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Hullujen kevät
Tämä on hullu kevät. Täysin ballistinen.

Joka keväthän on tietenkin hullu, tiepölyn 
ja boolin ja valohormonien käynnistämä 
räjähtävä trippi, mutta tässä keväässä on 
aivan erityistä järinää. Tänä keväänä Japani 
hajoaa käsiin, Lähi-Idän kansat nousevat 
kapinaan ja Timo Soini saa lotossa yh-
den oikein. Pääsiäinen ei ehdi loppua, kun 
vappu jo alkaa.

Tämän hulluuden keskelle Kultisti on syn-
nyttänyt ensimmäisen numeronsa, 
numeron 1. Se elää! Se on kaunis! Sillä on 
muurahaiskarhun kasvot!

Kultistin mahtipontinen tavoite on olla ulospäinsuuntautunut ainejärjestölehti. 
Kultisti avaa teille hohtavan kallonsa ja paljastaa, mitä luun alla liikkuu. Tässä 
numerossa moniääninen hahmomme on erityisen kiinnostunut kulttuuripolitii-
kasta, myyteistä, taikamatkoista, alkoholin rumuudesta ja kauneudesta, erotii-
kasta, vesijumpasta, kriisiytyneistä miehistä ja tuottamisesta. Ja tietenkin Kultista. 
Kuinka Kultisti voisi olla kiinnostumatta Kultista? Kulttihan on Kultun kauan sit-
ten kadonnut kaksoissisar!

Toivomme, että lehtemme sisältää kylliksi ärsykkeitä, viihdykkeitä ja solmukkeita. 
Nauttikaa hulluudesta. Älkääkä unohtako äänestää!

Kaisa Kortekallio

PS. Kun paperilehti hajoaa käsiin, voit tutustua myös verkko-Kultistiin (kultury.
wordpress.com). Viimeinen sivu kertoo lisää!
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Gonzolieerit Italiassa
Riikka Määttä &

Anriikka Mentilä

Lentokoneessa

Haisen jo hielle. Ei myöhästytty yhtään mistään, 
mikä on jo aika ihmeellistä. Terminaalissa oli has-
su pooloneuleeseen pukeutunut mies, jolla oli las-
kettelulasit ohimolla. Varmaan menossa Alpeille. 
Me mennään Milanoon. Kova luottamus on kyllä 
tähän hommaan, ottaen huomioon ettei meillä 
ole mitään suunnitelmia. Elämä kantaa. 

Lainattiin kirjastosta kaikkea muuta paitsi 
Milano-opas. Eväinä on: banaaneja, viineri, suk-
laata, karkkia, suolapähkinöitä, jugurttia. Lusikka 
piti askarrella jugurttipurkin kannesta. Tultiin 
matkalla siihen tulokseen, ettei rakkaus ole 
perustarve, ja että ihmisen päänsisäiset ajatukset 
ovat kuin surrealistinen elokuva. Random-kuvia 
kuvien perään - puoliksi syöty pannari, Hollanti, 
poronkarvat, likainen parta, äiti, varpaanväli. 
Harva silti ymmärtää surrealistista taidetta. Missä 
vika? 
Ehkä se on liian lähellä omia ajatuksiamme.

Seikkailu alkakoon! 
Sormissa on krapula, siitä tietää että ei ole nukku-
nut tarpeeksi. Punkataan jonkun soluasunnon olo-
huoneessa. Hammasharjaa ei ole. 

Viini on vettä halvempaa

Eilisilta oli aika mahtipontinen. Hypättiin majapaik-
kaa ympäröivän aidan yli kassissa kilisevän 99snt 
viinipullon kera. Otettiin metro jonnekin missä 
kuultiin olevan bileitä, noustiin metrotunnelista kes-
kelle teollisuushelvettiä. Ei sinne olisi bileitä voinut 
kuvitellakaan. Mentiin valokuvauskoppiin tuu-
maamaan että pois on lähdettävä. Lähdettiin Cen-
traleen ja mikä oli tulos?  

Istuttiin ainoina asiakkaina jossain viattomalta 
vaikuttaneessa jalkapallopubissa, jonka seiniä 
kiersi punaiset laservalot ja viiden baarimikon kat-
seet kiersivät meissä. Saatiin ilmaiset drinkit (pink 
for girls) “Juo  sinä ensin niin minä tarkkailen millon 
tyrmäystipat alkaa vaikuttamaan”. Ei ne vaikuttaneet 
mutta tyrmässä oltiin. 

Yksi baarimikko alkoi uhkaavasti esittää meille 
privaattistripteasea laservalojen liikkeiden 
kiihtyessä, ja siinä hötäkässä tuumattiin että pitää taas 
lähteä. Yritettiin epätoivoisesti etsiä jotain normaalia 
klubia, mutta vastaukseksi saimme vain “Well, what 
do you mean normal?” ja työtarjouksen.  Milanon 
yöelämässä jokainen on selvästi itse vastuussa omasta 
hauskuudestaan.
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Epätarkoin valittuja paloja 
eräästä matkapäiväkirjasta

Milano, päivän saldo:
3 koiraa
3 kissaa (Riikka näki enemmän)
noin 20 lasta linnan edessä
1 katedraali
7 breezeriä (joista 1 avattiin roskiksella)
2 rasvapitsaa
10 h kävelyä
100 000 hyökkäävää pulua
28 käsinauhamiestä (ainaki)
5 töykeää asiakaspalvelijaa
4 kontekstista irrallista miesmallia
0 muodikasta ihmistä

Duomo

Mikä nähtävyys?
Kolmen pisteen vihje: kun vaihdat alkukirjaimen, 
saat suomalaisen miehen etunimen. Kahden pisteen 
vihje: loppuosan muodostaa eräs pesuainemerkki.
Yhden pisteen vihje: Milanon ainoa nähtävyys.

Katedraalikritiikki:
Tämän katedraalin rakentamiseen meni niin kauan, 
että tyylisuuntakin ehti vaihtua. Eikä ihme: raken-
nusta koristaa ainakin 200 erilaista patsasta. Yksi 
patsas on jopa käännetty ylösalaisin, mikä antaa ku-
van siitä, että rakennusten aikana ideat olivat pääs-
seet loppumaan. Tarkemmin katsottuna kymmenet 
tornien huipuilla kököttävät ihmisfiguurit alkavat 
myös vaikuttaa naurettavilta. Goottilaiseksi kate-
draaliksi rakennus on muutenkin aivan liian valoisa 
– kompensaatioksi suunnittelija on ilmeisesti ajatel-
lut vierailijan näkevän sisällä eteensä parin hassun 
väriakkunan avulla. Katonrajaan sijoitettu krusifiksi 
saa katsojan miettimään, onkohan ylösnousemusta 
hitusen liioiteltu? Kaiken kaikkiaan kokonaisuus an-
toi vähän tekemällä tehdyn vaikutelman.

Riikan nettikahvilaraivo: Italialaiset voisivat opetella 
englantia ja ihmisenä olemista. Palvelu on paskaa, 
edes nettikahvilassa ei saatu mennä samalle koneelle 
ennen kuin näpäytin kassatätiä, jonka aivot olivat 
ilmeisesti jääneet tissien väliin. 
Ei se kyllä mitään auttanut, ei osattu yhtäkkiä käyt-
tää Googlea, löydettiin vain baari nimeltä Extacy 
DiscoTopless. Kenkäkaupassa soi Sonata Arctica ja 
ruokakaupassa Pink Floyd, hämmentää. 
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Junassa
So we left Milan. Aika oli tullut. Viimeisen 
ehtoollisen sijaan nähtiin ainakin tähän asti 
vaikuttavin taidenäyttely. Kyseessä oli impres-
sionistinen kokoelma, Monet, Manet, Renoir 
jne.  Ihan kästtämätöntä. Näiden taulujen 
kauneutta ei voi kunnolla ymmärtää ennen 
kuin ne näkee läheltä, kaikki se värien leikki ja 
suloinen kaaos.

Ai niin, päädyttiin myös siihen heiluvaan 
puunäytelmään, ja se oli.. jokin näytelmä. 
Siellä oli örisevä puu joka sanoi lopuksi  
CIAO. Sanottiin sille samat sanat ja lähdettiin 
Venetsiaan. Nyt ollaan junassa, meillä on jopa 
jonkinlainen suunnitelma ja Burger Kingin 
pelikortit. Juna on Italian halvin, se menee 
jotain kiertoreittiä ja on koristeltu graffiteilla. 
Penkit on paikoin puhki ja läpeensä paskaset. 
Vähän samanlaiset kuin junaan ängenneet 
kaksi elähtänyttä naista, joilla oli yllään pitkät 
tekoturkikset sekä uuden että vanhan viinan 
lemu.

Death & Desire in Venice
Saapuminen Venetsiaan oli maaginen. Tähän 
paikkaain ei voi kuin eksyä ja rakastua. Mutta 
eikös rakastuminen aina ole vähän eksymistä? 
Eksyttiin siis. Yhtäkkiä hostellivirkailija poimi 
meidät kadulta ja seuraavaksi löydettiinkin 
itsemme jostain kotikutoisesta palatsista. 
Huonekavereina meillä oli kolme naista ja 
yksi tuhatjalkainen.

Ulkona nousee päivä, ikkunasta näkee pienen 
kanaalin. Tämä saattaa olla paras kaupunki 
missä kumpikaan meistä on ollut. 

Kierreltiin päivä missä sattuu vailla päämärää. 
Käytiin Markuksenkirkossa, mies kahvi-
lassa oli oikeassa. Uskoi Jumalaan tai ei, 
näky on mykistävä. Sellaista ei enää tehdä.  
Unohdettiin kokonaan että 
Venetsiassa on se huokausten silta, mutta 
ei me nähtävyyksiä tultukaan katselemaan. 
Löydettiin muuten sellanen konferenssi kuin 
Death & Desire in Japan. Ei päästy sisälle.

Hortoiltiin laiturilla ja kärkyttiin kyytiä jon-
nekin. Yritettiin päästä vesibussiin mutta se 
oli liian kallis. Se sijaan päädyttiin ainakin 
viisi kertaa kalliimmaalle gondoliajelulle kol-
men brasialaisnaisen kanssa. Se oli hyvä rat-
kaisu. Gondolieeri näytti Kari Salmelaiselta ja 
kertoi Hemingwayn asuneen yhdessä talossa 
joka ohitettiin. No missä se mies nyt ei olisi 
asunut? Kanaalien vesi oli yllättävän puhdasta. 
Alkoi tulla ruuhka-aika, toisissa gondoleissa oli 
rikkaita rakastuneita pareja, varakkaita mum-
moja lastenlapsiensa kanssa ja joukko innok-
kaita japanilaisia. Näytettiinköhän me köyhiltä 
suomalaisilta opiskelijoilta?

Minähän lähen tästä kaupungista naamari 
päässä!
Jos jostain haluaa ostaa naamion, on se 
tehtävä Venetsiassa. Tarjontaa nimittäin on. 
Joka helvetin nurkasta tuijottaa satoja erilaisia 
koristeltuja kasvoja, jotka saivat meidät lopulta 
hulluuden partaalle. Jännä huomata, miten 
meidän naamarimaku kouliintui päivän aika-
na. Ensin haluttiin glitteriä ja sulkia ja keppejä, 
lopulta päädyttiin yksinkertaisen kauniisiin 
yksilöihin. Käyköhän sama miesten kanssa?

Sillalla poispäin Venetsiasta taivas sekoittuu 
veteen tai vesi taivaaseen. On väsynyt, onnel-
linen ja kikattelevainen olo. 

Automatkalla Ouluun
Pieni reilaamisharjoittelureissu on ohi. Crois-
santien voimilla Suomeen. Jalat ei välitä enää 
mistään. Nähtiin lentokoneesta Alpit. Samalla 
lennolla Suomeen palasi vanha tuttu jätkä, 
jonka laskettelulasit olivat jättäneet sen silmien 
ympärille valkoiset läikät. Varmaan hyvä reis-
su silläkin. Pilotti kuuluttaa, että Suomessa on 
paska sää ja räntää sataa vaakasuoraan, mutta 
käännän sille toisenkin posken. 

   Mies       ja    vesi-     jumppa

Nautitko vedestä elementtinä, mutta vihaat uimista? Palaako 
sinussa aerobisen liikunnan tuli jopa vedessä? Jos vastasit 
kumpaankaan kysymykseen myönteisesti, pakkaa uima-asu-
si, sillä uimahallit tarjoavat nykyään elämäämme riemua myös 
vesijumpan muodossa. Vesijumppailu on hauskaa, vaikkakin 
hölmönnäköistä, liikuntaa, ja mukaan pääsee uintimaksun 
hinnalla ilman ilmoittautumista. Useiden empiiristen tutki-
musten jälkeen on kuitenkin selvää, että että vesijumppaa dominoivat naiset, vaikka tuo 
jalo laji voisi olla myös tosimiehen valinta. Toimituksemme lähti ottamaan selvää, kes-
tääkö nykymiehen muuttuva identiteetti myös vesijumpan asettamat armottomat haasteet.

Villejä kokemuksia, tuhansia naisia
Kultistin toimitus tapasi vesijumppakokeili-
jan Teemu Tulisalmen*, 20, maanantaisena 
iltapäivänä. 
Mutta siis -  miksi ihmeessä vesijumppaan? 
”Hyvät tyttöystäväni innostivat mukaan, 
koska heillä oli aikaisempia positiivisia koke-
muksia. Ajattelin, että miksipäs ei”, valottaa 
Teemu  innostuksensa taustoja. Syitä vesi-
jumpan kokeiluun on monia. ”Haen ennen 
kaikkea liikkumisen iloa! Lisäksi mahtavia 
uusia kokemuksia. Voi olla myös aika villi 
kokemus olla yksin tuhansien naisten kans-
sa”, haastateltavamme tuumaa mietteliääs-
ti. Ennen varsinaista koetusta Teemu ei 
koe miehisyytensä olevan vielä uhattuna. 
”Ei se uhkaa, koska tunnen olevani tosimies”, 
Teemu vastaa huolettoman optimistisesti.

