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Pohjoiset peltisepät kontra -Helsjnki vaikkapa 
koonsa. 

omaan pöytälaatik- Seppo 

Kirjailijaliiton jäseneksiottope
rusteissa 6n se heikko kohta, että 

Latvala: 

Kuten tunnettua, on viime oikoi· 
na esiintynyt melkoista ristivetoa 
yhtööltä Suomen Kirjail ijaliiton ja 
toisaalta Pohjoisten Kirjailijoitten 
välillä. Enimmältään ristiveto on 
a iheutunut jälkimmäisen tyytymät
tomyydestä edellise n tapaan vaalia 
kulttuurin lievea lueil la työtää teke· ' 
vien kirjailijo itten etuja . Selv immin 
tämil tuli esiin Pohjoisten Kirjaili
joitten Kesäpäivillä Kemissä. Niiden 
nimenomaisena tee mana hon oli 
juuri kapinamiel en lietsominen ny
kyistä systeemiä vastaan. Valitetto· 

Veikko Haakana: 

vosti vo in yritys ei edennyt pyö- l uultavasti vain Pohjoiset Kirjai
reäksi muotoiltuo julkilausumaa lijat on jossain määrin voinut 
pitemmälle. Asiaa ei kuitenkaan hoidella ulkomaisia yhteyksiä ka
liene haudattu kokonaan jo oivan lottialueen piirissä, mutta tämä ei 
viime päivinä si itä on käytetty suinkaan johtunut Suomen Kir
koksi kii ntoisaa puheenvuoroa: kir- jailijaliiton erikoisesta suosiolli
joilijo Eila P en n a ne n Helsingin s uudesta Pohjoisia Peltiseppiä 
Sanomissa jo kirjailija Veikko kohtaan, vaan maantieteellisestä 
H a o k a no Kall iossa . Koska pu· sijainnist'amme ja omatoimisuu
heenvuorot e ivät liene tavoittaneet destamme Kirjailijaliiton ohitse. 

jailijaliitossa Helsingissä nähtä· se nojautuu kustantajien suorit
vän: liiton toimialueelle on spon- tamiin valintoihin, joita kuiten

Kuusi 
taanistl syntynyt sinällään jok- kaan kaikkia ei hyväksytä, kos- ... olisin voinut olla kokonainen 
seenkin valmis kenttäorganisaa- ka kirjailijaliitto pyrkii käyttä- ja ehyt niinkuin voin väenpal
tio, kirjailijayhdistykset. Nyt ja mään tiukempaa karsintaa kuin joudessa ja yksinäisyydessä mut
tästä eteenpäin ne käyvät vaati- ·kustantajat. Kun karsintaperus- ta en siellä missä on muutamia 
maan jäsenyyttä ja jäsenyhdis- teita ei pystytä määrittelemään puolituttuja v. -...ssieluisia siellä 
tyksen etuja ja oikeuksia, muo- selvästi, valinnoissa on horju• olemuksen! hajoaa kun pitäisi 
dollisen demokratian muuttumi- vuutta. olla tärkeä asioissa jotka eivät 
sesta käytännön demokratiaksi. . . . 

kaikkia asiasta kiinnostuneta ni· 
menomaan "kulttuurin lieveolue il
la", julkaisemme ni istä oheiseno 
tärke immät kohdat. 

Vaihtoehtona voi olla vain en- . HorJuvuus. on k~Itenkm asia 

K un nyt Pohjoiset Kirjailijat . t . "h . JOka olennaisesti hittvv kirjaili-
. ., nemmm a1 myo emmm perus- . . .. 1 - .• .. . 

on melkempa perustamises- tettava kirjailijayhdistysten Uitto Jan amn:a.ttlpatevyyden maantte-

ole tärkeitä ja sanoa symbolitto
rnia sanoja joiden tarkoituksena 
on vain täyttää satunnaisen ta
paamisen aikajana, siirtää hen
kilöt yhtä tyhjinä ehkä yhtä tyh-

taan lähtien tehnyt aloitteita itsenäiseksi ja täysivaltaiseksi lyyn. KlrJallisuuskritiikkikään ei 
.. . maaseutukirjalijoita ajatellen ja järjestöksi Suomen Kirjailijalii- p~st! !ksimielisesti päättämään, 

jää hetkeen 

kahdeksan toista 
mutta nyt olin hajalla vaikilta 

kuljin paljojen ihmisten katua 
(yksin) minut oli hajoittanut 
ajan ja paikan ykseys ja teke
misen vaatimusten moninaisuus 

minä kuljin ja jalkakäytävän 

vaan se hajosi ajatusten! muka
na kulkuni päämääriin, kuuteen 
kahdeksaantoista tekemiseen ja 
paikkaan jonne olisi pitänyt. 
Jalkani eivät vieneet mihinkään 
niistä ne veivät sinne päin. Tie-

laatat liukuivat vastaani ja jal- sin että en kykenisi voisin sel
kojeni alitse enkä tiedostanut ih- viytyisi, vaatimukset kasvoivat 
misi,ä joita kulki laattojen päällä ylitseni mahdollisuuksieni ylitse 
polvia myöten. Kuljin pää pai- mutta en halunnut antautua en 
nuksissa eikä katseeni ollut ih- uskoa sitä, kuljin vaatimlllksia 
misten jaloissa polvia myöten päin ja laatat liukuivat yhä ti
eikä jalka•käytävän laatoissa heämpinä nykäyksinä luistivat vat luttoa JOkseenkin kaikissa lopulta on puuhaamassa suora- to . . 11 m1ka kirja on >>hyvä», mikä »huo-

