutella, neuyo
kasvaa mustia luppokuusia JO Pyrron nalka et kosketa hän et ole mka1hnusen p1enms- kypsäinä thmisenä maailmalle. toimii: lauantai-illan yleisko- t 11 • N "11 t t 1 -

· t"t'" 1 .. 'st" •tt lli .. 11 . h . e a Jne. et unnus aa a evan 
Kuuset kätkevät heidän a a Y ensyonm a rasv.?t u- ma · ~ne ä on omat e.~kiset Ei ihme, että ihminen etsii jat- kouksissa on kaikeni käisillä Yksi sa uupunut lukukauden päätyt-
m.ökkinsä sivistyneestä maa- nutta k~~~aa .. Kenella on resurssmsa, o~a ?yvyyter:_sa, vii- kuvasti identiteettiään. ääni, ja siellä laaditaan yhteis- tyä Mutta uupumatta hän pu-
ilmasta mutta on yksi käs- valta, sllla et ole vastuuta sautensa, reallsmmsa, myos omat Neill! uskoo lapsen löytävän elämän kannalta tarpeell!set h " 1.. ä l t . ·st " -' '"h" · · t'" 1"" t" . . uu e am n ras rouru a vas 
kiJ"ä J'oka pakottaa tallaa- va aiSlS a ve JtS a. fantasumsa, jotka kaikki takaa- sen Summerhi1lissa kun kukaan säännöt J·a määräulkset Nämä t · ... · h t 't . · ' p h ' · t k " · T" t .. . . • J • aan, Ja,a van. a au on aannen 
maan polun tienvarteen -' 0 JOISe tr]at !Ja ' maa- vrut hanelle mahdalllsuuden täy- ei sanele hänelle ilhmisen mallia määräykset ovat suurelta osalta k t h" · 1 t .... k .. t h tt . . . .. .... .. asva us an.en m.1e es aan on. 
nälkä' unnan astots a on pu u a- Slprunotseen elamaan. Han ei ole eikä pakota hän.tä kasvamaan lasten turvallisuuden vaatimia N tn"'k t . t . tl l .. h t t · . 11 .... 11'"' y .. . 1 .. .. . , e ""' as a.1a , JO m a e e -
~Kauppa kieltäytyi anta- ':~ oma a aane a. :-- m pan.- viala kypsa moneenkaan asiaan, sen mulkaiseksi. Lapsi tulee mutta eivät muuten rajoita hä- t" s h'll " r t a-

' . . . . . . lamme tapahtuu katken ai- tt h" t" . "skään idä . . . . 1ill ummer 1 un, o tva avaJr 
masta ruokaa. . . Ja mkem- . . . . .. . mu · a a.rll a el myo · P SummerhLlllm joskus JO kolme- nen toLIIl.Ultavapau ttaan. Mutta'on k t · · · · .. t.. · 1· ·.. K ·-. . . ·. . kaa. asiOlta . 'JOitten vetaml- . k t ... "'h" k . a seiSia Ja myo affile lsta. m 
han se ·on, kun me emme VOl · t" t . ' t . . 

1 1 
yps.y taä nll tn ennenai rusesti, vuotia'ana, lähtee viisitoistavuo- tärkeäa, että hänen oma vapau- tenkln he . palJ'on positiivisen 

.. . . · · nen te otsuu een on ve vo - .. ki 11 · "kik hä taata etta pysty1s1mme mak- 1. . va va om, r~ oa nen omaa tiaana. Hän leikkii purkaa tensa ei saa kukoistaa toisen va- h 11 ·h ·, t t , t d ' 
' . . . . msuutemme. Jatkammeko r hniään . . ' . . . .. o e a pu uJva ()Jle usme o m 