Ei uimashortseille
Ankaran puolituntisen jälkeen 
haastateltavamme oli punoittava mutta myös
erinomaisen tyytyväinen. ”Noh, jumppa 
oli erilainen kokemus”, Teemu luonnehtii 
tuntemuksiaan, ja myöntää hieman jännit-
täneensä uutta tilannetta. ”Jännää oli olla 
mummojen ja naisten kanssa, tuli välillä kyllä 
mieleen, että onko tämä oikea paikka minulle.” 
Mutta Teemu, aiotko nyt jatkaa hyvin alkanut-
ta matkaa vesijumpan parissa? ”Heti, kunhan 
saan oikeat uimahousut. Uimashortseissa ei 
saa kuulemma harrastaa vesijumppaa”, vink-
kaa Teemu myös muille vesi-iloittelusta kiin-
nostuneille.

Ja nyt, lopullinen vastaus kysymykseen, joka 
meitä kaikkia suuresti nyt mietityttää: kestikö 
miehisyytesi vesijumppakokeilun? 

”Kyllä vain, olenhan miesten mies.”

Vesijumppia järjestetään päivittäin Raatin ja 
Raksilan uimahalleissa. Tarkemmat tiedot 
http://www.ouka.fi/liikunta/liikpalv/aikuiset/
vesij.html

* nimi muutettu henkilöllisyyden 
suojelemiseksi
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alkoholilla, ajanut moottorikelkan jumiin kah-
den puun väliin sekä juossut puolimaratonin. 

Listaa voisi vielä jatkaakin vaan miksi suotta. 
Idea tuli luultavasti selväksi. Suurimmassa 
osassa miehuuskokeista en ollut edes kovin 
taitava – varsinkaan tappelemisessa – mut-
ta jostain syystä asiat tuli tehtyä. Ai miksi 
vai? Oli osoitettava olevansa mies toisten 
joukossa. ”Etpä taida uskaltaa” 
olivat nuoruuteni taikasanat.
Tämä suorittamisen määrä aiheuttaa kenessä 
tahansa täysjärkisessä vastareaktion, joten olen 
minä tehnyt ”homojakin hommia”. Olen luke-
nut ja kirjoittanut runoja, pitänyt räikeitä ja 
pastellin värisiä vaatteita ja itkenyt salaa 
piirrettyjen sekä Harry Potter -kirjojen lopussa. 

Ja mitäkö olen kaikesta miehisyyden ylikoros-
tamisesta oppinut? En mitään! Edelleen minus-
ta tuntuu, että minun tulisi juosta kokonainen 
maratoni, kirjoittaa kirja ja olla vuosi alkohol-
istina... tai ei ehkä sittenkään tuota viimeisintä, 
mutta jotain repäisevää. 

Riitit ovat vain vaihtuneet, mutta niiden 
tarkoitus on sama. Kyllähän maratoonin juok-
seminen on huomattavasti terveellisempää 
kuin Spiritus Fortiuksella kurlaaminen, mut-
ta ei se poista sitä tosiasiaa, että kumpikaan 
näistä teoista olisi mitenkään välttämätön 
elämälleni.

Tässä asiassa – monien muiden lisäksi – mei-
dän miesten tulisi ottaa mallia kauniimmasta 
sukupuolesta. Lemppari lääkäri-kirjailijaani 
Juha Seppästä mukaillen, tunnollinen isyys 
on ultimaattinen miehisyyden näyte. On-
han se itse siitosvaihekin tärkeä, mutta yhä 
enenevässä määrin voisi huo-
miota kiinnittää lopputulemaan.

Ja sitten kun minulla on poika, minä pyrin 
kertomaan hänelle, kuinka tyhmä ja kallis 
harrastus ampuminen on ja kuinka pahek-
suttavaa on ajaa liian lujaa tieliikenteessä. 
Hänestä puolestaan luultavasti tulee ralli-
kuski tai kilpa-ampuja. Toivottavasti voimme 
erimielisyyksistämme huolimatta yhdessä 
itkeä WALL-E:n lopputekstien aikana.

Ihmiselämä on täynnä initaatioriittejä, 
vihkimistilaisuuksia mitä erinäisimpiin 

ryhmiin. Useita emme itse edes huomaa. Meidät kastetaan syntymän 
jälkeen kristityiksi ja käytyämme rippikoulun olemme aikuisia. Ensim-

mäinen liittyy etuasiakkaaksi; toinen ajaa ajokortin; kolmannella on mah-
dollisuus päästä vapaamuurariksi. Toiset vannovat valansa kirkossa, toiset 

maistraatissa. Paikasta riippumatta avioliitossa osanottajat on vannotettu 
pysymään inklusiivisessa ja sisäänpäinlämpenevässä ryhmässään, kunnes 

kuolema heidät erottaa. Kahden kauppa, näin ainakin teoriassa.
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Länsimaisessa yhteiskunnassa on jäljellä vielä 
eräs mieheyden initaatioriitin tyyssija, armeija. 
Kurt Vonnegutin ironisia sanoja lainatakseni, 
”pojista voi tulla miehiä vain jonkinlaisen am-
muskelun kautta, joka mieluiten joskaan ei vält-
tämättä tapahtuu taistelutantereella.” Vaan entäs 
ne jotka menevät sivariin, eikö heistä tule mie-
hiä? Ja onhan siellä naisiakin? Eikä se tunnu riit-
tävän niillekään miehille, jotka sen ovat käyneet. 

Armeijan vaiheita tulee kerrata 
alituisten muistelojen kautta. Tulemme siis tu-
lokseen, että armeija yksistään ei pysty tekemään 
pojista miehiä.

Useissa initaatioriiteissä 
on tarkoitus liittää vihittävä 

yhteisön lisäksi sukupuoleensa. 
Juutalaispoika tulee yhteisönsä täysvaltaisek-
si jäseneksi bar mitzvan jälkeen, Afrikassa 
naiset ympärileikataan. Intiaanipojasta tulee 
mies vasta, kun hän on käynyt metsästämässä 
ensimmäistä kertaa. Vaikka naisillekin on eri 
kulttuureissa useista erilaisia initaatioriittejä, 
on luonto antanut heille ylivertaisen aseman 
tässä asiassa: lopullisesti naiseksi tullaan syn-
nyttämisen kautta. 

Enkä nyt puhu yhteiskunnallisesti, vaan ih-
misen omasta sukupuolikokemuksesta. 
Mutta mitenkäs mieheksi tullaan? Miehisyydessä piilee ikuinen paradoksi, 

ettei riitä, että kerran on ollut miesten 
mies, vaan miehuutensa täytyy osoit-
taa joka ikinen päivä uudelleen. Miehen 
elämän on siis loputonta miehisyyden 
tavoittelua, joka karkaa yhä uudelleen 
havittelijansa hyppysistä kuin kyyh-
kynen, joka lehahtaa lentoon perässään 
juoksevan lapsen pelossa.

Ettekö usko? Antakaas, niin otan 
esimerkkejä omasta elämästäni: 
olen muun muassa pussannut tyttöä 
puoliväkisin esikoulussa, tapellut ala-
asteella, ajanut ilman kypärää mopolla, 
yrittänyt nostaa liian raskaita painoja 
kuntosalilla, tapellut vähän lisää, juonut 
ensimmäiset kännini hyytävässä pak-
kasessa, ajanut ylinopeussakot autolla, 
syönyt maailman tulisinta chiliä, am-
punut haulikolla ja käsiaseella – myös 
siviilissä, kurlannut lähes absoluuttisella

Ala-asteella pelasin tuolileikkiä
Musiikki soi ja jännitys pisteli korvalehtiä

Hiljaisuus - pelistä pois

Yläasteella pelasin tuolileikkiä, 
meikattiin tyttöjen kanssa kolme tuntia ennen discoa 

Kierrettiin ympyrää Pyrinnöllä

Metrossa ja bussissa pelaan tuolileikkiä
Ahdan itseni liukuhihnalle

Naapurin hengityksessä haisevat vanhat roskat
tiskaamattomat tiskit

Työhakemuksia kirjoittaessani pelaan 
tuolileikkiä,  myyn itseäni ja kuin idiootti  odotan 

kenelle laulu soi

Tytön pitää ensin kasvaa naiseksi ja sitten vielä 
mieheksi päästäkseen istumaan

Enää en halua tuolia

Juoksen pelkät villasukat jalassa avantoon ja 
nauru muuttuu kupliksi pinnalla

Ri
ik

ka
 M

ää
tt

ä

KULTISTI | 7
Ju

ss
i M

oi
la

ne
n

KULTISTI | 6



Kulttikamaa 
Oulun seudun ammattikorkeakoulun 
kulttuurialan opiskelijat ry, eli tuttavallisem-
min Kultti ry, yhdistää viestinnän, tanssin ja 
musiikin opiskelijat saman katon alle. Kultti 
ry on kulttuurialan opikelijoiden koulutusala-
järjestö, ja tekee tiivistä yhteistyötä OSAKO:n 
(Oulun seudun ammattikorkeakoulun opis-
kelijakunta) kanssa. Kulttilaisilla ei ole jäsen-
maksuja, eikä jäsenyyttä erikseen tarvitse anoa, 
joten moni kulttuurin alan opiskelija voikin 
olla jopa tietämättään kulttikamaa. 
”Kultti järjestää tapahtumia, valvoo opiskeli-
joiden etua ja toimii linkkinä opiskelijoiden ja 
opiskelijakunnan välillä”, tiivistää Wallenius. 
Tolonen ja Paloniemi näkevät järjestön käytän-
nöllisemmän puolen. ”[Kultti] myy kahvia, 
teetä, ja itseään”, he tuumaavat. Viimeaikai-
sia  Kulttitapahtumia ovat olleet laskiaisen 
Paskiaisrieha Raksilan mäessä ja ystävänpäivän 
Antipinkkipippalot. ”Eilen myös etsimme 
pehmolelupäivillä partneria maskotillemme 
Sinikalle”, Wallenius kertoo esimerkkinä Kult-
tilaisesta kulttuuritapahtumasta.

Hallitus – syitä ja seurauksia
”Vaikka osasto onkin pieni, on ihmisiä aika 
hyvin mukana hallituksen toiminnassa”, Palo-
niemi kiittelee. Samaa mieltä on myös puheen-
johtaja: ”Kultti kyllä näkyy ja kuuluu, varsinkin 
tänä vuonna, sillä meillä on aktiivinen ja hyvä 
hallitus.”

Hallituslaisilla oli monia eri motivaatioteki-
jöitä taustalla hallitukseen hakeutumises-
sa. ”Rakastan valtaa”, Paloniemi myöntää. 
”Tykkään, että ääneni on kuuluvissa. Hallituk-
sessa pääsee vaikuttamaan hillittömän paljon. 
Ihanat ystäväni ovat myös hallituksessa!” 

Tanssiaishuumaa
Ammattikorkeakoulun kulttuurialan opis-
kelijoille ja henkilökunnalle on tänä vuonna 
luvassa herrojen herkkua, lukuvuoden päätös-
tanssiaisten muodossa. “13.5. on tiedossa 
päätöstanssiaiset prom-tyyliin”, Paloniemi 
paljastaa. Tanssiaisten tarkoituksena ei ole 
ainoastaan hankkia hauska humalakokemus 
hienoissa vaatteissa, vaan myös lisätä yhteen-
kuuluvuutta yksikön sisällä. ”Tanssinopis-
kelijat järjestävät tanssitunteja haluaville, ja 
musiikinopiskelijoista pyritään saamaan bändi 
kasaan”, kertoo Paloniemi laajemmin. 
”Kyseessä tulee olemaan yksi suurimmista 
tapahtumista, joita Kultti on koskaan 
järjestänyt, ellei jopa isoin”, Tolonen mainitsee.
Kun siis tanssijat antavat tanssitunteja, 
musiikin opiskelijat soittavat bändissä, mitä jää 
viestijöiden vastuulle? ”Bilettäminen”, Walle-
nius nauraa.
Tapahtuma on tällä kertaa ainoastaan yksikön 
sisäinen, mutta avecina on mahdollista myös 
ulkopuolisen sujahtaa sisään.

Walleniuksen rooli on hänen mukaansa kuiten-
kin Kultille myös kunniaksi. ”Olemme ainoa 
Oamk:in järjestö, jota johtaa suomenruot-
salainen diktaattori!”

Wallenius taas on jo toista vuotta hallituksessa. 
”Olin ainoa, joka jatkoi edellisestä hallituksesta, 
joten koin velvollisuudeksi jatkaa”, hän mainit-
see ylevin sanankääntein. Todellinen syy on 
kuitenkin jokseenkin proosallisempi. ”Egoni 
on niin suunnaton, että näin se saa lisää myller-
rystilaa ja pönkitystä.” 

Tolosen lähtökohdat olivat sen sijaan käytän-
nöllisemmät. ”Kun kuulin, kenestä tulee 
puheenjohtaja, ymmärsin, että jonkun pitää 
pitää hänestä huolta. Toisekseen, sihteerinä 
saan pukeutua seksikkäisiin asuihin – se ikään 
kuin kuuluu rooliin.” 