kirjallisuuslautakunnissa, neu- naista kapinaa, ei se johdu eri- n rmna e. no». Tämä kuuluu kaunokirjal- ---------------------------- 1 harmaana nauhana, kuvittelin 
vostoissa ja rahastoissa vuodesta koisesta mieltymyksestä kapi- Heristäessään sormeaan maa- lisuuden luonteeseen. 1 

toiseen. Ulkomaiset yhteydet nointiin vaan vallitsevien epä- kunnallisille haihattelullle Oeletaan kokeeksi, että kir
maakunnista käsin ovat suoras- kohtien näkemisestä ja halusta helsinkiläiset mielellään kertoile- jailijaliittoon otettaisiin kaikki 
taan olemattomat; kirjailljade1e- korjata niitä. Paitsi .em. maa- vat, Suomen Kirjailijaliiton ni- halull!set jotka kirjoittelua har

kyllä kestän sel.Yiän selvitän lä-
pi ha,rmaan kiven 

telaketjujen kidat nielevät 

ton säännöissä näkyvän demo- gaatiot pysähtyvät Runebergin- seutujäsenen saamiseksi Kirjaili- missä, että maan pääkaupungissa rastavat. Sen jäsenmäärä nousisi 
kratian näennäisdemokratiaksi. kadulle ja sieltä, vain sieltä läh- jaliiton johtokuntaan, on täältä ovat Suomen parhaat kirjailijat. tuhansiin, ehkä kymmeniintuhan
Näiden sääntöjen mukaan jokai- tevät Suomen Kirjailijaliiton tehty aloite k irjailijanpalkasta, Niinikään he todista_vat, että jos siin. Suomen kansa kun tosissaan 
sella Kirjalijaliiton jäsenellä on valtuuskunnat Ruotsiin, Norjaan, l äänien taidelautakuntien laki- Tampere ja samalla linjalla ole- harrastaa kirjoittamista. Siitä 
.)wkouksissa yksi ääni( maailman Tanskaan, Romaniaan, Neuvosto- säätelseksi saattamisesta ja nyt vat alueet lasketaan Etelä-Suo-·' saataisiin joukkovoimaa. Taso 
ensimmäisen demokratian mukai- liittoon, minne kaikkianne. Maa- viimeksi kirjailijayhdistysten lii- meen, niin tuon linjan pohjois- laskisi olemattomiin. Ammatin 

seutukirjailija saa lukea näistä ton perustamisesta. Vm. on jul- puolella asuti vain 15 °/o maan arvonauto laskisi. Ammattikir
tapahtumista sanomalehdistä post kisessa sanassa tahtonut leimata kirjailijoista. jailijat perustaisivat oman yhdis
festum ja Kirjailijaliiton kierto- ilmeiseksi sisällissodaksi, mutta Prosenttiluku voi olla oikea, tyksensä hehän eivät saisi ään

Pohjoiset Kirjailijat ry. on koh
ta perustamisestaaan lähtien 

oivaltanut Suomen Kirjailijalii-
Rakkauden 

rikkaudet 
Markku Lahtela: Vihaa nyt - Näin on helpointa antaa neuvoja 
rakasta myöhemmin. Pamfletti, asettumalla korkeimmalle paikalle. 
Weilin & Göös 1968 Sieltä huomaa helpoimmin, kuinka 

Prahan katujen pintaa/Biafran 
viidakossa ryömii läpiammuttu 
sotilas mies ihminen musta: 
apua mutta minä kävelen kai
killa kaduilla kaikissa maissa 
kaikilla harmailla laatoilla enkä 
minä kuule harmain kasvoin 
polvia myöten meidän kuuteen 
kahdeksaantoista tekemiseemme 

asiat ovat. Pasifi.smi, asunto-ongei-
Olemrne jo kauan eläneet aikaa, rr>at, alkoholismi ja sukupuoliP.lil· . . 

&esti) ja vuosikokouksissa varsi
nainen jäsen saa käyttää valta
kirjalla yhden poissaolevan jä-
senen äänioikeutta. Mutta Suo- k irjeistä vieläkin myöhemmin. sitä se ei suinkaan halua olla. mutta onko tamperelaisilta ky- tään kuuluville tällaisessa yhdis-

jolloin kirjamassasta esiin nousseet mä. Näm!l ovat kalkki bahtel<~.n krukk1 me 

teokset ovat tavalla tai toisella radi- teesien aiheita. Lahtelan teestt kå· panssarien kidat aukeavat ih· 
kaali.suuden huippuja. Tämä Lah- sittävät kokonaisuudessaan tämän misiä Ihmisiä Ihmisiä 'varten nii· 

men Tasavalta ei ole Antiikin Maaseutuyhdistysten joukossa Vain tämä halutaan Suomen Kir- sytty haluavatko he olla hesalais- tyksessä. 