samaan>, sanoi vatmo ttkien. d 11 ul" t . .1 • '1 Y · agress1o1taan, kes'kustelee ta1 pauden kustannuksella. Hanen heikkeudesta usein vanhanaikai-
0 k "yt t" .. .. e e een. s Je um st mm. Me aikulset tiedämme lapsesta . · · · · · · · ' • n me a Y PYY amassa 0 k 'd" t" k . · vru.kenee, op1skelee ta1 on tyys- hy 11mvomtmsa .1a m1elentervey- suudesta. O n tyypillistä että he 

n~ap~reilt~ ja on ne antanu t ~ 0 mel ~t" ~~a ... ~ ke~- hyvin v~ä~ m_utta me k~sitt~- t!n ()Jliskelematta, täysin oman tensä ovat yhtä tärkeät, mutta kiinnittivät huomionsa 'metodiin, 
ama JOtakm, mutta se · on ei _me mkrie:. " '1 avampaa wn lemme hänta niin vann&'ltJ kmn valintansa mukaan. Hänellä on eivät tärkeämmät, kuin toisten. yhteiskunnan hyväksymlen kas-
h "ll"k' h k 1 k k'" · Y emen tsl. tietäisimme hänestä h in pal- · · · · et a m an a aa, un avl Oli · · t tt tt" "l yv maih<lollisuus ()Jllskella yli()Jlp!- Jokainen saa tässä yhteisössä vatustavoitt€i.iden välikappalee-
t .. k t '11 · 't ll"k" 51 mws e ava, e a na - J'on MeiUä on tietoa elämästä J'a .. ays a o roat a Ja t se a m k'"" . .. 1 k 'k . · !&<;tutkintoa varten. OpettaJilla hyväksymisen: teoreettisesti lah- seen 

t k · t" t · t 1 =en ei nae u ea, st Sl yhteiskunnasta tai ainakin yh- .. · .. · · 
on e enns a Olmeen u os- k .. 'st 't"" · t on luåtujMJestyksensa, JOnka jakas ei saa osakseen sumempaa Meidän kou lusysteemissämme 
sa sanoi mies tuskan hiki ynan pt 0 pt atsl suunna a te!skunnan pakollisista kuvioista · · 

•, sinne, missä ovat pulleat . .' .. . mukaan he <>Clottavat opp1la!~a kunnioitusta ja kateutta ku in pu:hutaan myös paljon metodii-
otsalla... . . vatsat ja loisteputkien valo- J~, me1datkm on kasvatettu ku- tunnei:IJ1een.. Mutta kukaan ei hyvä jalkapalloilijakaan. Kum- kasta, siitä on tullut lähes itseis-

~etlla on . kt~kas':e~~nen meri! vr~elemaan, että onnemme on missään vaiheessa kehota lasta paankin suhtaudutaan rakkau- arvo. Meillä pitäisi paljon enem-
kat~o, o~a katv~. Hetlla on . nh~~ toteutt~sessa. ~ut:a tietynlaiseen valintaan. Joku della, kl.limpaakin suva(taan. män puhua tavoitteista tai ei -
yksi lapsi, 7 vuohas. He ovat Otva A r V 0 1 a me111a on loppuJen lopuks1 va- lapsi kuljeskelee opiskelusta va~ Kumpaakaan ei milloinkaan tavoitteellisuudesta. Etenkin nyt, 

eemmekö teatteria • 
VOI 

tekeekö teatteri meitä 
Olemukseltaan teatteri on diaJo- ekstlstenssiin, jossa rakenteelliset luep()litisoitumisessa. Muodot ja 

gia katsojien ja teatterLntekijöiden seikat: hallinnolliset, taloud<.>lliset, niiden ylläpitäminen koetaan ensi
väl!Uä. Tea.tteri on vakuUJbtunut sLI- toimintatila ja henkilökunnan kiin- sij aiseksi tehtäväksi. Alkuperäinen 
tä, että sen valLtsema &sia tai aihe nitysjärjestelmä ovat päässeet hal- sisältö, ihmiselle ja hänen elämä!-