Seksiä, känniä ja 
kulttuuria
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St. Michaels'issa on Pyhän Patrikin päivänä yllättävän paljon 
vilinää ja vilskettä jo alkuiltapäivästä. Hämyinen ja hälyinen 
baari tuntuu kuitenkin jokseenkin sopivalta paikalta tavata 
Oulun ammattikorkeakoulun epämääräisiä setiä ja tätejä 
kulttuurivaihdon merkeissä.
Kultistin toimitus lähti ottamaan selvää  siitä, mikä on Kultti 
ry, ja voisiko siitä kenties olla kotoisalle Kultullemme jotain 
hyötyä. Järjestönsä saloja valottamassa ovat puheenjohtaja 
Daniel Wallenius, 22, varapuheenjohtaja ja tuutorivastaava 
Tuomas Paloniemi, 20, sekä sihteeri Laura Tolonen, 26.

Kultti ry
◆ perustettu vuonna 2004
◆ opiskelijatila OAMK:n kulttuurialan yksikössä
◆ hallituksessa 11 jäsentä ja 3 toimihenkilöä

Kultti ry:n iloluontoinen hallitus oululaisen kulttuurielämän ytimessä

Yksin pienenä yksikkönä
Huolimatta näkyvyydestään ja 
kuuluvuudestaan hallituslaiset kaipaisi-
vat järjestölleen kumppaneita. Paloniemen 
mukaan vuorovaikutusta muiden järjestöjen 
kanssa on tällä hetkellä valitettavasti aivan liian 
vähän. 
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Myös Paloniemi näkee verkostoitumisen 
tärkeänä kulttuurikokemusten tuottajana. ”Se 
on kulttuurien vaihtoa parhaimmillaan, kun 
on fuck-buddyja jokaisessa yksikössä – tai 
no, ainakin osassa yksiköistä”, hän vinkkaa 
iloisesti. Hetken mietittyään Paloniemi korjaa 
utopistista ehdotustaan. ”No ainakin yhdessä 
yksikössä!”

Myös alkoholi tarjoaa aina iloista materiaalia 
kulttuurikokemuksille. ”Tämän vuoden rasti-
bileissä OSAKO:n silloinen puheenjohtaja hei-
lutti helikopteria pöydällä. Kukaan ei onneksi 
muista mitään tapahtuneesta”, Wallenius ker-
toilee. 

”Kännisenä Taiteiden yöhön meneminen 
on käsittämättömän järkyttävää”, Paloniemi 
muistelee. Esimerkiksi neoshamanistinen 
näytös herätti monenlaisia kysymyksiä vara-
puheenjohtajassa. ”Mieleen tuli, että miksi? 
Mitä helvettiä? Miksi te yliopistolaiset olette 
tämmöisiä?” Paloniemi kuvailee tapahtunutta, 
ja vinkkaa, ettei kännissä kannata välttämättä 
tutustua seksinovellien maailmaan.

Tolonen jatkaa samoilla linjoilla. ”Myöskin 
pornon katsominen kännissä sohvalla on jän-
nittävää, kun pitää yrittää tihrustaa sitä telkka-
ria. Ei näe oikein”, kuvailee sihteeri humalatilan 
aiheuttamia teknisiä hankaluuksia. 

Verkostoitumisen 
tärkeydestä
”Daniel pitää yllä tätä meidän seksikokemus-
listaa kulttuurin saralla”, Tuomas Paloniemi 
nauraa kysyttäessä kulttuuriin liittyviä sek-
sikokemuksia. ”Olen kuullut, että tähän men-
nessä se on pannut neljää journalistia, yhtä 
kirjallisuudenopiskelijaa, yhtä mediatuottajaa 
ja yhtä tanssijaa ainakin.” 
Puheenjohtaja näyttää seksin saralla 
syntyneisiin saavutuksiinsa tyytyväiseltä. 
”Verkostoitumisessa on tämmöisiä varjopu-
olia. Sanoinko varjopuolia? Hyviä puolia!” 

Omaa kulttuurin ja seksin yhteentörmäystä 
edustaa Walleniukselle ruotsalainen pop-kult-
tuuri.  ”Se, kun Svenne banan alkoi soida kes-
ken hommien kello kuudelta aamulla”, Walle-
nius muistelee kaihoisasti. ”Rehtorimme tyttö 
soitti.”

Tolosen kulttuurikokemukset liittyvät verkos-
toitumisen sijaan korkeakulttuuriin. ”L-koodin 
tyyliin seksin harrastaminen samalla, kun oop-
pera soi taustalla”, sihteeri muistelee haikeana. 
Valitettavasti kyseistä oopperaa ei sihteeri enää 
muista. ”Musiikki jäi vähän taka-alalle!”

Haastateltavamme tuottavat myös 
itse aktiivisesti kulttuuria. 
Kaikki kolme ovat tehneet 
viime aikoina töitä lehdissä, ja osallistuneet 
myös yksikkönsä radio- ja tv-projekteihin, ja 
Wallenius hoitaa sen lisäksi myös Spoon river 
-oopperan tiedotusta.

Wallenius näkee ammattikorkeakoulun 
järjestämän tanssi- ja musiikkiteoksen Kuole-
ma tekee taiteilijan parhaimpana viimeaikai-
sena kulttuurikokemuksena. ”Itku tuli!”
Seuraavat kulttuurikokemukset odottavat Kult-
ti-ihmisiä jo aivan nurkan takana. Wallenius 
aikoo tutustua kryptisesti nimettyyn Kara ja 
Oke -nykytanssiteokseen, kun taas sihteeri ja 
varapuheenjohtaja aikovat käydä haastattelun 
jälkeen katsomassa Sovinto-elokuvan.

Näkyvyyttä voisi kuitenkin parantaa myös Kul-
tin oma toiminta. ”Jos olisi enemmän aikaa, 
voitaisiin auttaa yksikön tiedottamista paljon 
nykyistä enemmän”, Wallenius miettii. 

Hallituksen mielestä paras tapa tiedottaa tapah-
tumista on puskaradio. ”Toki hyvä keino olisi 
myös lentokone taivaalla piirtämässä viestiä – 
se olisi aika kätevää”, Tolonen visioi. 
”Helikopterilla lentolehtisiä”, Wallenius jatkaa 
ideointia. 
Hallituslaiset kritisoivat ankarasti myös oulu-
laisen kulttuurin hintatasoa. ”Juomakulttuuri 
on aivan liian kallista”, Wallenius toteaa päätään 
pyöritellen.

Kultistit ja 
kulttuurikokemukset
Viimeaikaisia hyviä kulttuurikokemuksia hal-
lituslaisilla on runsaasti, ja kysyttäessä kult-
tuuriin liittyvästä seksikokemuksesta ei vas-
tausta tarvitse odotella turhan pitkään. ”Noh, 
esimerkiksi tämä St. Michaels on tänään hyvä 
kulttuurikokemus”, Paloniemi toteaa. ”Täällä 
mieli lepää.” 
Myös Tolonen nostaa esiin oululaiset baarit 
kulttuurikokemusten luojina. ”Yleensä Beck-
sussa on parhaat kulttuuritapahtumat.”

Oulun kulttuurielämän tila
Oulun kulttuurielämä on Kulttilaisten mie-
lestä pääsääntöisesti hyvää, mutta huonosti 
tiedotettua. ”Oulussa järjestetään ihan helvetisti 
kulttuuritapahtumia: on bändejä, näytelmiä, 
tansseja – ihan kaikkea”, Paloniemi 
luonnehtii. ”Kukaan ei vain tiedota niistä kun-
nolla”, Wallenius huomauttaa. Samaa mieltä on 
myös Tolonen. ”Yksikkömme on tosi aktiivin-
en: sieltä löytyy esimerkiksi tanssia ja musiik-
kia, mutta porukka ei vain tiedä niistä”, hän 
murehtii. Mikä näitä tiedottajia sitten oikein 
vaivaa? ”Laiskuus”, Paloniemi vastaa
lakonisesti.

”Tällä haastattelulla haluaisimme yliopiston 
avustavan meitä, sillä me olemme köyhiä”, 
Paloniemi nauraa. ”Yhteistyö esimerkiksi ylio-
pistolaisten kanssa kiinnostaisi, sillä se lisäisi 
mahdollisuuksia ja parantaisi resursseja”, hän 
muotoilee visiotaan eteenpäin. Toiveena ja 
utopistisena haaveena olisi joskus esimerkiksi 
baarin vuokraaminen, johon ei tällä hetkellä 
Kulttilaisilla ole mahdollisuuksia eikä rahaa.

”Toisaalta, jokaisen ryhmän kiinteyttä lisää 
se, että on joku, jota vihata”, Wallenius 
pohdiskelee.
”Me otimme TEKU:t [tekniikan alan yksikkö] 
siitä naapurista.” Järjestöt kuitenkin tekevät – il-
meisesti jokseenkin masokistisesti -  yhteistyötä 
esimerkiksi vaalipaneeleiden merkeissä.

Terveisiä Kultulle:

"Verkostoidun mielelläni laajemminkin naispuolisten kirjallisuudenopiskelijoiden 
kanssa. ” Daniel Wallenius.

”Rakastakaa elämää yhtä paljon kuin me!” Tuomas Paloniemi.

”Me otamme teidät avosylin vastaan.” Laura Tolonen. 
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SLURPS!

Teatterissa Viitalan työpiste on lähinnä 
toimistossa, mutta vapaa-ajalla tuottaja 
lähtee lavalle asti.

Mikä on  viimeisin ikimuistoinen kulttu-
urikokemuksesi? 

”Vedimme viime lauantaina Miloussa 
yllätyskeikan uutukaisen TOLA-bändin 
kanssa. Siellä sai ensi-iltansa muun muassa 
hittibiisi Slurps Slurps Slurps. Isompien 
tapahtumien lisäksi kannattaa muistaa, että 
Oulussa on koko ajan tarjolla tutustumi-
sen arvoista UG-tason kulttuuritoimintaa. 

Tuottaja on teatterin kummitus 

Kultistin esittelyssä Antti Viitala

Viitala kavereineen 
astelivat kaupungin-
johtajan puheille ja 
sanoivat, että Kemi-
in täytyy saada rok-
kikonsertti. Kaikkien 
yllätykseksi kaupungin-
johtaja oli samaa mieltä 
ja pojat kävelivät ulos 
parin tonnin budje-
tin kanssa. Kesällä -97 
syntyi Meripuistorock, 
ensimmäinen tapah-
tuma jossa Viitala toimi 
mukana järjestäjänä. 

”Olen vähän ristiriitainen persoona siinä 
mielessä, että en ole ikinä ajatellut olevani 
tuottajatyyppiä, mutta olen 15-vuotiaasta 
asti ottanut vastuuta ja järjestänyt mitä mil-
loinkin.”

Viitala opiskeli kulttuurituottajaksi Mikke-
lin ammattikorkeakoulussa ja on toiminut 
Oulun ylioppilasteatterin tuottajana vuosina 
2007-2009. Silloin hän muun muassa tuotti 
kymmenisen näytelmää ja pyöritti klubi-
toimintaa. Nyt Viitala istuu jälleen tutulle 
tuolille parin vuoden tauon jälkeen. 

”Yleensä nämä hommat toimivat niin että 
soitetaan idean kanssa ja kysytään tar-
vitaanko töihin; vapaaehtoismeiningillä 
mennään. Tittelit ovat liukuvia, täytyy olla 
sellainen jokapaikanhöylä.” 
Tällä hetkellä Viitala on apulaistuottaja ja 
järjestösihteeri, mutta ensi keväänä Oulussa 
pidettävillä Ylioppilasfestivaaleilla hän 
toimii tuottajana.

”Tuottajan työhön yleensä ajaudutaan ensin 
ja sitten hankitaan koulutusta päälle. Am-
mattikorkeakoulu ei aina tukenut käytännön 
tekemistä, kun kirjoitettiin esseitä esimerkiksi 
Kalevalasta. Projektinhallinta oli ehdottomasti 
tärkein asia jota ammattikorkea opetti.”

Viitalan mukaan hyvä tuottaja on kiinnostu-
nut aiheesta eikä tee duunia vain koska on pa-
kko. Lupaukset täytyy pitää ja osata ennakoida 
erilaisia tilanteita ja ottaa pienetkin asiat huo-
mioon. Tärkeitä ovat myös itsenäinen ajattelu 
ja paineensietokyky. 

“Nuorena kiinnostuin teatterin mystiikasta, 
joka tosin auttamatta katoaa kun siihen pää-
see sisälle. Minua inspiroivat ja motivoivat ih-
miset, jotka perheen ja muiden kiireiden ohella 
tekevät töitä kulttuurin eteen vapaaehtoi-
sesti. Kyllä siitä tulee hyvä fiilis kun kaiken 
säätämisen jälkeen saa istua alas katsomaan 
valmista kokonaisuutta.”  

Rohkeasti mukaan toimintaan

Oulun ylioppilasteatteri tuottaa vuosittain noin 
4-6 näytelmää. Lisäksi monipuoliset koulus-
ohjelmat tekevät teatteriin tutustumisen helpok-
si. Jäseniä OYT:llä on noin 60-70. Jäsenyys mak-
saa vaivaiset 10 euroa vuodessa, ja sillä saa alen-
nuksia teatteriin sekä ilmaisia koulutuksia. 

“Jos haluaa mukaan toimintaan, paras tapa on 
tulla käymään suoraan toimistolla tai soittaa 
meille ja kertoa, mitä haluaa tehdä. Syksyisin 
järjestetään Tuoretori, jossa tehdään ryhmissä 
lyhyt näytelmänpätkä ohjaajan kanssa. Se on 
hyvä keino kokeilla, miltä teatterin tekeminen 
käytännössä tuntuu. Sen jälkeen voi mennä 
roolitukseen. Jäsenyyskään ei ole kynnyskysmys 
jos kiinnostusta löytyy.”