Ateena, ei vielä sittenkään vaik- ~ · 
ka Rovaniemeltä pääsee muuta-
massa kymmenessä minuutissa Samppa 
Helsinkiin. Kirjailijatkaan eivät 
meidän päivinämme ole Hellaan 
vapaita kansalaisia vaan huono-
paikkaisia tai korvauslinjalla ole-

Kivelä : 

RUNOJA 

ten vasalleja, pysytellä omana 
kulttuurikeskuksenaan vai asso-
sioitua helsinkikeskeisyyttä vas
tustavilu pyrkimyksiin. Tampe
reen leveysspiirin eteläpuolelle 

1 

jäävät myös Pori, Turku ja Lap
peenranta, joissa kaikissa on oma 
kirjailijayhdlstyksensä. Niiden 

Ratkaiseva este kirjailijaliiton telan uusin on jo now~ut esiin elämän. Niissä kentles näemme jo den raateluhampaat rouhivat luu-
kohdala lienee se, että sään- massasta, se ei ole minkaänlaisen toteutumi&en, lopullisen ••pä<>nnl.:.- ta lihaa nahkaa ihmisyyden liha

töjensä mukaan se ei ole ainoas- radikaali.suuden huipentuma. Paitsi tumisen. Krrjailija on havamnut. pullafBiafran mies vetää ihmis
taan ammattiyhdistys vaan myös ehkä levoll!Buuden, mikäli sitä mil- ettei nykyisyys ole hyvä. Hän l:la- tänsä pensai,kossa, kiväärienkuu
ns. aatteellinen yhdistys, jonka lään muotoa rad.ikaaHsuudeksi voi luaa siihen muutosta. la pieni reikä vain, päämäärä 
päämääränä on kirjallisuuden 1 käsi:tää. Täm_ä _ ~rja ei noussut Pamfletti on tunnustus ylimmän puoli kilometriä tai tuo pensas: 

via työn raskaan raatajia, jotka 
eivät noinvain voi tai hänellä ei 
ole rahaa lähteä pääkaupunkilai
sen areiopagin kuultavaksi ... 
Pohjoiset Kirjailijat ovat useaan 
otteeseen yrittäneet saada maa
seutujäsentä (jonka ei välttämät
tä tarvitse olla Lapista) ja sitä 
kautta asiantuntemusta Kirjaili
jaliiton hallitukseen. Aluksi yri
tykset olivat haparoivia, pelkäs
tään ujoja esityksiä, sittemmin . 
jossain määrin järjestyneitä, val
takirjaäänien keräystä jne. Mutta 
toisten maakunnallist en kirjaili
jayhdistysten_ itsetyytyväisyys, 
keskinäisten yhteyksien puute 
kirjailijayh<l.istysten kesken ja 
oikotien etsijäiden epäluotetta
vuus ovat koituneet hankkeille 

, 1 intresseistä et toki liene missäim 

edistäminen 

1 

suosituksi myöskäan Lahtelan ni- johdon kieroudesta ja mitättömyy- Päämäärä 
On vaadittu demokratian ni- men anaioota. Varmasti esikoiskir- destä Sen vuoksi _ älä rakasta . . . . 

.. .. . .. . . . . . · · laattoJen nauha nyki katJke11L. 
messa, et ta enemrruston ollsi kir-, Ja!liJakin olisi saanut n!me!lBä vielä - vasta sitten kun kaikld on p ~ ~...t · 
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turmioksi. . . . Suomen Kirjailija-
liiton ja maakunnallisten kirjai
lijayhdistysten (lählhnä kuiten-
kin Pohjoisten Kirjailijoiden) vä-
lisissä kahnauksissa tähdenne-
tään ,,tavan -takaa liiton taholta 
:sen s.ftäntöjen sisältämää demo-
kl:::attisuutta, mutta tosiasia on . 
että käytännössä se ei pelaa, se 
on kuollut kirjain. 

Mikä hinku maaseutukirjaili
, joilla sitten on saada edus
tus Suomen Kirjailijaliiton halli
tukseen tai ylipäätään puuttua 
liiton johdon ratkaisuihin? Suo
men Kirjailijaliitto on koko ole
masaolonsa ajan, 71 vuotta toi
minut helsinl~ikeskeisenä ja saa
nut aikaan paljon käytännöllisiä 
parannuksia myös maaseudulla 
asuvan kirjailijan oloihin; miksi 
käydä remontteeraamaan hyvää 
firmaa? Onko osallistumisen 
muotikärpänen lentänyt myös 
maaseudulle ja sen pistoksesta 
aiheutunut tauti puhkeaa täällä 
nyt tässä muodossa? 

Kysymyksessä ei ole tauti vaan 
taudista parantuminen. Sairaus 
on ollut lähinnä silmäpaskaa ..• 
Kaksi tai kolme kirjaa kirjoitta
neelle maaseutukirjailijalle on 1 

näihin asti riittänyt pääsy Suo- ! 
men Kirjailijaliiton jäseneksi.~ 
Hyväksytyksi tuleminen on ollut j 
hänen elämänsä kohokohta ja 
jäsenmaksun suorittaminen vuo- · 
tuinen juhlahetki. J äsenkorttiin 
sisältyvä vapaa pääsy muutamien 
teattereiden arkinäytäntöihin on 
ollut hänelle sellainen järkytys, 

-että tietakin tästä ihmeellisestä 
edusta on ollut kyllin - saamaan 
hänet unohtamaan että hänellä 

1 

ei asuinpaikasta johtuen ole juuri 1 

mahdollisuutta tätä etua hyväk-~ 
sikäyttää. 

Ollaan parantumassa sokeudes
ta. 