' paana vuosikawia, kunnes alkaa moraalisesti tuklsteta "oikean" kun koulu-uudistus on tapahtu
ka:ivata jäsentynyttä sisålltöä va- ja "väärän" käsitteillä. Tuklsta- massa. Koulu-uudistUIS jää kui
?autensa täyttämiseksi. Hän on rninen on laadultaan käytännöl- tenkin varhvasti muodolliseksi, 
sellainen, jol:la on tarvittavat listä: en halua, että rikot tämän jollei asenteiden ja tavoitteiden 
edellytykset ja kiirnlostus opis-. esineen. Se on minun. Pi<län sii- tarkistusta tapahdu. 
keluun ja hän toteuttaa itseään tä. Kun rikoi, korjaat. En an- Kuka siirtäisi uuteen kouluun 
sitä kautta. J oku toinen viettää teek.sipyyntöjä, jotka eivät johda h iukan S umm erhillin henkeä? 
koko SurnmerbilJ-aj:Jra1Jsa apis- tila,nteen karjautumiseen millään Kuka puhuisi enemmän rakkau
kelematta yhtään mitään. Hän laUla, ei myös<kään vaatimuksia desta, vapaudesta, ihmisen hy
kenties työskentelee taideluokas- epäitsekkyyteen ja uhrautuvai- väksymisestä? 
sa tai verstaassa tai hän harras- suuteen, koska Neill ei katso 
taa liikuntaa tms. Hän on seJ- lapsen olevan vielä kypsä niihin. maija-liisa iso j ä r v! 

lainen, jonka ominta alaa ei L 1 t it h" · 1 
on yhtetsen kiinnostuksen k()hde, litsevaan asemaan itse tea.tterlnte- leen tärkeäks1 tiedostettu asla, syr- . . . . aps arv see anen m1e es-
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Toimittaneet : Timo 
Oiva 

Kesälahti 
Arvola 

Liisa V iitanen: 

UTOPIA 
Varjostettujen ikkunoiden 
läpi pa istaa kutsumaton hätä 
el in tasos ta, maailman politiikasta, 

rot ukysymyksistä, uskonnosta, 
tieteen ja tekn iikan kehityksestä, 

vallasta, vallan käytöstä. 
vas tuusta ja sen puu tteesta. 

Kaduilla asuu mu rhe ja tehokkuus, 

mitättömyys ja pätemisen tarve . 
Ravintoloissa ovat pätemättömät 

maail monparantaj at 

ilta toisensa jälkeen 
lopuksi he ovat deekiksellä. 

Nuorisolla on yl iopistot, katumellakat 
protesti laulajat jo LSD. 

Keski-ikäisillä on alkoholi, 
uskonto, poli t iikka, 

Borbituraatit, mielisairaalat, 
sydäl')Viat, keuhkosyöpä 

tai mahahaava. 

Vanhuksi lle ei ole muuta kuin hätä. 
Hätä kaikesta mitä on ja vielä suurempi 
hätä siitä mitä ei ole. 

Mitä tämän päivän 
nuorisolla on vanhuksina 

edessään? 
Kolmas maailmansota. 
Onko se ainoa vaihtoehto? 

Sekö on perintö joka heill e 

jätetään? 
Tämä mieletön maailma, 

jossa jokainen huhkii 
tehokkaasti koht i aset tam iaan 
tavoitteita, 

ikään ja aviosäätyyn katsomat ta. 
Uhraamotto ajatustakaan 

sille hinnalle, 
jonka tuo kdikki vaatii. 

Minne on joutunut 
inhimillinen humaonisuus? 
Joutaa romukoppaan, 
koska se ei ole tehokasta 
moteriol ismin näkökulmasta 

Kirjoittakaa tehokas 
inh imi llisen humaanisuuden 

oppikirja ja j akokaa sitä 
hyvinvoint ivai t ioihin 
jokaiselle kansalaiselle 

rotuun, asemaan, ikään jo 

aviosäätyyn katsomatta. 