Tuottaja toimii kulisseissa

Näytelmän elinkaari alkaa johtokunnan hyväk-
syttyä esityksen ideasta. Ensitapaamisen jäl-
keen valitaan työryhmä johon kuuluvat kaikki 
näyttelijöistä puvustajiin ja lavastajiin. Heidän 
treenatessaan näytelmää tuottaja vetelee naruja 
kulisseissa.
Täytyy olla vähän lakimies, ekonomi, tiedottaja 
ja teknikko. Oikeastaan tuottaja puuttuu kaik-
keen muuhun paitsi taiteelliseen sisältöön.

“Käytännössä työ on sponsoreiden hankkimista, 
tiedotteiden lähettämistä, budjetin hoitamista ja 
ihmisten koordinoimista. Näiden lisäksi saattaa 
tulla mitä tahansa yllätyskeikkoja, kuten viuhko-
jen ja tekoviiksien juoksemista Tiimarista.” 

Jotta tuotanto saisi näkyvyyttä, on tiedottaminen 
yksi tärkeimmistä tuottajan tehtävistä. 

”Lehdet tiedottavat tapahtumista hyvin, mutta 
katumainonta on vähäisempää ja vaikeampaa, 
koska julisteita saa laittaa vain tiettyihin rajoitet-
tuihin paikkoihin. Kaupungin pitäisi olla oulu-
laisten olohuone, silti siellä saa mainostaa Pepsiä 
ja muita kulutustuotteita näkyvästi, mutta kult-
tuuria ei.” 

Riikka Määttä

Ylioppilasteatterifestivaalit 2012

Näkyvyyttä OYT:lle tuovat ensi keväänä Ou-
lussa pidettävät Ylioppilasteatterifestivaalit. 
Ylioppilasteatteriliiton SYTY:n järjestämät 
festivaalit kiertävät vuosittain Suomen kau-
punkeja yhdistäen 15 ylioppilasteatteria. 

Viimeksi festivaalit järjestettiin Oulussa 
vuonna 2005.   Viikonlopun yli kestävillä 
festareilla nähdään näytelmä jokaiselta yli-
oppilasteatterilta, ja viimeisenä päivänä raati 
valitsee niistä parhaan. 

Festarit tuottava Viitala kertoo valmistelu-
jen juuri alkaneen ensimmäisen kokouksen 
merkeissä.
”Järjestelyihin kuuluu lähinnä tilojen 
vuokraamista, majoituksien etsimistä, tek-
niikan hankkimista ja tietenkin tiedot-
tamista. Hommaa tulee olemaan paljon, 
siksi valmistelut aloitettiin hyvissä ajoin ja 
talkoolaisia kaivataan jo nyt.” 

Kemissä nuoruus-
vuotensa viettänyt 
Antti Viitala tietää, että 
pienellä paikkakunnalla 
tekemistä täytyy kehi-
tellä oma-aloitteisesti. 
Postin takana salaa 
röökiä poltteleva kaveri-
porukka mietti missä 
omien bändien kans-
sa voisi soittaa. Halu 
esiintyä oli kova, vain 
paikka ja 
rahat puuttuivat. 



Aina Toinen
Muistatko kun tapasimme?  
Minttu raahasi minut siihen uuteen 
baariin keskustassa. Oli ihan järjettömän 
kylmä ja sähköä piti säästää. Olin niin 
palelluksissa että vaikka oli syyskuu, 
pukeuduin uuteen villakangastakkiini 
ja vedin lapaset käteeni. Pidin niitä vielä 
sisälläkin etten joutuisi kävelemään 
koko ajan kädet kainaloissa ja näyttäisi 
pingviiniltä.

Olit hävinnyt vedon, minähän olin 
periaatteessa suomalainen, olin syntynyt 
Suomessa. Olit silti sitä mieltä ettei isäni 
ollut opettanut minua kunnon tavoille.

"Harrison. Ida Harrison."

"Valtteri vaan."
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Siellä olitte sinä ja kaverisi. Kinastelitte 
siitä olenko minä suomalainen vai en, 
suomalaisilla kun ei voi olla näin kauniin 
värisiä silmiä. Minttu oli ärtynyt ja vei 
kaverisi kostoksi tanssimaan.
Kumpikaan meistä ei osannut tanssia, 
joten jäimme istumaan, sinä tuoppisi, 
minä kossuvissyni kanssa.
Kun kuulit isäni olevan skotlantilainen, 
ihmettelit, miksen ollut parempi juoja, 
että enkös juonut viskiä jo synnytyslaitok-
sella. 
Kun kuulit isäni olevan skotlantilainen, 
ihmettelit, miksen ollut parempi juoja, 
että enkös juonut viskiä jo synnytyslaitok-
sella. 

“En, koska synnyin Suomessa ja kalja oli 
juuri päässyt synnytysosastolta loppu-
maan.”

Aina kun baarissa menin ohitsesi, rallat-
telit "Here Comes the Sun" - biisiä, tosin 
omalla versiollasi "There Comes the Sun". 
Silloin pidin sukunimestäni.
Aloit olla jo niin epävakaassa kunnossa 
että "kaverisi" jättivät sinut sinne. Kirosit 
kaiken mieleen tulevan ja valitit kuinka 
päätäkin jo särkee. Kehotin lopettamaan 
pään hakkaamisen pöytään vasten, se 
ehkä saattaisi auttaa

Lopulta saatoin sinut kotiisi. Muistan 
kuinka röyhtäisit niin että koko por-
raskäytävä kaikui. Yritin hillitä nauruani. 
Lopulta suutelit minua niin, että tuntui 
kuin olisin laskenut koko portaikon pul-
kalla ylhäältä alas asti. Suudelma maistui 
oluelta ja Helsingin yöltä. Näin silmis-
säsi kiitollisuutta. Jotakin sellaista mitä 
voisi nähdä pinteestä pelastetun eläimen 
silmistä ennen kuin se pyrähtäisi vapau-
teen. Sammuit syliini ennen kuin olimme 
päässeet edes eteistä pidemmälle. Istuin 
lattialla karhean ovimaton päällä ja silitin 
kiharoitasi miettien miten tällaista voi ta-
pahtua ja lopulta nukahdin itsekin.
Sen illan jälkeen minua ei ole paleltanut 
koskaan.

Nyt kun katson sinua hengittäessäsi 
raskaasti vierelläni juuri samalla tavalla 
kuin sinä iltana, sydämessäni palaa toivo. 
Ehkä asiat eivät olekaan niin huonosti 
kuin olin kuvitellut. Saisin olla onnellinen 
että minulla edes on joku. Vai onko mi-
nulla ketään?

Muistan aina kuinka silloin lupasit tehdä 
minut onnelliseksi. Lupasit ettet koskaan 
jätä minua. Nyt olet kuitenkin jättänyt 
minut, olet jättänyt minut yksin vangik-
si omaan turhautuneisuuden suohoni. 
Huudan sinua, itken ja raivoan että jätit 
minut sinne kuolemaan. Istut suonsilmän 
reunalla ja kyselet mitä aiomme tehdä il-
lalla.
Vai oletko se sinä joka siellä suossa on?
Katselet sieltä minua ja kippistelet valko-
viinillä, vieno hymy huulillasi. Yritän heit-
tää sinulle köyden, pelastaa sinut, mutta 
sidot siihen vain tyhjän pullosi ja kiität 
huomaavaisuudestani.

Entä jos tulisin vahingossa raskaak-
si? Pitäisitkö meistä huolta, olisiko si-
nusta isäksi lapsellemme? Muuttaisiko 
se mitään? Joskus tekisi mieli kokeilla. 
Eivätkö viattomat silmät saisi sinua lo-
pettamaan? Haluaisitko pikku sekoituk-
semme heräävän yöllä siihen kun isi tulee 
kotiin? 
Toisaalta, eikö kaiken sortin riippuvaisuus 
olekin periytyvää? Olisiko minusta hoita-
maan kahta juoppoa? Olisinko sitten kuin 
äitini, joka lopulta tuli niin katkeraksi et-
tei enää muista mitä hymyileminen on.

Aamiaisella saan hyviä uutisia: siskoni 
Sara on mennyt kihloihin insinöörim-
iehensä kanssa. Olen tietysti hyvin on-
nellinen hänen puolestaan, jopa yllät-
tävän onnellinen. Hän kysyi tulisimmeko 
kihlajaiskahville ensi lauantaina. En ollut 
varma. Tunsin itseni äidiksi joka miettii 
päänsä puhki voisiko lapsen ottaa mu-
kaan juhliin. Hiukan peläten, että olisiko 
se kiltisti ettei sitä tarvitsisi hävetä. 

Sitten kaikki ajattelisivat että miksi edes 
ylipäätään olen hankkinut lapsia jos niitä 
ei osaa käsitellä. Tai sitten joutuisin koko 
ajan vahtimaan ettei se söisi liikaa kakkua 
ja oksentaisi. 
Mutta kuinka moni ihminen ajattelee 
kumppanistaan niin?
Kuinka paljon helpompaa olisi jos olisit 
kaapissa, mutta ethän sinä edes sitä ta-
jua. Olet aina tehnyt kaiken suurella mit-
takaavalla, häpeilemättä, eikä tämäkään 
ole poikkeus. Mutta joskus toivoisin 
että tekisit sen edes minun takiani, ettei 
minun tarvitsisi hävetä.

Menen päivävuoroon ja lähdet salille.
Pomoni katsoo minua jotenkin omi-
tuisesti, ikään kuin säälivästi. Tietääkö 
hän jotakin? Melkein menen paniikkiin. 
Yritän keskittyä työhöni. Eilen kaikki oli 
vielä ihan hyvin. Lounastauolta palattua-
ni löydän pöydältäni A-klinikan esitteen. 
Sieppaan sen nopeasti ja toivon ettei ku-
kaan ole ehtinyt nähdä sitä.
Jään vielä työpaikalleni vaikka kaikki 
muut ovat lähteneet. 
Haaveilen absolutistimiehestä. Tai ei sen 
tarvitsisi edes absolutisti olla, kunhan 
vain ei tarvitsisi istua illat itkien olo-
huoneessa ja odottaa sitä kotiin. Naurai-
simme olutmainoksille ja Alkon puhu-
ville pullonavaajille. Se olisi niin ihanaa.

Äitisi soittaa ja kyselee kuulumisiamme. 
Vakuutan kaiken olevan hyvin. Töissä 
käydään ja vain välillä viihteellä. Hän on 
helpottunut kuullessaan, ettet ole joutu-
nut vaikeuksiin. Hän ei kysy mitä minulle 
kuuluu, miten minä voin, hän kai olettaa 
meidän olevan yksi ja sama ihminen.

annika jukkola
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Minun olisi tehnyt mieli kysyä kuinka pal-
jon muija joi raskausaikanaan kun poika 
on vieläkin riippuvainen. Samalla puhues-
sani katson sinua ja näen heti että olet 
juonut jotakin. Välttelit katsettani ennen 
kuin ehdin edes kunnolla sisälle. Olet hir-
vittävän levoton ja hermostunut. Haluat 
lähteä jonnekin ja kinuat minua mukaasi. 
Onhan perjantai-ilta. Olen väsynyt enkä 
halua lähteä. Kiroilet, vinoilet ja mulkoilet 
ja lopulta kerjäät vielä rahaa lainaksi. An-
nan sinulle kympin ja sanon että sen pitää 
riittää. Lupaat tulla puolen yön jälkeen 
takaisin.

Kello on jo kaksi ja makaan hereillä. Olet 
valehdellut taas. Yritän soittaa kavereillesi 
mutta ne eivät vastaa. Lopulta vedän takin 
päälleni ja sukellan kosteaan yöhön.
Matkalla mietin miten pärjäisit ilman 
minua. Ilman palvelijaasi, joka estää 
sinua häpäisemästä koko sukuasi, mutta on 
vain liian kyllästynyt kaikkeen tajutakseen 
että se on jo tapahtunut. Ilman huoltajaa 
joka ottaa tuoppisi ja ilmoittaa sen olevan 
viimeinen.
Sinä vain naurat minulle.
Mutta me molemmat tiedämme liian hy-
vin, ettet voisi olla ilman minua. Miele-
ni tekisi kovasti sanoa, ettet voisi jatkaa 
elämääsi ilman omaa pikku ilonpilaajaasi, 
mutta minä tiedän paremmin kuin sinä 
koskaan, että elämän eliksiirisi pitäisi si-
nut elossa niin kauan kun jonakin siunat-
tuna päivänä Luoja päättää luopua omasta 
hukkatyöstään, ilman minuakin. 

Palaamme kotiin ja sinä kutsut minua 
ilkeäksi nartuksi jolla ei ole elämää, 
typeräksi tosikoksi. On ihan sama mitä 
minä sanon sinulle, kiljuen tai kuiskaten, 
et sinä kuuntele. 

Pistät suussasi sen saman vanhan vinyyli-
levyn pyörimään ja minä osaan sanat jo ul-
koa. Sinähän haluat vain rentoutua ja pitää 
hauskaa.