0 llaan tervehtymässä näke
mään, että apurahojen saan

timahdollisuus kuuluu myös maa-
seutukirjailijoille ja että juuri 
vaikeissa ulkonaisissa olosuhteis
sa työtään tekevälle apurahoja 
tulisi langeta suhteellisesti enem
män kuin niille, jotka voivat 
myydä jokaisen kirjoittamansa 
sanan helposti ja päivän kor
keimpiin hintoihin. Apuraha-ano
muksissa vallallaolleen ja osit
tain vielä olevan suosi ttellj asys
teemin epäoikeudenmukaisuus 
m aaseudulla asuvien ja niin
muodoin arvovaltaisia suositteli
joita tuntemattoman kirjailijan 
suhteen nähdään jo selvästi; al· 
lekirjoittanut on pari kertaa ni
mennyt plruukslssaan poromie· 
hen suosittelijakseen.. • Niin
ikään n ähdään ja koetaan seu- 1 
ranksiltaan arveluttaviksi se, 1 
että sama tai samat Kirja!lijalii· 
ton .SlSdl~U~\.aan jäsenet edusta· i 

RUNOJEN SAATTEEKSI 

Samppa Kivelö asuu, elöö jo kirjoittaa Rovaniemellö, Ounas
joenti e 75:ssö . Näinä päivinö näkyvät mökin ikku nasta syksyn Ia· 
ka stuvat nurmikentät Taustalta kuuluvat vosoroinnin äänet: 
Somppo on pelt isepän poika. 

Työn ja arjen äänet eivät kuitenkaan yllä Sampan runoihin. 
Ne kiertyvät oman minän ympärille, ovet keskuslyriikkoa . Somppa 
ei "osallistu". "Unlpuun' oksat eivät ·piirry terävinä jo repivinä 
toivosta vasten, ne taipuvat pehmeinä ja surumielisinä, ja niiden 
takoo kuuiloa Sampan henkilökoh ta inen ahdistus ja tuska. ' 

Sampan runot monistettii n Rovaniemellä talkoovoimin jouluksi 
v. 1967 nimellä "Unipuun alla". Runovihkoa myytiin 500 kpl. 

Nämä pikku runot eivät ole tuosta vihkosesta. Nämä ovat 
Sampan uusia runoja, joissa hän on yrittänyt opetel la uude n, pel· 
kistetyn kiele n - ehkä enemmänn etelän kustantajien ohjeiden 
kuih oman laatunsa mukaisesti. esti. 

mo ijo-liiso i s oja r v i 

merentakaisen metsän 
outouden takana 
odotan syksyn laulua 
kun hengityksesi ohut 
lävisti sydämeni 

tuoksu 

san ani palavat takaisin · kuin 
muuttolinnut 
nyt on syksy 
ruosteenvärinen vielä 
mikään ei kaunista näönlaajuista 
maisemaa 
kun epäonni on muuttumaton 

numeroidut suomut peittävät 
ru umiini 

ja outojen ihm isten läheisyys 
murhe kuin pimeä vuorokausi 
askeleet laskeutuvat ka lkkihuoneisiin 

· tuntemattomiin luoliin 
joiden seinissä varjot 
tunteen edessä on hän 

kaukana 
saavuttamattom i ssa 

mieleni pinta on 
vain suru ky lvää 
ikäväni multaan 

lii kkumaton 
siementä 

hän niittää syksyn 
majani ympärille 
mihin piiJoudun 
kun varjot ovat kuolleet 

leikkoon peilistä kuvioita 
teen moninker taisia samoja 
jotta elämäni olisi 
monitahoinen ja tiivis 

joka tapauksessa maailma on uusi 
kipu surun tuote 
joutilaat ajatukset kuolema 
repäisty verho pal jostao 
totu us on peittelem istä 
jos tahtoo ol la yhteydessä ihmiseen 
jos jaksaisi kulkea ohi 
aukaistujen solien 
loukkoantumatta vyörymistä 
tai tukehtu matta kylmyyteen 

lintu 
putosi routaiseen 
lauloi hetken 
ja kuoli 

maahan 

vuodenajat kasvoi llaan 
istuvat vanhukset 
katseet ilmansuuntii n kääntyneinä 
vaikka kuol.ma liikuttao verhojaon 

lähemmin kirjattu. · Toinen p ro
senttiluku, helsinkiläisklrjailijoita 
55 °/o, muita 45 °/o (jos nyt tämä
kään tJlasto pitää täysin paik;;. 
kaansa) ei lopultakaan ole has
sumpi Pohjoisten Peltiseppien 
aloitteita ajatellen. 