Tehkää siitä lakisääteinen. 

Vääryyden harjoittamisesta 

kertyneet tulot 
kehitysmaiden koulutus· ja 
sairaalao lojen keh i ttämiseen . 

katsot tuna. 

Utopistinen, mutta tehokas idea. 
Olisimme lähellä ihanneploneet tao 

nopeammin ku in arvaammekaan. 

opiskelu ole. Kentles Ne11l sa- t" .. · tk" 1 '''·ki · h .. 
ainakin tämä pyrntään esi:ttämään kljöiden taiJteilijoLna et.simiin kako- jäytyy toisa.rll'()iseksi. Tuotamtovä.Ji- .. .. . . ' . aan Pl an eliN -aJan, an on 

noo, hanesta ollst normaallkou- k .. t .. k t 1 t t 
siten. Perusmalli on löydettävissä naisratkaisuihin. Laitosteatterin on- ne ja sen kehittäminen on tärke- 1 k tt . t tuli k ~'-' ypsa yos en e yyn vas a YY-

un au a vomu a e=.m- d t tt .... 
kahden hellikl.lön välisestä vuoro- kLn vaikeata orient()itua aja.nk()h- ämpi kuin tuotettava tavara. k t . . k' .. .. . h Y e yaan leikklmisviettinsä. Maaltamuutto 

koittanut elää nuhteessa ja täyt
tää kaikk i ne Jumalan käskyt 
joihin pystyi. Erityisesti käsky, 

. . .. . _ .. .. . . er amen, JOSsa m maann a - Hänen kypsymisensä vastuuseen 
puhelusta, jossa tomen osapuoli ta1s1m a1he1s11n, tassä Ja nyt ta- Tilanteoo !ulsues,sa tähän suun- d" t t l'' ''k" · tt · t 

.. 1s unu aa an, ()Jle aJa ms. tapahtuu myös hitaasti siksi hä-
pahtuv:aan. Lahes ainoaksi mahd()!- taa.n j()!loiJn tärkeimmäksi nousee N t h" t" hk" t l' t · ' . . . . .. • Y a.nes a e a u 1 asapat- neltä ei voi vaatia sitä 

He olivat lähdössä. Aiemmin lalle Maon· kootut teakset 

he olivat olleet muuttoaikeissa, Työväen laulukirjan. 
pyrkii saamaan toista vakuuttu
neeksi jonkin tapahtuman mooki
tyksellisyydestä; yleisesti ~edetyn 

asian ollessa kyseessä, tapahtu-

l!suudekst osallistua Ja tiedottaa ta- keskustelu uudesta teatterita!()sta, · · · 'kk · 
no1sempt Ja oman pa1 ansa ,.... .. k' . 7 kk k h · · 1 · · k ..... t .. män ajan tapahtumista jää Jo kir- alueteatterista tai muusta lähinnä . '"ytt" .. . . t 1 .assa on m Neillin "rakkau- mutta vas ta nyt, 6 v. . u- Sei~oskellessaan pihamaalla seen po JOlsen v a 01s1a esa01 a 

. lisääntykää ja täyttäkää maa • 
Ja oli ollut h änelle rakas. Hän oli 

surkeilematta käyttänyt hyväk-

. . .. . paremnun ,a ava mnos unu d . , . ... . .. h · ·tt h k t · tt" " " JOiJtettujen naytelmlen varaan. organisatoorisesta muutoksesta, sen k"yt" .. al t .. t k' ... E'· en opm ens1mmamen paradok- Juttua asiasta oli tullut tos1. Va- Jooseppi kertasi mielessään ku- ar]OI aen urs as a vte !aan , 
maan sellaLsesta puolesta, jonka 
vaikuttavuutta ei olla tiedostettu. 