Päädymme naimaan olohuoneen lattialle 
ja silloin tajuan, ettei millekään näy lop-
pua, ei ainakaan sitä loppua josta luin sil-
loin pikkutyttönä saduista. Tiedät että on 
aikoja jolloin en voi vastustaa sinua, en 
vain kerta kaikkiaan voi. Olet se sadun 
uljas prinssi joka pelastaa minut ja vie 
ratsullaan vesiputoukselle, ottaa minut, 
ja kun menemme uimaan, vesi mais-
tuu maltaiselle ja kuorit päältäsi kultaisen 
ulkokuoresi ja muutut sadun ilkeäksi 
noidaksi. Sen noidan silmät pyörivät kuin 
biljardipallot, voin aina kuulla päästäsi 
pienen kolahduksen kun pallo lyö pöydän 
laitaan.

On vapaapäiväni ja päätän lähteä uimaan.
Etsiessäni uimapukuani löydän kaapista 
täyden viskipullon. Tuon sen sinulle. Ha-
luaisin lyödä sen päähäsi.
Joskus niin toivon että löisit minua, että 
olisi edes jokin syy tehdä tästä painajaises-
ta loppu. Mutta ei, sinä olet ovela. Et tee sitä 
minulle, en edes tiedä haluaisitko. Hakkai-
sit minut joskus oikein kunnolla. Menisin 
terveyskeskukseen liput liehuen, hymyili-
sin jopa sille tympeälle ämmälle siellä vas-
taanotossa, virnuilisin koko tutkimuksen 
ajan kuin mikäkin kahjo, ja kun lääkäri 
kysyisi minulta miksi hymyilen sellaisessa 
kunnossa, kysyisin häneltä, tietääkö hän 
mitä vapaus on. Se tuntuu niin hyvältä. 
Niin kuin linnut liitelevät taivaalla. Ja kun 
astuisin sieltä ulos, lentäisin pois, etelään, 
ehkä rakentaisin oman pesän.
Paiskaan pullon lattialle ja toivon että se 
menee rikki. Se ei mene. Itken koko mat-
kan uimahallille.

Tapaan altaassa Ollin. Muistatko hänet? Et 
tietenkään, ethän sinä muista edes tuntia 
taaksepäin. Se työkaverini jonka sinä silloin 
kerran uhkasit heittää pihalle kun se tuli 
tuomaan minulle joitakin työpapereita. Juuri 
se Olli.
Olli kertoo työpaikan pikkujouluista. Nau-
ramme ihan kuollaksemme. Minä en päässyt 
sinne. Tiedätkö miksi? Koska etsin sinua 
ympäri kaupunkia ja olin lähellä soittaa 
poliisit kunnes joku kaverisi kertoi sinun jo 
tehneen tuttavuutta virkavallan kanssa. Olit 
siellä itkun partaalla kun näit minut. Silloin 
olin sinulle suurin rikkaus mitä maan päällä 
on, vaikka edellisenä päivänä olit haukkunut 
minua huoraksi.

Olli kutsuu minut kahville ja saunassa mietin 
pitäisikö minun. Lopulta suostun.
Mitä lähemmäksi pääsemme Ollin kämp-
pää, sitä sähköisemmäksi välillämme oleva 
jännitys muuttuu. Lopulta se laukeaa siihen 
että hän suutelee minua. Milloin sinä olet 
viimeksi suudellut minua selvin päin? Siitä 
on niin pitkä aika, etten minäkään muista. 
Sillä aikaa kun Olli riisuu housujani, sam-
mutan kännykkäni. Niinhän sinäkin teet kun 
et halua minun häiritsevän iloista meininkiä. 
Nyt on minun vuoroni.

Aukaisen puhelimeni vasta illalla. Olet 
soittanut yhdeksäntoista kertaa. Hyväste-
len Ollin vaivautuneissa tunnelmissa. It-
ken tuplasti enemmän palatessani kuin 
silloin lähtiessäni kotoa. Alan miltei kir-
kumaan ikävästä.

Löydän sinut sängyltä makaamasta lätsä 
vielä päässäsi, kännykkä kädessä. Mutiset 
jotakin unissasi.
Ryömin viereesi ja katson sinua pienen 
ikuisuuden.
Kerrot rakastavasi minua. Teet sitä 
vain kun olet humalassa. Kerrot kuinka 
olen elämäsi rakkaus ja kuinka et halua 
koskaan ketään muuta. 

Olet kuitenkin valintasi tehnyt. 
Kuitenkin rakastuit toiseen, aloitit intohi-
moisen suhteen. Hyväilet häntä huulillasi, 
livot kieltäsi, maiskuttelet, joskus suljet 
silmäsikin. Rakastelet häntä suurimmalla 
intohimolla mitä ihminen vain voi. Ja se 
kaikki tapahtuu tyhjien silmieni alla.

Rakastan sinua, mutta kuitenkin olen

Aina Toinen.



Surrealistinen 

postmoderni tekotaiteellinen 
eroottinen saturunoelma

Tulipa kerran mies, ja hetken päästä tuli 
myös nainen. 

Kuinka kuvata sellaista kesäyötä ilman sok-
erisia sormenpäitä ja mustikoita heinänkor-
ressa. Uni taltutti tuntemattomat rakastajat.

Viimeinen ajatus ennen nukahtamista: 
Jos olisit kuolematon, miten sen tietäisit?

Ruotsalainen bändi oli yllättäen soittanut 
suomenkielisen kappaleen, ja nainen puhke-
si kyyneliin. 

Hän oli kaukana kotoa.

Pitkä samettipukuinen kylpylänomistaja 
katseli naista toiselta puolelta konserttilavaa. 
S                          a                        t                      a
askelta myöhemmin mies oli saanut 
naisen vakuutettua siitä, että heidän kan-
nattaisi lähteä kylpylään rentoutumaan. 
Lohduttajaa kaivattiin. Tie oli liukas, 
vuoren rinteeltä valui mahlaa alas suureen 
järveen jonka syvyyksistä nousi kymmenien 
metrien pituisia kreikkalaisia pylväitä. 

Kylpylä oli uusi maailma, mahti-
pontinen ja epätodellinen. Vesi oli 
vihreää ja keitti katalaa myrkkyä. 
Naisen entinen kämppäkaveri oli samassa 
kylpylässä. Kylpylän omistaja ja nainen 
yrittivät löytää sopukkaa jossa he voisi-
vat rauhassa antautua toisilleen. Se ei on-
nistunut, naisen mielestä oli kiusallista 
tehdä mitään tutun silmän alla. Miestä se 
ei haitannut. Vähän kuin kissa katselisi, 
mikäs siinä, NO MIKÄS VITTU SIINÄ? 

Sen sijaan häntä 
häiritsivät naisen 
rehottavat säärikarvat. 

Sinun täytyy ajaa ne pois 
koska minä olen mies ja käsken niin. 

Nainen totteli ja veti höylän 
esiin miehen tuijotuksen, odotuksen alla. 
Jos  annan sinun tarpeeksi käyttää 
minua hyväksi, ehkä minusta 
lopulta tuleekin hyvä sinulle.  Ajatus  
valui kylmänä väreenä selkääpiitä alas asti.

Kun nainen oli pääsemässä polven tasol-
le, jalka alkoi muuttua, kovettua ja 
kiillottua, syntyi kulmia. Polvi muut-
tui metalliksi, siihen ilmestyi nippeleitä 
ja nuppeleita joita pystyi vääntämään ja 
painamaan. Kaikkea sitä näkee, robotin jalka. 

Silti karvat puskivat kovan teräksen läpi. Hel-
vetin sinnikkäitä karvoja, nainen ajatteli ja jat-
koi ajelemista, vaikka se oli erittäin haastavaa. 
Kun hän oli tyytyväinen, oli oikean jalan vuoro. 
Ongelmat alkoivat jo nilkan kohdalla, se 
oli niin terävä ja kylmä, koko jalka muut-
tui yli metrin pitkäksi veitseksi. Tätä 
on helppo ajella mutta vaikea ajatella. 

Mies näytti tyytyväiseltä tietäessään että 
työ oli pian valmis, hän ei ehkä huomannut 
muutosta naisessa ennen kuin oli entinen mies. 
Irronnut pää värjäsi vihreän veren ruskeaksi ja 
lopulta kauempana puhtaan punaiseksi täydel-
liseksi. Ei  enää määräyksiä, onttoja odotuksia.

Ei mies näyttänytkään siltä jonka 
viereen hän oli juuri nukahtanut. Jo-
tain muuta täytyi vielä tapahtua. Mutta 
nainen ei saattanut vielä muistaa tai tietää 
mitä, enkä minäkään tiedä joten turha kysyä. 
Heinäsirkat soittivat huuliharppua 
kun nainen huomasi kävelevänsä tuoli 
ranteeseensa kahlittuna keskellä 
kaksikaistaista tietä. 
Vapaalla kädellä nainen liftasi ohikiitävien auto-
jen kyytiin.

HAAROJA POLTTELEE

Melkein jokainen autoista hidasti, 
mutta niissä oli tilaa vain naiselle, 
ei tyhjälle tuolille! Kaik-
ki kaasuttivat tämän huomatessaan. 
Ehkä nainen säästi paikkaa jolle-
kin, toiselle seikkailijalle. edes 
puukkojalalla ei saanut kahletta irti. 

Lopulta. Kuumana ja hikisenä hänet hy-
väksyivät kaksi punkkaria, heillä oli 
musta auto jossa oli punaisia tribaalikuvioita.
Nyt varmaan pääsen sinne missä se 
mies on jonka viereen olin nukahdin.

Pimeä auto ajoi pimeään taloon 
johon nainen asettui kodiksi. Siellä 
ei ollut ketään. Kamerat surisivat. 

Vasta hetken kuluttua alkoi tapah-
tua, oikein kunnolla pikakelauksella. 
Katosta laskeutui kaksi mikrofonia, 
sellaista hienoa vanhanaikaista hopeista. 

1 ja sitten
2

Nainen yritti laulaa muttei kyennyt.
R i i s u t t u n a . 
Mikit laskeutuvat hänen rintojensa tasol-
le ja avaavat suunsa. Elokuvan nimi on 
Naisen seksuaalisuuden manifesti ja ne 
lauloivat alkutunnaria. Steve McQueen 
tarttuu häntä lantiosta ja heittää huolet-
toman mustavalkoisen hymyn. Oi mikä 
ihana dynamiitin lanka paloi naisessa.
Olet lopussa olet alussaaAH

S y t y t y s l a n k a  pa l a a  l o p p u u n 
e t u h i u k s e t  pa l avat  s y t y t tä e s s ä  t u pa k k a a 

n ä p i t  pa l avat  j o s  y r i tät  r a k a s ta a 
pa l at  l o p p u u n  j o s  e t 

m u t ta  pa l u u ta  e i  o l e 
o n  va i n  p  a  l  a  s  i  a  s i r pa l e i s i s s a  m i e l i s s ä 

s at u n n a i n e n  o n n i  h e r ätä  m i e l i s s ä ä n .  
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Mikä 
postmodernissa 

ärsyttää?

Eduskuntavaalien alla on tänä vuonna väännetty talous-, energia- ja ulko- ja 
sisäpolitiikan lisäksi myös kulttuuripolitiikasta. 

Erityisen paljon tunteita on herättänyt perussuomalaisten vaaliohjelma ja 
siinä mainitut "tekotaiteelliset postmodernit kokeilut", joita valtion ei 
ilmeisesti pitäisi tukea. Perussuomalaisten pyrkimys kohti 1800-luvun 
kansallisromantiikkaa on synnyttänyt hilpeitäkin protesteja, muun muas-
sa mittavan määrän postmodernia tekotaidetta (ks. esim. Facebook-ryhmä 
"Postmodernin tekotaiteen ystävät").  

Samalla on kuitenkin kysytty myös ihan asiallisia kysymyksiä. Mikä on teko-
taiteellista? Mikä on postmodernia? Millaista taidetta valtion pitäisi tukea? 
Onko taiteen suunta ylipäätään poliittisille päättäjille kuuluva asia?

Annetaan puheenvuoro Oulun vaalipiirin kansanedustajaehdokkaille. Kultisti 
valitsi yhden ehdokkaan kustakin puolueesta ja kysyi kolme kysymystä:

Mitä virkaa taiteella on yhteiskunnassa?
~

Mitä sinulle merkitsee "pohjoinen kulttuuri"?
~

Mikä postmodernissa ärsyttää?

Miksi on niin
vaikeaa

antaa anteeksi
unohtaa?

Miksi
toistamme samat virheet?

Nautimmeko kivusta
vai olemmeko vain tyhmiä

kun maailmaa piinaa rutto
ja sen nimi on 

ihminen.

Tekopyhien katseiden edessä
käydään makaaberi 

murhenäytelmä

polttoraudalla merkitty uhri
//maailma muuttuu valkoisesta punaiseen//

revitty liha, tuulen kuljettama
huudon jälkeinen hiljaisuus.

Kuoleman viihdyttävä alkusoitto.
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Suomen Keskusta
Marisanna Jarva, nro 23
koordinaattori
Taiteen tekeminen, sen esittämisen muodis-
ta nauttiminen tai vain ihmettely ja ajatuksia 
avaava läsnäolo antaa ihmiselle työkaluja päästä 
”irti ruumistaan”: taiteen avulla autamme käsit-
telemään tunteitamme ja pääsemme kokemaan 
syy-seurausten, luonnon, värien, ahdistusten, 
ilon aiheiden tai huumorin luomia sisäisiä, ih-
misen tai koko yhteisön kokoisia prosesseja. Il-
man taidetta ihminen olisi tylsä elinolento, joka 
suorittaa, hankkii elantoa ja lisääntyy. Ilman 
taidetta ihminen ja yhteiskunta eivät voi hyvin.