· · · ·· · ··h k u1 li täll' ·· te •---11 ysacu y1. m as unu as e een JailiJalutossa al1stuttava va em- u uv n a Or..:>e e. OK Kolmas osa on vertailua· koh- . 
11 

. . .. . lk . oli 
. - . . · · s1vu e, e1 en mma, Ja an1 -

m1stön vaatimuksiin, vaikka nä- Vaikea sanoa, m1hm Lahtela dakkain ovat jälleen bert ja tert. t . •t ···· ···· t ·· t•• . ää 
· i 1 t ·· 1 fl ., -- ki" K t• va e1 mi aan paa os a et p -mä olisivat enemmistön me es a pam e..,.,.,aan pyr I. en Ies avaa- :r-;y~ ovat vuorossa tarkenwtu! kJI- määrää säht n t hetki 

kuinka järjettömiä tahansa. De- maan polemiikkia, kenties vain sa- sitteet: ystll.vä-vihollin"'ri-5uhde. ' PY Y Y 
mokratia ei ole sovellutettavissa nomaan asiat julki ja muiden pun- Kaikki puhuminen ratkaisee, 0 .1ko . se oli t~hansien. menneisyyk
kirjallisuuteen. Suurin osa jul- taroitavaksi. Tuskin Lahtela mi- ystävä vaiko vihollinen. Vihollinen s1en takamen . va1 ~u.levasta.k~ 
kaistusta kirjallisuudesta. orl kään mietiskelijä on, mutta hyvän on se, joka haluaa pitää tämän en_nak~o~? :unsm. _etta se hetki 

1 '· 1 heikkoa ja ala-arvoista, vain pie- luokan alustaja kuitenkin. Lahtela n kyisen pahan. Ystävä se, joka oli tosi Ja ruto tmsm kuin muut, 
Eila Penna nen : ni osa kestää ankaran kritiikin ei anna vaihtoehtoja, hän on ehdo- ~~ttaa Lahtelaa uuden maailman olisin. san?nu~: tämän olen elä-

vaatimukSet. Tämän pienen osan ton. Se osoittaa kenties itsekritii- luomisessa. nyt, JUUn tamän, en sanonut 
. . . . .. . tähden yhteiskunta avustaa kir- kin puutetta, mutta myös mahdol- tiesin se sanoja pakenee ja te-v7 ume a1koma ovat eraät poh- "M · t ·· ·· .t.. · · ·· · ·· 

. . . . . . jallisuutta stipendeillä. Harraste- lisestl pitkällisen harkinnan tulok- e emme vo~ es aa me~ a vo~- kermsta, vam pysahtyneen ole-
jois-Suomen kirJailiJat mmt- kk · i · toi · · · · 

. . . . . . . lijapohjoisella yhdistystoiminnal- sena syntyvää varmaa mielipidettä. ma aamp~a vo mta mtmas- m1sen kuulemisen katsom1sen tmeet kinallijo1den yhteiStä to1- t .. k · t · · t 
· . · . .. • • . • l la ei edistetä kirjallisuuden asiaa. Lahtelan teoo jakaantuu kolmeen a nnn Utn ne otmwa • vaan ja minä katsoin. Tummuus oli 
mmtaelmta, Suomen KirJailiJa-; · "d t · · t '--'t-' · · 

· · ·· Kirjailijaliitto on nykyisellään osastoon. EnBimmäisen osaston se- nn en cnmm a. mer .. , ••St mEri- lähtenyt kiipeämään maasta pit-liittoa, tehottomuudesta Ja siltä . . d ·· l . M tt · · 
tt.. . t ; . tt" hd" t kompromissi ammattiyhdiStyk- kavuus ja järjettömyys saattaa hei- an oppuamme. u a me, kin kivitalojen seiniä yhä ylem-e asee1 mm1amma 1y IS ys- . i h k k 

h . 11 L" ··k · . lt ·· äi sen ja harrastelijayhdlstyltsen posti lukijan kummastelemaan. vo mme par aan 11 ymme mu- mäksi mutta vielä paloivat ylim-
po Ja a. 1sa s1 s1e a p n on .. . .. .. . .. · . . . .. . k · tk" ···t ·· ·- . . 
annettu tulla täydeltä laidalta val!lla. Jasemston kirJavuus joh- Toisaalta tuollrunen herättää är- ~n koettaa ~~. ta ~~~ -~ vot __ pien kerrosten Ikkunat roihua-

. ··· ··· ··· ·· ·· tuu paitsi jäseneksiottoperustei- syyntymistä, toisaalta hilpeyttä m~a ja olla hatntsematta nnta vin silmin katsoivat jalkakäytä-epamaaralsla tyytymattömyyden ·· tt·· ····· "id • 1 
. "1 i j . t neperäi"sia·· syy- den vaihtelemisesta, myös siitä riippuen tietenkin lukijasta. Alus- mm, e a Jaamme nt en ,a - vän ihmismassaa sieltä jostakin 

1 ma su a Ja un . "h" ·· t" .. t t" 
töksiä helsinkiläisiä kirjailijoita, että kukaan ei voi ennustaa lu- sa on kaksi henkimaailman olentoa, ko~ m .. om~ ymmar ama o- minä katsoin; näin itseni siinä 
arvosteli "oita ja lautakuntien jä- paavasta nuoresta kirjailijasta, Bert ja Tert. Lahtela yrittää epä- mwttamme. sivummalla ka.ikista perspektii-
eniä ,v~taan. . mitä hänestä aikanaan tulee. Ns. _toivoo vim.ma.!;1;a , sovell~t!aa; nyky- Tuossa koko manifestin laaja veistä olin itsessäni ja kuitenkin 

. s Jbi 'jät~tää'n e~ä.~~ialliset r~ai:~- ' bisneskirjailljat sekoittavat ti~n- maailman probleemoja heidän rat- . idea. Lahtela ei ole jäänyt tyhmäk~ ulkopuolella 