a annon an yon e !Ja. ms- . . . . . . k" k 1 hä 1.. 1 t . 
Esiteltäväksi vali-taan näytelmiä, sijaan että vaihdettaisiin mielip!- tein löytää kyllä Summerhillis- Sl : lapsl saa . valita va;paastl Ja liaika oli mennyt matkarahojen !uneen miehuutensa tulokselli- mm a . vu o s nes ~ un U\ 

joiden oletetaan iskevän ajan yt1- teitä teatterin sisällös·tä ja sen suh- säkin matema tiikkansa, väittää m~o~~a .. va l.~nnoillaan .~ute;.a~ hankinnassa. Pihalla seisoi Joo- suutta, sitä mitä hän oli tehnyt suo.ran~lselta koht~.lon I~a~ta se, 
Miten vastaan()ttaja asian ym- m;een ja joiden merkityksestä ylei- teesta nykyisii.n in•stituutioihin sekä Neill. elamäansa, han Itse an sns su ta seppi, Joosepin vaimo, 12 lasta, ja mitä niistä saanut. Olihan että ama . kun ha~. nousi vuo-

märtää, riippuu luonnolllse.sti hä- sölle teatterin tekijät ovat vaJwut- niihin muutoksiin, mitkä uusi si- vast~ussa. . .. 3 lastenlasta ja Pekka. Pekka hän tehnyt : talon lisäksi metsä- tee~taan oh halla kayny t pottu -
noo vastaanottokyvystään ja ha- tuneilta. Esityksissä pyritään pai- sältö edellyttä\si instituutLon kehit- emavat. Suorastaan häkellyttävää T01~en ~ara<lok~1 luttyy S~.m- siksi, että kukaan e i tiennyt ke- töitä, vaimon kanssa ylitöitä mmlla. 
lus taan tehdä johtopäätöksiä. Asian nottamaan ja k()NStamaan nHtä tämisessä, hämmästyttää joidookin se mikä henkii vastaan: vaihtoeh- m.erhillm J~. yhte1skunnan .. vah- ncn tuotantoa poika oli. ynnä yksikseen k iljua. Ei Joo
ymmärtäminen on kuit€nkLn vähin- puolia, jotka ovat esittä jien mie- teaJtlerintekijölden torjuvuus teat- tO'jen pelko ja vältteleminen.• snn suhtetsnn: Nelll k1:.lta~ . yh- Ajatus muuttamisesta oli syn- seppi jouten aikaansa ollut viet 
tään yhtä suurelta osalta kUnni !estä huomion arvoisia. Ainoa heik- teritilanteen uud,elle sisällölle pe- Teatterisökön pimeä k()rtti an jo te1skunnan kannalta ka ytto kel- ty nyt silloin, kun Jooseppi ojaa tänyt, sitä todistivat jo silmän
niistä keinoista, joita aktiivisempi kous jo kirjoitettuihln näytelmiin rustavia ns. ryhmäteattererei ta vas- käännetty. Lähtökohdistaan tietoi- P~lse: ... kas~:atustavmtteet; mutta ka ivaessaan oli pudonnut het- kantamattomat raiviot, epälu
osapu()Ji käyttää vä!Lltäessään sekä turvautu misessa on niidoo kieli, jo- taan. set ryhmäteatterit ovat jo aloitta- kayttaa kuttenkiD kouluns~ laa- teeseen ja karjaissut, ettei tämä kuinen määrä pellavapäitä ja 
asiaa että omaa suhdettaan siihen. ka tied()ttaa ilmiöistä toisin sanoin, Sulevi Pelt()Ja, Jarkko Tamminen neet toimintansa inst1tuutioteatte- d~~ m1ttana opplla1den. myohem- kannata, jolloin kaiku korvesta alkuasteella oleva juoppohulluus. 