Pohjoinen kulttuuri on koko arktisen alueen ihmisten olemassaolon ilmaisutapojen maail-
ma.  Pohjoinen kulttuuri on minulle kainuulaisena nuorena aikuisena sukupolvien ketjus-
sa kokemusta juurista ja omasta heimosta, siitä mihin voin pohjoisen ihmisenä kokea kuu-
luvani ja mitä arvoja, asioita ja ihmisyyden piirteitä pidän tärkeänä. Se tuo esille ja pitää 
minua kiinni jossakin, joka on osa minua.

Olen ollut aina kiinnostunut ja nauttinut oppia tietokirjallisuuden, elokuvien, tarinoiden 
ja satujen kautta, miten sekä vanhat maailman kulttuuriset ryhmät että pohjoisten ja eten-
kin arktisten alueiden ihmiset ovat omaa kulttuuriaan tuoneet esille tapoina, taiteena, 
vaatteina, lauluina, arkkitehtuurina tai vaikka paikannimien avulla. Kulttuurimaantiedettä 
omassa opintoalassani aluetieteessä Vaasan yliopistossa muutamilla kursseilla opiskellessa 
sain luvan kanssa opiskella asioita, joista olen kiinnostunut vapaa-ajallakin.

Postmoderni taide on yleensä minun kokemukseni mukaan 
oivallisesti ihmistä, yhteiskuntaa ja aikaa havainnoivaa. Mutta  
on aika luonnollista, että esiteltäessä kokeellisempia taideteok-
sia, joissa esimerkiksi käytetään ihmisten eritteitä tai vaikka 
irvaillaan tarkoituksellisesti tietyille uskonnollisille ryhmille 
(mutta ei huomioida muita vastaavia ryhmiä), syntyy ihmetystä 
ja kokemuksia pyhinä koettujen asioiden loukkaamisesta tai ih-
misyyden halventamista.

marisanna.fi

“Ilman 
   taidetta 

   ihminen 
   ja yhteiskunta 

        eivät voi  
    hyvin.

Kansallinen Kokoomus
Henri Heikkinen, nro 132
opiskelija, toimitusjohtaja

Kulttuuri, laajasti ymmärrettynä, on mitä 
tahansa ihmisen toimintaa. Sana tulee alun 
perin latinan verbistä "colere", joka tarkoit-
taa maanviljelystä. Taide on ihmiselle 
luonteenomaista itseilmaisua. Taide sekä 
kuvaa että tulkitsee aikansa ilmiöitä ja säi-
lyttää näin jälkipolville arvokasta tietoa ih-
miskunnan henkisestä kehityksestä.

Jos valtio kuitenkin sekaantuu taiteeseen esimerkiksi tukemalla sitä valtionosuuksilla ja 
avustuksilla, ei kansallisissa painotuksissa ole sinänsä mitään väärää. Ranskan valtio suosii 
ranskalaista kulttuuria ja ranskan kieltä, ja Ranskaa melko yleisesti pidetään kulttuurin 
ja sivistyksen yhtenä eurooppalaisena suurvaltana. Mielestäni olisi kuitenkin paras, ettei 
kulttuuriin sekaannuttaisi poliittisin päätöksin.

Minulla ei ole absoluuttisesti mitään sitä vastaan, että taide ottaa kantaa yhteiskunnallisiin 
kysymyksiin. Oma havaintoni vain on ollut, että lähes kaikki ns. kantaaottava taide on 
vasemmistolaisittain suuntautunutta. On melko tekopyhää puhua "vaihtoehtokulttuuris-
ta" tai muusta sellaisesta, jos kuitenkin vaaditaan valtiolta tai kunnalta elatusta. Tarpeeksi 
hyvä taide elättää tekijänsä. Nykyään elitistisenä pidetty oopperakin oli alun perin köyhien 
kansanosien viihdettä.

Postmodernismi taiteen suuntauksena on yksi muiden 
joukossa. Enemmän ärsyttää postmodernismi poliittises-
sa ajattelussa. Tämä näkyy esimerkiksi arvorelativismina, 
joka estää järkeviäkin ihmisiä tuomitsemasta esimerkiksi 
muiden kulttuurien piirissä tehtyjä räikeitä ihmisoikeus-
loukkauksia. Jos ei voida ottaa mitään kantaa siihen, mikä 
on oikein tai väärin, hyvää tai pahaa, silloin mikään ei toden 
totta olekaan oikein tai väärin eikä hyvää tai pahaa.

heikkinen.hk

“Enemmän 
ärsyttää 

postmodernismi 
poliittisessa 
ajattelussa.

Poliittisesti ei mielestäni voida päättää, mikä 
taide on "hyvää" ja mikä ei. Tästä ja monista 
muistakin syistä on kyseenalaista, että valtio 
sekaantuu taiteeseen ja siten joka tapauksessa 
ohjaa sitä tiettyjen kriteerien suuntaisesti. 
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Aloitetaan tärkeimmästä. ”Postmodernissa” 
ärsyttää eniten se, ettei kukaan sanaa käyttävä 
tunnu tietävän, mitä se tarkoittaa. Mikä on 
toisaalta täysin ymmärrettävää, koska ”post-
modernilla” tarkoitetaan niin useita toisistaan 
eriäviä asioita, että sanan merkitys on jo lähtö-
kohtaisesti joko liian laaja tai hämärä. 
Omaa ajatteluani postmodernista viitoittaa 
varmaankin Fredric Jamesonin määritelmä 
siitä jälkiteollisen tuotantoyhteiskunnan kult-
tuurisena logiikkana. Useimmat ”postmod-
ernismit” pyrkivät näyttäytymään ideologio-
ista vapaina pintoina, kulutusta ihannoivina, 
kaikkien aiempien eettisten mallien uudis-
tajina, jotka itse ikään kuin tarkastelevat kaik-
kea ulkopuolisesti. Tällainen helposti ärsyttää, 
minuakin.

Mutta toki siinä, joka halutaan nimetä ”post-
moderniksi”, ärsyttää nimeäjää eniten ym-
märtämättömyys. Monia kokijoita ärsyttävät 
asiat, eleet tai teot, joiden logiikkaa he eivät 
välittömästi pysty hoksaamaan. Eli eivät tajua. 
Kapitalistisessa hyötyajattelussa ymmärtämi-
nen, yksinkertaisuus ja hallinta ovat korkeim-
pia arvoja, ja kriittistä ajattelua ja kohtaamista 
vaativat asiat pyritään vaimentamaan ja sivuut-
tamaan ”mahdottomina”, ”merkityksettöminä” 
tai – ”postmoderneina”.

Taide on yksi kriittisen ajattelun tai tekemisen toiminta-alue. Taide kyseenalaistaa jatkuvasti 
ympäröivän todellisuuden tarjoamalla vaihtoehtoisia tapoja nähdä, kuulla, kokea maailma – ih-
miset, luonto, yhteiskunta. Jokainen taideteos (kirja, sävellys, elokuva, teatteriesitys, maalaus, 
installaatio jne.) on oma maailmansa, joka toimii oman logiikkansa mukaan. Näin jokainen taide-
teos tai -teko suhtautuu kriittisesti hegemoniseen valtadiskurssiin, joka haluaisi uskotella olevansa 
ainoa mahdollinen todellisuus. Taide on moniäänisyyden todellisin tila.

Entä sitten ”pohjoinen kulttuuri”? Meidän elämä. Mitä teemme, miten sen teemme – me ”poh-
joisessa” asuvat ihmiset. Elämisen jälki, elämisen jäljet. Se on kaikki se, mitä tapahtuu, kunhan 
eläminen on ensin tehty mahdolliseksi. ”Pohjoinen kulttuuri” on sitä, mistä minä olen tehnyt 
Oulussa oman elämäni – ja iloitsen siitä, miten riemukkaan moniasuista se on. Ja moniasuisena 
sen pitää säilyä. 
       paavoeduskuntaan.blogspot.com

Vasemmistoliitto
Paavo J. Heinonen, 
nro 59
päätoimittaja, Kaltio

”Postmoder-
nissa ärsyttää 
eniten se, ettei 
kukaan sanaa 
käyttävä tunnu 
tietävän, mitä se 
tarkoittaa. 

Vihreä liitto
Jussi Autio, nro 85
Pelisuunnittelija ja 

toimitusjohtaja, 
Tuonela Productions

Taide, kuten kulttuuri yleensäkin heijastelee yhteiskunnan yleistä olotilaa. Taide voi ot-
taa kantaa ja toimia ilmaisun keinona yksittäisiin aihepiireihin tai kokonaisiin elämän-
tapoihin. Tulevaisuudessa taiteen rooli tulee paitsi kasvamaan myös monimuotoistumaan. 
Vaikka taiteella on itseisarvo sinänsä, niin näen, että taiteilijoiden kaupallinen kysyntä 
tulee kasvamaan ihmisten etsiessä entistä enemmän keinoja ilmaista omaa identiteettiään. 
Yritysmaailmassa taiteilijoiden arvostus tulee nousemaan, sillä savupiipputeollisuuden 
aikakausi on jo mennyttä ja tulevat innovaatiot syntyy monialaisella osaamisella. Ja juuri 
tuossa yhtälössä taiteilijoiden kyky nähdä ja ilmaista asioita, abstraktioitakin, nousee suu-
reen arvoon. Samoin perinteisempiin taiteen muotoihin tukeutuville avautuu uusia mah-
dollisuuksia, sillä taiteenkin digitaalistuessa sen levitysmahdollisuudet kasvavat huimasti, 
joten taide löytää entistä suuremman yleisön. 

Minulle pohjoinen kulttuuri tarkoittaa dualistista 
suhdetta luonnon ja yhteisöjen välillä. Sitä, että läpi 
aikain pohjoisessa on eletty avaran luonnon parissa, 
joka on toisaalta luonut myös tiiviitä yhteisöjä. Siinä 
missä se voisi tarkoittaa ummehtunutta ja ahdas-
mielistä monokulttuuria, niin itse koen pohjoisen 
kulttuurin nimenomaan vapauttavana. Nykyään tuo 
suhde heijastuu parhaiten siinä, että laajojen met-
sien lisäksi täällä pohjoisessa saa silti teknologian, 
internetin ja muiden viestimien kautta yhteyden 
niihin yhteisöihin mihin kukainenkin kokee kuu-
luvansa. Pohjoinen kulttuuri merkitsee siis minulle 
avoimuutta ja uuden omaksuvaa kulttuuria, jossa 
luonnon rauhasta on hyvä ponnistaa 
tiedonvälityksen valtateille.

Todennäköisesti postmodernissa ärsyttää juuri se, 
että taiteena sitä ei voi katsoa vain vilkaisemalla, 
vaan postmoderni vaatii pysähtymään ja miet-
timään. Samoin postmoderni on tietyllä tapaa 
kuritonta ja perinteiset säännöt rikkovaa ja uudella 
tavalla ajattelemaan pakottavaa, joten en ole yllät-
tynyt, että konservatiivien ja taaksepäin kat-
sovien perussuomalaisten mielestä kyse on 
tekotaiteellisuudesta. Jos ajattelussa haikaillaan 
menneen perään, niin silloin taide, joka vaatii kat-
somaan uudella tavalla ei varmastikkaan tunnu 
hyvältä.

jussiautio.com

“Todennäköisesti post-
modernissa ärsyttää juuri 
se, että taiteena sitä ei voi 
katsoa vain vilkaisemalla, 
vaan postmoderni vaatii 

pysähtymään ja 
miettimään.
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Suomen 
Sosialidemokraattinen 
Puolue
Tiina Partanen, nro 113
kuvataiteen ja käsityön 
opettaja

Taide on psyko- fyysis- sosiaalisen todellisuuden muodostaja. Nykypäivän taide-
käsityksen myötä taiteen voidaan katsoa soluttautuneen kaikkialle arkiympäristössämme; 
rakennettuun - ja luonnonympäristöön, äänimaisemaan, esine- ja ruokakulttuuriin, eri 
medioihin jne. Taidetta koetaan kaikilla aisteilla, ja sitä koetaan tiedostamalla sekä tiedos-
tamatta. Kuvataideopettajana ajattelen, että taide representoi yhteiskunnan ilmiöitä haas-
tamalla ajattelemaan ja tekemään tulkintoja. Se on väistämätön ja hyvinvointia tuottava 
osa jokapäiväistä elämää.

Pohjoinen kulttuuri on minun päässäni hykerryt-
tävän monimuotoinen sekoitelma ilmiöitä korkea-
kulttuurin, populaarikulttuurin sekä elämisen ja ol-
emisen saralta. Ne ovat syntyneet tervakaupungin 
historiasta ja Lapin hangilta Oulun seudulle sekä 
pohjoisempaan Suomeen. 

Se, että pohjoinen kulttuuri tapahtuu paikassa, joka 
talvella on sysipimeää aamusta iltaan ja kesällä kylpee 
ympärivuorokautisessa valossa tuo leimallisen vai-
kutelman alueemme kulttuurikenttään, niin hen-
kilöiden kuin teostenkin kautta. Miksi Oulussa ol-
laan niin hyviä tanssimaan? Tai miten kummassa 
Nokia-ihme kehkeytyi juuri Ouluun? Miksi tässä 
kaupungissa heavy-musiikki on niin kovassa huudos-
sa? Kuka keksi tiernapojat? Entä rössypotut? Pieniä ja 
isoja tarinoita.
Inspiroivia henkilöitä ovat mm. taidemaalarit Vilho 
Lampi ja Kalervo Palsa.
Ei postmodernissa ärsytä mikään. Päinvastoin. Tosin minä tunnen postmodernin käsit-
teen lähinnä visuaalisten taiteiden tulkinnan kautta. 