1 

telut sivuun, jää jäljelle väite net~ ~delleen. On luonn?l~Is~, kaistavakseen. Hän vetää erilaisia si ja hiljaiSeksi, vaan ' h"än on i-yb· ihmisM kulkivat kuin minä 
että kirj-allijallitto ei ole amma~- että.. '-'iiht~~- ym. myyntikirJall!- tapoja esiin klassisesta kirjallisuu- tynyt pohtimaan. Tavoitteenaan he- äsken kuuteen kahde~saantoista 
tivhdistys. Ammattivhdisty,qt.;;_ '- _!l~den tekiJat ovat mmkana am- desta kuntourheiluun asti. rättää laajaa keskustelua. Mutta kiirehtivin askelin harmain ki-
~innan tarkoituksena-lienee vaf- mattiyhdistyksessä. Mutta kun Lahtela esittää sangen älykkäästi kenties tuo keskuBte.lu hukkuu . ristynein kasvoin, kärsimysten 
voa yhdistyksen · jäsenten etuja h_~idän tuotteid~nsa taso on. ylei- mielipiteensä tällaisen keskustelun omaan suuruuteensa - kenties se summa ei Biafrassa suurempi, 

. työmarkkinoilla. Kun on kysy- son_ krit~iklttömyyden tah~_en muodossa. Hän saa kaksi tai menee täydellisyydesBään yli kai- sitä ei voida las:kea yhteen ylä-

! 
mys palkannauttijoista, jotka usem ~arsm .. matala~, on -~~~r- useampiakin erilaisia käsityskanto- ken. ra.j~ ihmisen mittainen kunkin ' 
asuvat samalla paikkakunnalla ja rettävää, etta halulhset kirJailiJa- ja, mutta lopuksi antaa kuitenkin Kirjailija ei hyväksy käsitettä, erikseen, mutta se on jaollin.en 
toimiva-t saman työnantajan pal- liittoon pyrkijät eivät käsitä mlk- ymmärtää, kumpi on oikeassa. että ihminen on luonnostaan paha. kaik.kia:lla kokonaisilla luvuilla 
veluksessa, päämäärä on suhteel- sei heitä oteta tähän kirjavaan Ll1htela liikkuu laajasti kaiken tie- Ihminen vastaa vihaan vihalla, vä· koko maapallon ihmismäärällä 
lisen selvä. Keskusliitto hoitaa seuraan. dostaen. _kivaltaan väkivallalla, mutta myös miksi sitä ei jaeta ei edes kah-
valtakunnalliset asiat. un työnantajat, nimenomaan Alku on lukijan lämmittämistä rakkauteen rakkaudella. della isä ja poika mies ja vaimo 

Kirjailija on toisessa asemassa K kirjankustantajat, ovat vielä v~~anottamaan kesk:eisl~än osan "Niin metsä vastaa kuin siihen jotakin tapahtui jossaiki:n ja 
kuin palkannauttija jo senkin aivan eritasoisia (on kustantajia kirJasta. Ne koko 173 teesia.. ~h- huutaa .. Mitä me olemme siihen hetki Olli ohi, olin itsessäni, kui-
tähden, että hän on yksityisyrit- jotka häikäilemättä viivyttävät t~~n ~ko~~et. ja ~forisnut .. uu- metsään huutaneet." tenkin vielä sivummalla. Katu-
täjä. Lisäksi hänen ammattitai- kirjan julkaisemista tekevät hu- kiJan_ kayttoon Ja rmeleen pru.net- s·· ..... 

11 
ki . hui uk '-ti jen valot olivat syttyneet ja ilta 

.. . ' -1 • una Ja een rJan pp ou a . . .. 

1 

tonsa ei ole silla tavom muodot- tilaitua painotvötä eivätkä pysty tavHd. ki kk . ia . 
11 

ks. v· 
1

.. oli ulostanut ka1kkun kaupun-
. • • Laht 1 ht · k nalli h - r ru.mp Oiva u 1a. 1e a . lisln perustein mitattavissa kUin myymään edes myyntikelpoisia _ e a on Y eis un nen en- stä ··t 'h ,. t keihin valojen alle kuin kärpä-

. ·· ·· · · ·· kerran teemaan y va -vt OuiSe ammattityöläisen tai virkamie- kirjoja) pitäisi asiaatuntematto- kilo. Han on huolissaan meidan . set miehiä vaaleat huopahatut 
1 

. • ' k · d t ·· · t 1 · Lahtelan sanom: hen. Edelleen kirjallisen alan mankin käsittää, että johdonmu- ny yisyy es amme Ja u evaisuu- naisten kasvomaalit hymyillen, 
työnantajapuoli on hajanainen ja kaisen palkkiopolitiikan ajaminen destamme. Hän antaa teeseissään "Viholliset pakottavat meitä hat tu jen maalien alla samat har-
kirjava _ kirjailijan veroilmoi- on toivotonta työtä. Se että kir- isällisiä neuvoja - ei noudatetta- katsomaan taaksepäin ja ylös- maat kiristyneet/Biafra mies ja 
tuksessa saattaa olla kymmeniä jailijaliitto kannattaa stipendi- vaksi vaan harkitttavaksL Näin päin, ystävät neuvovat mettä kolmekymmentäneljä muuta oli,. 
työnantajia, joilla ei ole mitään politiikkaa on täysin perusteltua tekisi viisas politiikka. katsomaan ympärille ja eteen- vat päässeet päämääräänsä: tuo 