Jooseppi heitti viimeisen sil 
mäyksen pihalle. Silmäys osui 
puolitangossa liehuvaan siniris ti 
lippuun. Joopessi sylkäisi ja l<i-
rori - isänmaallisuus- ja kan
sallisuusaatteet on nyt pakko 
jättää, tuumi hän. Keinojen valinta määräytyy sekä jotka ta ju taan lo1sin kuin ki·rjoit- ja Tuomas Vesterinen ovat viimei- reiden hallitseman tea tterikentän paa SlJOlttumlSta yhteiskun taan. oli vakuuttanut asian. Aluksi Saanu tkin Jooseppi oli jotain: 

tietoisesti että tiedostamattomastl tajan aikana, ja j()iden tämänhet- sessä Teatteri-lehdessä vastanneet kokonaiskuvan täydentäjänä. Mikä Hän tekee myös kompromisseja : Jooseppi ei uskonut kaikuun, enimmäkseen veroja, vekseleitä, 
asian la~dusta, esU!etuojan koke- kinen merkitys samantaa ajankoh~ jutussa Oppositloteatterl ennen ja on laitosteattereiden seuraava ve- kaikki, mikä on sallittu Sum- mutta kun pelloilla alkoi heili- lapsilisiä ja kirkonkylän papin . 1 . . ,... . 

· · · · · · .. · .. .. .. · ·h ·rt · · · · "ll .. · . . . astm per 1emeen s1saan. KulJe t-muks.esta ja ~lmaisukyvykkyydes- ta~senkm ongelman hedos•tam1sen nyt kysymykseen M1ta metlla on to? Pyrkivatko ne estm. alueteat- me1 1 m setruen s1sa a, e1 va- möidä horsma ja metsä loppui, jatkuv1a nuhte1ta pakanall!suu- t . k 't . t k . .. . 

J ooseppi seisotti linja-auton ja 

.. .. .. h k .. ·· .. 1 ·· k" · t?' ··i t · · · .. j t 1 .. k hitt ·· i "! l1' ko1'1natta ole na"yttel'lla" "1. era1· - d t J t k ' · k 1 aJa mer 1 Sl apau sen mutstu n · tä käsin; myos suta alutaan o nayttamo ta asm. ny ·. mm. na n: en)ar es e man e yessa s sa- • - niin usko palasi häneen. Joose- es a. o ensa m nurm urise ta 1 äl k . . h" 'k· 
k · · 'II b 1· H" .. t tt " .. .. .. .. ( t 1 1 tt" "ä 't .. t 't" de11 tullessa Yhte·tskunnalla on J · t k •t k" ens mm sen euan anen a1 a-vastaanottajaan tehdä vai utus Asia saa ympår1 een sym o JVer- » ammas y avaa suna ase e- y ama n 1 seensa me eemme ml a . pilla oli ollut lisäksi paljon mui- oosep1s a Ul en m vaikutti . . ': . .. .. 