Postmoderni kuvastaa tiedon ja totuuden pirstaleisuutta, sekä tuo esille nimenomaan 
pieniä tarinoita yleisesti hyväksyttyjen suurien totuuksien sijaan. Minusta nämä reuna-
huomautukset ja marginaali-ilmiöt ovat kokonaisuuden hahmottamisen kannalta kiin-
nostavia. 
Ne kertovat oikeastaan enemmän todellisuudesta.

tiinapartanen.fi “Postmoderni kuvastaa tiedon ja 
totuuden pirstaleisuutta, sekä tuo 

esille nimenomaan pieniä tarinoita 
yleisesti hyväksyttyjen suurien 

totuuksien sijaan. 

Suomen Kristillis-
demokraatit

Sirkku Kianto, nro 8
toimittaja

Taide koskettaa jokaista, siihen on jokaisella 
oikeus ja se asettaa jokaisen tasa-arvoiseen 
asemaan luomisen näkökulmasta. Pidän ITE-
taidetta arvokkaana ja mielenkiintoisena ja olen 
tehnyt siitä ammoin juttuja telkkariin. Taide/
luovuus on alue, joka on jokaisen henkilökoh-
tainen. Siihen ei voi pakottaa, sitä ei voi kahlita 
eikä sitä voi ohjata väkisin. 

Taiteella on erityisen tärkeä asema ihmisen koko 
elinkaaren aikana, sitä pitää tukea, arvostaa ja 
antaa siihen mahdollisuus aina. Julkistaide on 
osittain eri asia!
"Pohjoinen kulttuuri" on kaikki, siis pohjoin-
en elämänmuoto, pohjoisen ihmisten elämä, 
historia, tavat ja mielenmaisema kaikkinensa.

Postmodernissa ärsyttää se, että ensi näkemältä 
sitä ei välttämättä ymmärrä ja silloin se saattaa 
aiheuttaa katsojassa niin voimakasta turhau-
tumista, että se kääntyy taiteilijaa vastaan. Se 
voi aiheuttaa katsojassa aliarvostamisen ja hy-
väksikäyttämisen tunnetta ja saattaa katsojan 
naurunalaiseksi ja tyhmäksi. 

Taiteen ei pidä unohtaa visuaalisuutta, eikä 
liiaksi jauhaa sanomaa ja taiteilijuuden jat-
kuvaa yhteiskunnallisen otteen vaatimusta. 
Postmodernismi tekee itsensä röyhkeäksi, jos 
katsoja turhautuu liikaa. Tiedän toimittajana, 
että ensivaikutelman on pystyttävä koukut-
tamaan ja antamaan jotain tärkeää, jotta jaksaa 
lukea tai katsoa pidempään. Jos halutaan tuoda 
taideteos muiden nähtäväksi, on oltava myös 
vastuuta, otettava katsoja huomioon.

Yksittäinen taideteos on sikäli suuri riski, 
koska se on liikkumaton ja yksi ja sama. Se 
ei etene kuin katsojan korvien välissä. Jos 
se ei etene, katsoja turhautuu. Jos taiteilija 
haluaa tuoda jonkin asian esille, on pyrittävä 
viisaaseen, fiksuun, älykkääseen viestintään 
myös taiteessa, eikä heittää mitä tahansa 
mielen roiskeita esiteltäväksi ja olettaa, että 
katsoja pääsee jyvälle.
Jos taas ei halua sen kummemmin  viestittää 
muuta kuin värien tai kaarien ja näköisyyden 
osuvuutta ja taidokkuutta, kannattaa palvel-
la katsojaa panostamalla näihin aisteihin, 
julkisessa taiteessa. Jokainenhan voi taiteilla 
kotonaan mitä huvittaa.
Olen kuitenkin käsittänyt, että postmodernis-
mi on parhaimmillaan persoonallista tulkin-
taa. Ei ainoastaan sellaista surrealistista tuo-
tantoa, jota ei ymmärrä erkkikään. 

En siis perää yksioikoisesti 
ainoastaan näköistaiteen perään!!

sirkkukianto.com

“Postmodernismi tekee 
  itsensä röyhkeäksi, jos 
katsoja    turhautuu liikaa.
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Taiteen merkitys yhteiskunnassa on yhteiskuntaa hahmottava, taide kertoo taiteilijat tulk-
kinaan yhteiskunnan sen hetkisestä ilmapiiristä ja henkisestä kehityksestä. Taiteen teki-
jät (itselleen rehelliset) ovat aikansa ja ympäristönsä kuvaajia ja ristiriita tulee monesti 
juuri tästä, koska kaikki eivät kestä nähdä tai kuulla totuutta omasta olemassaolostaan ja 
pakenevat esinekulttuurin valheelliseen maailmaan (markkinatalous). Toiset taiteen teki-
jät tuottavat esineitä ja toiset, joihin luen itseni, elämyksiä ja kysymyksiä, joihin kulttuuri 
vastaa.

Pohjoinen kulttuuri tarkoittaa minulle taiteen tekemistä pohjoisessa ja sen ilmapii-
rin kuvaamista, elämistä täyttä elämää pohjoisessa pohjoisen ihmisten keskellä. Jos 
asuisin etelässä, tekisin tietenkin vastaavasti etelän kulttuuria, eli eläminen ja tekeminen 
ympäröivien vaikutteiden keskellä, siksi en hyväksy taidetrendien mukaista tekemistä, 
koen sellaisen kaupalliseksi pelleilyksi.

Minua ei ärsytä postmodernismissa muu kuin sanahirviö itse, postmodernismi on poliit-
tista kulttuurikapinaa vallitsevia kulttuuriarvoja kohtaan ja kuten perussuomalaiset ovat 
nimen laittaneet tekotaiteelliseksi syylliseksi ohjelmaansa tietämättä yhtään, että paljasta-
vat olevansa postmodernisteja poliittisia keskustalaisia arvoja vastaan. Postmodernismi 
ei ole muuta kuin uuden taiteen kannalta erittäin tärkeä asia. Aina pitää kehittyä ja löytää 
uusia keinoja kehittää itseään, taidetta ja yhteiskuntaa. Konstruktivismi olisi voinut olla 
vähemmän hämmentävämpi sana. Olen hyvin ylpeä itsestäni ollessani perussuomalainen 
expressionistinen postmodernisti. Oppia ikä kaikki.

tykkylainen.com

Perussuomalaiset
Kari Tykkyläinen, nro 54
kuvanveistäjä

“Olen hyvin ylpeä 
itsestäni ollessani 
perussuomalainen 
expressionist inen 
postmodernisti. 

Taiteen pitää olla yhteiskuntakriittistä. Parhaim-
millaan taide ottaa kantaa nykyajan yhteiskun-
nallisiin ilmiöihin.

Pohjoinen kulttuuri merkitsee minulle pohjois-
ta luontoa, luovia ja ennakkoluulottomia kult-
tuuritapahtumia ja -persoonia sekä värikästä 
saamelaiskulttuuria.

Postmodernismi on yksi yhteiskunta- ja 
kulttuurisuuntaus muiden joukossa, ja suoma-
laisenkin kulttuuriperinnön kannalta yhtä tärkeä 
kuin kaikki muut. Siinä ei erityisesti ärsytä 
mikään.

Svenska folkpartiet i Finland / 
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Mats Hilli, nro 124
historian ja uskonnon opettaja

Vastauksia ei valitettavasti saatu seuraavien puolueiden edustajilta: Köyhien 
asialla, Itsenäisyyspuolue, Kommunistinen Työväenpuolue, Muutos 2011, 
Vapauspuolue, Piraattipuolue, Suomen Kommunistinen Puolue ja Suomen 

Työväenpuolue. 

Älkää silti unohtako heitä!
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Opiskelijan prioriteetit  | Anni Hyypiö

Mitäs helvettiä, taas omenat on 
hirveän hintaisia!

Eikä leipä ole yhtään sen halvempaa.
Kyllä nyt ei ole rahaa ruokaan. 

Voi veljet! Vappu on pelastettu. Nyt
lähtee heti kalijat mukaan!



Anna Salmi

S a n k a r i t a r 
ryömii 

kertomuksensa 
sivujen välistä

Lavinia (2008, suom. Kristiina Rikman 2009) 
on ensimmäinen fantasiaklassikko Ursula K. Le 
Guinin kertomus, johon olen tarttunut. Luku-
kokemusta saattelivat lukuisat kehut Guinin 
antitolkienlaisista vaihtoehtomaailmoista, joissa 
ihmisten tai olioiden tehtävänä on kosmoksen sisäisen tasapainon ylläpito pikemmin kuin sanka-
rien hyppyyttäminen taistelukentillä hyvän puolella pimeyttä vastaan. Tämän odotuksen Lavinia 
vahvistaakin, joskin siinä seikkailevat siivekkäiden ja suomukkaiden sijaan ihmistaruolennot. 

Romaani on nimihenkilön minämuodossa kuvaamaa itsestään tietoista fiktiota, joka päivittää 
antiikin kultasilattuja Troia- ja Rooma–mytologioita ja eeppisen sankarikuvauksen perinteitä 
sivullisen, taruissa lyhyellä maininnalla sivuutetun Latiumin 18-vuotiaan kuninkaantytär La-
vinian näkökulmasta. Kuvauksellaan valtakunnanperustaja Aeneaan saapumisesta luvattuun 
maahan, Italiaan, Lavinia päätyy kirjoittamaan uusiksi Rooman kansallisrunoilija Vergiliuksen 
Aeneis -eepoksen tapahtumia ja henkilöitä. Keskiössä on Lavinian ja Aeneaan kohtalon saattama 
ja katkaisema avioliitto. 

Eletään pronssikautista Keski-Italiaa, jossa heimokahakat vain hieman varjostavat rauhaisaa 
ja tasaista luonnonlikeistä eloa. Lavinia ei haaveile paremmasta kuin saada elää isänsä talossa 
vaalien alttarin ja kotijumalien viihtymistä, mutta asema pakottaa hänet ylhäisten kosijoiden 
neitsytpalkinnoksi. 

Kiinnostavan käänteen kertomus saa, kun Lavinia kohtaa syrjäisessä uhrilehdossa luojansa, ru-
noilija Vergiliuksen haamun, joka paljastaa hänelle sepittämiensä henkilöiden, Lavinian ja tämän 
läheisten, tulevat vaiheet. Näin Lavinia tietää jo etukäteen, että hänen maailmansa tasapaino tulee 
särkymään ja korvautumaan toisella.

  Lavinian    maailma
Samalla Lavinia saa tilaisuuden kyseenalaistaa 
tarinankerronnan lainalaisuuksia, niitä ehtoja, 
joilla toinen kuvaillaan ja piirretään esiin. Hän 
antaa äänen miehisen perinteen kertomalle 
järjestykselle, jonka haavoittuvuus ja toisin 
kertomisen huikaiseva mahdollisuus näin pal-
jastuvat. 

Lavinia ystävystyy sepittäjänsä kanssa ja 
kääntää totutun asetelman ylösalaisin: kek-
sitty alkaa tukea ja ymmärtää keksijäänsä ja 
ohjata omaa tarinaansa. Edelleen Lavinia elää 
tapahtumien keskellä ja niiden ehdoilla, eikä 
hän voi muuttaa niitä, ei pelastaa miestään 
Aeneasta ennustetulta kuolemalta. Kuitenkin 
juuri tietoisuus omasta osuudesta ihmisestä 
toiseen siirtyvässä, muuntuvassa mutta loput-
tomassa laulussa antaa kuninkaantyttärelle 
tilaisuuden vaikuttaa lukijaansa, laskea kätensä 
sivuja kääntävälle kädelle: ”Jos minun kerran 
on elettävä vuosisadasta toiseen, niin täytyyhän 
minun edes voida avata suuni ja puhua.”

Lavinia kritisoi feministisin äänenpainoin sukupuolen ohjaamaa tulkintaa ja ajattelua kuvitellen 
myyttisen tapahtuman logiikan toisin, uudella tavalla. Tässä se ei kenties vaikuta samoin kuin 
esimerkiksi toisen amerikkalaisen spekulatiivisen naisfiktion tekijän Margaret Atwoodin dysto-
piat, joissa niissäkin pohditaan sukupuolisen vallan, hengen ja materian ihmiskunnalle ja bios-
fäärille kohtalokkaita yhteyksiä. Le Guinin romaanin erityisyys on kuitenkin juuri sen myyttiin 
etäännytetyssä intensiivisyydessä sekä eritoten siinä, miten se puhuu minuuden synnystä toisen 
antamana tai toisen kanssa rakennettuna. Kuten runoilijan aave pohtii luomaansa naishahmoa: 
”- - se mitä luulin tietäväni sinusta – se vähä mitä mistään tiesin – oli typerää, sovinnaista, 
mielikuvituksetonta. - - Mutta ei yhdessä eeppisessä runossa voi olla kahta rakkaustarinaa. Mihin 
taistelukohtaukset sitten mahtuisivat?” Naisminuus ja olemisen ekologiseen harmoniaan pyrkivä 
tietoisuus ovat Lavinian hahmossa erottamattomat, ja nuori nainen muuttaakin runoilijansa ker-
tomusta juuri kuvatessaan italialaisarjen rutiineja ja niiden sisäistä järkeä, joille sankarien sodat 
ovat tuhoksi. 
Sanataiteen ydinmerkityksiin kuuluu sen kyky tehdä tietoiseksi jokapäiväisen ajattelun ytimiin 
kirjoitetuista ja pesiytyneistä totuuksista. Sen puheessa voivat yhdistyä moraalinen ja älyllinen 
vaikuttavuus ja henkinen hätkähdyttävyys. Toisin sanottu ja kuviteltu kiteyttää ja tekee näky-
väksi totuuksia ja ongelmia, jotka jokapäiväisessä valtakielessä verhotaan tai jäävät huomaamat-
ta: rohkeus ja oivallus yhdistää asiat vaihtoehtoisella tavalla koettelee totutun ajattelun luutumia. 
Vaihtoehtoiset maailmat ja minuudet piirtävät esiin jokapäiväisen ajattelun ja arvotusten syitä ja 
seurauksia; ne saavat tajuamaan, mitä ja kenelle todella tapahtuu, kenen ääni on ja keneltä se puut-
tuu. Tällaisten tekstien seuraan Le Guinin uusiomyyttikin omalla tavallaan liittyy.    
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Olla vai mennä.
Jäädäkö tähän vai lähteä pysäkille leikkimään 

Elvistä. 
Aurinkojaffan kylkeen kirjoitettu ”Juo pala 

aurinkoa”.
 ”No juuri tätähän mä tarvitsen!”