1 yhteistä neuvotteluelintä. kirjailijoiden ja kirjallisuuden , .. .. . . päin. Ystävät etsivät totuut- pensas mutta tankit rouhivat 
: Katsokaa elaman kaupp1a1ta, v·h zz· "tt•· ·· ··k· .. . · ' Monet muutkin seikat tekevät edun kannalta. . ta··· l o lSet yn avat va 1- yha JOSsakm 

he ovat varastaneet ttselleen ll · . · 'tt ···· · k ·tt · kirjailijan aseman ammatinhar
: joittajana epäselväksi. Vain har-
1 vat Suomen kirjailijat elättävät 
itsensä kirjoja tekemällä, eikä 

Kirjailijaliitto on myös toimi- . .. . .. . va om Plml aa Ja se ·m aa JO huopahatu t kasvomaalit vietti-
sen mtka. on yhtelsta Ja myy- 1·· d t tk" t t d t " 

nut puhtaalla ammatt!yhdistys- .. . . oy e Y m 0 uu e · · · vät vapaata omaa hetkeä (luuli-vat te1l!e kum omaansa, jo!- . . 
linjalla, mm. tehden aikoinaan l tt t ·t·· h •tt•• t k . . Voisi vain toivoa, että lukiJa ot- vat) mutta nytkin olivat pää-e e o a st a e~ a a alstn, . . .. .. . 
kauan ja sitkeästi vastustaneiden .. t k h iltä h "dä taiSl totena nama Lahtelan yntyk- määrät tehtävät tarpeet· apua nnn os a aa se e et n . · 

ole varsin paljon nii täkään, jot- työnantaj ien kanssa sopimuksia h' . . 11 • k"' .k .. .. , ( set. Jos kirja "SE" oli suun toteu- sanoiko joku jotakin 
. . . · lnnot aan Ja arst aa osa . . .. 

ka elävät kirjallis_e~t~ . . ~?sta eril~a tuis~n kir"]alllsuu~.en ju.~k~~- 199 teesistä). tus,. suuri puhee_nvuoro •hmtsest~ viileys ympäröi minut ulkoa ja 
yleensä. Valtaosa kirJaillJaliiton sem1sesta . On ymmarrettavaä, 1hmtselle, nun tamäkm on yhta sisältä ei kuitenkaan kylmänyt 
,jäsenistä on toimessa tai virassa että harrasteliiat ja sivutöinään On olemassa kolme ihmisryhmää: suuri kirje ys täväitä ystävälle. pani jalkani liikkeelle ja ne tot-
ja kirjoittelee vapaa-aikanaan ~ kirjoittelevat kirjailijat väheksy- me ihmiset, Lahtela ja jotkut Lahtela on ehdoton kannanotoi.5- telivat. Kuusi kahdeksantoista 
osa heistä on jättäytynyt suoras- vät tällaisia sopimuksia - niistä muut, elämän kauppiaat. Eläman saan, häneHä on makua valita ai- olivat minut jättäneet eikä se 
taan passiivisiksi, lopettanut k ir- hyötyvät ainoastaan ne kirjailijat lrouppiaat ovat bert ja tert. Mah· heet, joihin iskeä. vaivannut minua koska nostin 
joittelun. On selvää, että viimek- jotka julkaisevat jotakin. Ne kui-· dollisesti myös paholainen. Lahtela Lahtel-a ei ote sekä että. 
si mainittu ryhmä suhtautuu 

1 kirjailijanammattiin toisin kuin 
j varsinaiset ammattikirjailijat. He 
eivät ole aina edes kiinnostuneita 
yhdistyksensä toiminnasta. 

tenkin ovat juuri ammattiyhdis
tystoimintaa. 

on itse herra, ei Jumala, mutta vt. 
kuitenkin. 

t..ahtela on juko t.ai 

MARKKU LAUKKANEN: 

katseeni ja minua alkoi naurat-
taa kun näin edessäni punaisen 
valon se paloi vielä minulle/pu
nainen valo ambulanssi vaJkei-

Mielestäni on myös varsin ly
hytnäköistä halveksia kirjailija-
liit t 1 . t t' d... . . t 1 lamatoimintaa. Kirjailijoiden olisi työpainetta hoitamalla puhtaasti den vaatteiden rauha/olisi voi-

on o mm aa s 1pen I]arJeS e - . . . . . . . .. .. . . 
män luomiseksi. Kirjailijaliitolla viisainta odottaa Ja katsoa mihin alueelltSla as101ta. Hyvm tarkea nut, mutta romua nauratti: olin 

K irjailijoista on vaikea sanoa on omat a urahansa "oita se on systeemi pystyy. Mutta sen si- tehtävä olisi perusta kustantaja- pysähtynyt ennen pakkoa, jalka-
kuka on ammatti-ihminen, . k t P . '1 l tt t " jaan on käynnissä innokas haja- kohtaisia kirjailijayhdistyksiä. ni omatahtoisesti eikä tuo valo . . . . . . . . Ja anu varsm puo uee omas 1, . . . . . . . . . . . 