. . t" h .. t . . . h 1 h !" G"t ~ tabunsa J·a n·l·de k 'elt" . . k" naan lm]Url oli taynna. asian merkittävyydestä yleensä vai hon, jonka kanssa tekijä tkm usem massa) ()n se, et a ne ry ma , J()l- 1tse a uamme -ry m a. o eu-or- , l n l am1seen takin vastuksia. Pahimpana hän varsm m papin puheet. Olihan 
sen merkityksestä esittäjä!le hen- ovat naimisi,ssa. Katsojalle voi käy- ta syntyy a,!heuttavat tarvetta luo- gissa tämä on 011l11stunutta todel- ei Neillin ehdottomuus riitä: hän koki sen kesän, jolloin hänen hän entisenä laestadlolaise.na 
kt lökohtaisesti; pyntäänkö vastaan- dä sa.moi11. Siinä missä pitäisi olla kitella ne opp()sHi()ryhmiksi. Kun lisuutta. Muutama ns. lait()steatte- menettäisi kenties monta oppi- ayshirelehmänsä vajosi rimpeen. 
ottaja aJktivoLma,an omakohtaiseen as,iaa havaitaan vain viehättävä ul- tällainen tila pitäisi olla alkutila, rikin on johtaj ansa suulla infor- las ta. Koska lehmä oli ollut kellokas 
ajatteluun vai vidhdyttämään ais- kokuori, siitä missä tietoisesti te- )u011no1!1nen jokapäiväntilanne ... moinut täsmällisesti lähtökohtansa Ja tulot ovat tarpeen, talou- seurasivat muut sitä ja niin ko
tit ja ajattelukyky turr&ksi; tahdo- hostetaan ulk()kuoren sisällyksettö- Niinkö valtavan syvälle virallisten ja tolmlntapeoriaatteensa, joka ()SMt- dellinen tila ei ole hyvä, vaikka ko karja upposi. Tapahtuma oli 
taanlro vapa·uttaa vastaanottaja elä- myyttä löydetään syvin sisältö. Tä- taiteellisten ym. tahojen paine es- · taa, ettei ryhmässä toimimisen pe- koulun korkeatasoiset opettajat vetänyt Joosepin hermot kireälle 
mää.n elämänsä rikkaasti; onko ta- hän vaif<uttaa puolestaan tekijöiden teettisenä normiltajana on juurtu- •·iaale ole eikä voi olla tea tter\lai· työskentelevät 8 punnan häm- ja siksi hän alkoi tutkia Raa
pahtuma yleensä vai yksityisesti ilmaisuke!nojen valinta. Teatterin- nut, että lu()nnotta.mana tilana pi- t()ksen ulkopuolista oppositlotoimin- mästyttävållä kuukausipalkalla. mattua ammentaakseen sieltä 
mullistava, uusi, järjetön, huv1t- tekijätkin sortuvat puhumaan kiel- detään sitä, että joku tai jotkut taa vaan terveellistä täydennystä. Epäilemään tai tietyn psykol ogi- uskoa elämäänsä. Kun hän saa
tava, mitätön, outo, tavanomainen, tä , jota asiaan vihltiytymättömän tuntevat toisin! Kun asia voisi oila Miten tulevaisuudessa riippuu sii- sen kaavan mukaan ajattele- pui lukuun, jossa kerrottiin, e ttä 
y llätYirseU!nen. on vaikea ymmärtää. tykkänään päinvastoin: ämstys sii- tä, kuinka sietokykyisiä ja kehitys- maan tottunut kysyy het·kästi: •otsasi hiessä Sinun on leipäsi 

Tällais<!sta yksinkertaisesta alku- Taiteellisoudella vaikuttaminen tä, että usealla teatterilla on niin haku1sia jo olemassa olevat teatte- Mikä on näiden opettajien hen- hankittava• ja •vaikeudet olivat 
teatterin tiedonslirtotapahtumasta, 'Jn laitosteatterin Ji:ihes ainoa teh- yhdenmukaiset työtavat, ikäänkuin ril o1rat jatkuvassa, alati uudistus- kilökohtainen ongelma? Mikä Jumalan asettamia lwettimia•, 
kOikemuksen vä!Lttämlsestä ja e1ä- tävä . Se on puolestaan johtanut j()ku olisi käynyt ne määräämäsoä. ta lähtökohtilhsa etsivässä toimin· sopeu tumattomu us on ajanut menetti hän mielenkiintonsa kir-
myksen synnyttämlsestä on teactte- tilanteeseen, jolta on tuttu uskon Tässä pitäisi ()lJa ihmetlel<.>mistä. Ei nassaan. heidä t ympäröivästä yhteiskun- jaa kohtaan. Hän hävitti Raa-
ri lattoksena eriytynyt ~tsenäiseen kirkollistumisessa ja pol1tiikan puo- siinä että eri ryhmien tavoltteet Seppo Luh ta 1 a nasta Summerhilli in ? Mutta es- matun ja Virsikirjan ostaen ti-

Mauri P a a s i l i n n a 