kuka e1. KITJaihJalnton ulkopuo- (tilastotiedot kä tettävissä) so- tustmmmta. Juun samat henki- Mahdollisesti ne saisivat osa!~- ollutkaan mmulle se vaihtui hi-
lella on laaja harrastelijakirjaili- elt . 1. Y .. ti t ' t" löt, jotka vaativat kirjailijaliittoa seen vastarintaa, mutta tänä yri- ta iden askelteni edessä vihreäksi · · v aen vam 1evas asovaa !-
joiden joukko; ja oman ulkopuo- t . t t h . toiminnassaa, yrittävät kaikkensa tysdemokratian kulta-aikana (kuinka monen kiirehtivät aske-
. .. . mus a Ja o aen uom1oon ao. . . . . . . . .. .. . . . . . 

hsen ryhman muodosttavat almt - k" . . 1.. t 1 d 1. t"l t haJottaakseen klr]alllJOlden am- nnlla vmsi olla markitystä. Kus- leet punamen valo/Btafran mies . Jr)ai !Jan a ou e 1sen 1 an een. 
televat kirjailijat, jotka eivät K" . li'tt 11 t kt·· . t· mattiryhmää. Ammattiyhdistys- tantajakohtaiset kirjailij ayhdis- ja ne kolmekymmentäneljä ki-IrJa 1 o on o u a nv1ses 1 .. .. • 
vielä ole tulleet jäseniksi. Kir- mukana m ös luotaessa meidän toiminnan vanha kunniakas peri- tykset voisivat tukea jäseniään vaarinkuula pieni reikä vain, 
jailijaliitto on kautta aikojen pi- t·· k . . .. Yt· d. ... . t 1 . .. aate, yhtenäisyys, näkyy unohtu- työnantajan ja kirjailijan välisis- päämäärä päämääriin r ientäessä 
.. ... . ar e1mp1a s 1pen 1JarJeS e m1am- . . .. . . . . .. . .. . • 

tänyt ]aseneks10ton perusteena me kuten valtion akatemia- neen. Luulisi että pohJ01sten k1r- sa knstakysymyksissä. Tuskin ne eiVat antaneet Jalkansa astua 
julkaistuja kirjoja. Viime aikoina 
on otettu huomioon myös julkis
tettuja näytelmiä, kuunnelmia 
ym. Yleensä on edellytetty, että 
jäseneksi pyrkijä on saanut jul
kaistuksi vähintään kaksi kirjaa 
jonkun kustantajan välityksellä. 
Tämä kysymys näkyy olevan yl
lättävän arka. En ole kuitenkaan 
kuullut esitettä•·än mitään vaih
toehtoja, paitsi sen lennokkaan 
ehdotuksen, että kirjailijaliitto 
ottaisi jäsenikseen kaikki harras
tPliia t. jotka ovat jotakin kau-

' ist a tekstiä sepustaneet 

h t ... . k" . t jailijoiden johtavat henkilöt tie- kuitenkaan voisivat puolustaa tuota pientä askelta sivulle py-apura asys eem1a Ja lr]as oapu- ... . .. .. . . .. . . . .. .. • 
rahoja. Näitä apurahoja ja niiden ta1s1~~t e~tä ha]ottanu~en h~?- ~~~kkoa k1TJ~llisuut.ta, joka kier- sahtynytta hetk.~ä . m~nneestä 

ik t t k .. ll! t t dyttaa amoastaan tyonantaJla. taa kustantaJalta tmselle - vaik- tulevastako? mma tmvmsin soi-va u us a IrJa suu emme a- .. .. . . .. . . . . . . 
son nousuun eivät ainakaan am- Tassa tapauksessa tietysti myos ka aina onkm aihetta tutkia täl- sm sen monelle kaikille, Itselleni 

ttik ... 1 .. t .. h k valtiota - olisi vain inhimillistä laisen kierron syitä. KirjailiJ"an monta) ma IrJa! !Ja va e sy. 

Tällä hetkellä on valtiojohtoi
suus tapahtunut tosiasia kir

jallisuuden piirissä. Valtiota 
edustaa opetusministeriö, valtion 
kirjallisuustoimikunta ja taiteen 
keskustoimikunta järjestelevät 
parastaikaa" !drjailijoita koskevia 
kiireellisimpiä asioita. Tällaiselta 
systeemiltä ei voida odottaa sa-

jos rahapulaa poteva valtio yh
tyisi hajotukseen ja hallitsisi sen 
avulla riitaisia kirjailijoita. 

Tietenkin kirjailijaliittoa VOlSl 
kehittää tehokkaammaksi yhteis
toimintaelimeksi. Lähiaikoina pe
rustettaneen maaseutuklrjai11ja
yhdistyksiä vastaava Helsinki
läisklrjailijat jotka saattaa jos 
haluaa keventää kirjailijaliiton 

oikeusturva kuitenkin lisääntyisi, 
jos olisi olemassa >luattamusmie
hiä> joihin turvautua kiistanalai
sissa tapauksissa. 

Jos kirjailijaliitosta halutaan 
tehdä varsinainen keskusliitto, 
olisi jäsenyhdistysten säännöt yh
denmukaistettava. Asia ei ole on· 
neksi iskusanojen varassa eikä 
intollijoiden ratkaistavissa. 

kävelin paljojen ihmisten 
pitkää katua (yksin) ja olin 
kokonai11cn ja ehyt, en nähnyt 
ja~kakäytävän harmaita laattoja 
vaLkka tiesin ne ovat ja kulke
vat jalkajeni alla verkkaisin 
nykäyksin. Katselin kaupungin 
valojen yli etsin tähtiä. Sain 
katsoa kauan kauan kunnes näin 
himmeinä kaksi 