Sukeltaako liruvaan puroon sillan alla, pukea 
pakkanen mustiin tai potkea kivet maaliin.

Onko sillä enää mitään väliä.
Puolitun sadasosasekunnissa 

kun näen sinut.

Se talvi oli kylmä ja runsasluminen.
Sinä talvena minua ei palellut.

Sinä talvena oli aina päivä.
Sinä talvena kirkkaus ympäröi minut.

Sinä-talvena.
Tänä talvena, minä-talvena,

aion pitää suuni kiinni,
kyyneleet silmissä,
ja käteni nyrkissä.
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Parin viime vuosikymmenen aikana kulttuurimme 
vallitsevaksi trendiksi on muodostunut itsestään-
selvyyksinä pitämiemme rajojen murtaminen: 
teksti ja konteksti ovat oikeastaan samaa, samoin 
lukija on tietämättään myös itse kirjailija. Suosikki-
kirjani (monen muun tavoin) 2010-luvulta on tieten-
kin FaceBOOK, joka edelleen hämmentää kirjailijan 
ja päähenkilön välistä rajaa. 

En ikinä vakavissani ole ajatellut kirjoittavani 
muistelmia. Oman elämänsä jakaminen muiden ih-
misten analysoitavaksi kuuluu pikemminkin elämän-
sä loppupuolella oleville (toivottavasti mielenkiin-
toisille) ihmisille. Asian todellinen laita paljastui 
minulle kuitenkin sattumalta eräänä iltana, kun tot-
tuneesti kirjauduin facebook-profiiliini.  Statuspäivi-
tyksiäni selatessani tulin ensimmäistä kertaa ajatel-
leeksi että profiili sisälsi viimeisen parin vuoden ajalta 
varsin kattavasti elämäni ylä- ja alamäkiä. Muistelma-
ni olivat siis valmistumassa jo hyvää vauhtia, vaikken 
tiennyt niitä edes kirjoittaneeni.

Kaikki arkipäiväiset pohdintani, kuvani ja tapah-
tumat, joihin osallistun, kertyvät kiltisti profiilini 
seinälle. Päivittämällä orjallisesti valokuva-albumia ja 
profiilitietojani pidän myös huolen siitä että profiilini 
oletetulla lukijalla on kaikki tarvittavat etukäteistiedot 
hänen sukeltaessaan lukemaan biografiaani.

Ajatus elämäntarinan kirjoittamisesta sai vahvistusta 
myös toisesta huomiosta: fyysisen eloni rajapyykin 
tullessa vastaan minusta jäisi jäljelle vain satunnaiset 
kirjoitelmani eri oppilaitoksissa ja omalla ajallani. 
Niin, ja tietysti facebook-profiilini. Biografisteille kir-
jailijoiden facebook-profiilit ovatkin suoranainen 
aarreaitta, sillä läpilyöntiään yrittävä kirjailija purkaa 
todennäköisesti elämäntuskaansa paitsi runoihin, 
myös statuspäivityksiin. Mikäpä siis välittäisi parem-
min objektiivista kuvaa taiteilijasta kuin hänen (kän-
nipäissään) kirjoittamansa 30 merkin mittaiset ajatel-
mat elämästä.

Myöhempien aikojen biografistit ovat siis herkullisen 
aiheen juurella: mistäpä muualta he saisivat niin pal-
jon informaatiota edesmenneen kirjailijan elämästä 
kuin hänen facebook-profiilistaan! Tämä vaara vaanii 
meitä kaikkia: jonain lauantaiaamuyönä kirjoittamani 
mukanokkela ja humoristinen päivitys perjantai-illan 
kulusta tulkitaan 50 vuoden päästä minut myöhem-
min hautaan vieneen alkoholismin ensimerkeiksi… 
mutta voiko biografisti muka olla väärässä?

Huomaan kuitenkin, etten ole facebookin 
muistelmakirjailijana yksin, sillä omalle seinälleni 
kertyy jatkuvasti myös kavereideni kirjoittamaa 
sälää: linkkejä, kuvia, videoita ja tapahtumakut-
suja. Elämäni kulku ei olekaan pelkästään omissa 
käsissäni, vaan kaverilistalle hyväksymäni hen-
kilöt haluavat välttämättä jakaa seinälläni omia 
kokemuksiaan minusta. He myös ystävällisesti 
kommentoivat päivityksiäni täysin aiheeseen liit-
tymättömillä kommenteilla ja linkittävät minulle 
toistakymmentä mafia wars -kutsua.

Tämä luonnollisesti ärsyttää muistelmakirjoit-
tamisen makuun päässyttä kirjailija-minääni. 
Viestien oikealla puolella olevaa poista-rastia 
takoen pyrin pitämään facebook-seinäni pelkästään 
omana seinänäni. Taisteluni tuulimyllyjä vas-
taan on kuitenkin turhaa, sillä minut tägätään 
yhä uudestaan pikkujoulukuviin, joille en piittaisi 
antaa lainkaan tilaa elämäni seinällä. Kuuluvatko 
nämäkin riitaäänet siis erottamattomasti oman 
elämäni kirjaan? Joudun nöyrtymään ja myön-
nän että facebook-minäni luoja en ole pelkästään 
minä itse, vaan myös kaikki muutkin toimivat 
kirjailijoina tämän hahmon luonnissa. 

Yhtäkkiä minut valtaa pelko: tuo netistä löytyvä 
henkilö on kenties joku vallan muu kuin todellinen 
minä. Tai voinko enää edes väittää itseäni kovin 
todelliseksi: facebook-minäni kun kommunikoi 
aktiivisesti muiden facebook-ihmisten kanssa sillä 
välin kun minä nyhjötän tuntikaupalla koneella. 
Profiilini on tänäkin iltapäivänä jutellut jo kym-
menien ihmisten kanssa, kun minä taas en ole 
saanut edes sukkia jalkaan. Lisäksi facebook-minä-
ni tuntee monia kiinnostavia ihmisiä: reaalimaail-
man tuttujeni lisäksi hänen kaverilistaltaan löytyy 
myös Darth Vader ja Ernest Hemingway. 

Missä hän on tutustunut näihin kaikkiin ihmisiin? 
Olenko tietämättäni nakellut Hemingwayn kanssa 
ylävitosia jo paljon ennen kuin luulin olleeni syn-
tynyt? Kirjaudun ulos profiilistani, mutta tiedän 
että jossain syvällä internetin uumenissa profiilini 
ja Hemingway jatkavat chättäilyään. Minun on 
pakko kirjautua takaisin profiiliini katsomaan, että 
seinäni on pysynyt ennallaan.  Pelottava vierauden 
tunne hiipii mieleeni kun katsomme facebook-
minäni kanssa toisiamme silmästä silmään.

Elämäni seinänä
Jukka Isomaa

A
nn

ik
a 

Ju
kk

ol
a

KULTISTI | 32

Lintukoto | Anni Hyypiö

-Mutta ei kai se auta, lähdettävä se
olisi jälleen kerran. Palaillaan asiaan 
jos nähdään tässä. 

-Voi perkele, nyt se sitten lähti. 
Ainoa hyvännäköinen tipu koko 
puussa ja nyt sekin lähti. Olikohan
se sinkku?

-Vai niin. Palaillaan ihmeessä.



Baarissa tutustuin erääseen matkakump-
paniini nimeltä Paòlo. Hän oli ystävällinen, 
hyvätapainen, mutta hieman yksinkertainen. 
Yritin kertoa hänelle omasta kulttuuristani, 
mutta kielimuuri oli ylittämätön, joten 
lopulta olimme vain hiljaa ja joimme. 
Huomasin, että molemmat heimot joivat, itse 
asiassa niinkin paljon, että minun oli kiire 
pysyä perässä. Tutustuin myös Kultu-heimon 
vanhimpaan. Hän esittäytyi minulle nimellä 
Sami. Uskon että hän tarkoitti englannin-
kielistä nimeä Sam, mutta oikea lausuminen 
tuotti vaikeuksia.

Ikänsä huomioon ottaen hän oli luulta-
vasti ottanut salanimensä nuoruudensa 
aikaisista Humphrey Bogart-elokuvista. 
Oikeaa nimeään hän ei paljastanut, enkä 
kysellyt sen enempää. Ylpeänä hän esit-
teli minulle kunniamerkkejään edeltävistä 
MMT:istä ja antoi minun ottaa kuvan pyhistä 
ikoneistaan. Vaistosin kuitenkin vanhuksen 
peittelevän hymyllään henkisiä arpia, jotka 
eivät olleet vuosista huolimatta parantuneet. 
Edeltävillä taikamatkoillaan Sam oli varmasti 
kokenut jotain kohtalokasta ja traumaattista. 
En vielä tiennyt tulevani kokemaan samaa 
lähitunteina.

Lähdimme ensimmäisestä baarista matkalle toi-
seen kohteeseemme kylään, jota ei jälkikäteen 
katsottuna satelliittikuvien perusteella ole ole-
massa. Bussissa Tiiman shamaani Yuhô pyysi 
meille jumalilta suotuisaa matkaa soittamalla 
puhelimellaan eksoottisen juomalaulun, jos-
sa vaadittiin kaljaa. Samalla Paòlo tarjosi mi-
nulle vaaleanruskeaa juomaa. Luuli sitä aluksi 
sameaksi omenamehuksi, joten otin pullosta 
kunnon hörpyn. Onnettomuudekseni se olikin 
Paòlon itse tekemää hienoa tulilientä. Viisi 
sekuntia myöhemmin pimeys laskeutui ylleni.

Siirryin taikamaailmaan. Paikkaan jonne sano-
taan, että jokaisella MMT:llä ainakin yksi ju-
malten valitsema pääsee. Muistan kirkkaat valot, 
kauniit ennennäkemättömät värit ja iskelmä-
musiikin. Muistan kuumuuden ja kylmyyden, 
helvetin lieskat ja Elysionin kentät. Näin itseni 
kumartuneena valkoisen posliinialttarin ylle, 
uhraamassa aiemmin syömääni texmex-ateriaa 
korkeammille voimille. Kuulin henkiolentojen 
lausuvan yllättävän paljon one-linereita. "Joskus 
on vaan huono päivä", "parempi sinä kuin minä", 
"kunhan vältät miun kenkiä". 
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Magical Mystery Tour X - unohtumaton, 

mutta osittain unohdettu
Sitä kohtalokasta keskiviikkoa edeltävässä kokouksessa sain Moilasen Jussin kanssa 
käskynannon. Tehtävämme olisi osallistua kymmenettä vuottaan juhlistavaan MMT:hen, 
suorittaa useita haastatteluita ja tuottaa paljon kuvamateriaalia uuden Kultistin artik-
kelia varten. Operaatio olisi aivan tavallinen, ilman suuria käänteitä, lähes rutiinia. En 
aavistanut, kuinka kevyt, päiviä sitten kostuneen suodatinpussin kitkerä tuoksu enteili 
inhimillisiä arvoja ravisuttavaa matkaa, jonka seurauksesta saavuttaisin täydellisyyden, 
menettääkseni sen jälleen. Tämä on tarina taikuudesta, mysteeristä ja bussista.

Oli keskiviikko 2.3.2011, klo 16.20, kun odot-
telimme kasvatustieteiden päässä bussia, joka 
veisi meidän taikamatkalle. Meitä oli monta, 
kultulaisia ja tiimalaisia, ja heistä monella 
oli jo pullot kourassa. Hetken epäröityäni 
otin repustani esiin tölkin olutta, jotten erot-
tautuisi joukosta. Olut sihahti leikittelevästi 
vetäessäni läpästä, ja ryhdyin nautiskelemaan 
sen sisältöä. Jussi saapui ilman haalareita. 
Amatöörimäinen moka. Lähteideni mukaan 
haalarit kuuluvat oleellisesti tulevaan riittiin. 
Ne symbolisesti erottavat kaksi sukulaishei-
moa, Kultun ja Tiiman (ks. tutkimuskir-
jallisuus F. Boas 1943) toisistaan. Onneksi 
kollegallani oli sentään alkoholia, jota hän 
ammattitaitoisesti hyödynsi.
Bussi saapui 16.30. Se oli tavallisen näköinen 
bussi, joten olin hieman skeptinen kaikkia 
niitä tarinoita kohtaan, jotka minua innostivat 
tälle matkalle valmistautuessa. 

Otin kuitenkin tunnollisesti kuvia heimolais-
ten bussiinnoususta. Päästyäni sisälle, vilkai-
sin vielä ulos parkkipaikalle ja mietin, onko-
han tämä minun viimeinen matkani. 

Hörppäisin tölkistäni samalla kun fatalistisia 
ajatuksia kummastellen pyyhkäisin ne pois 
mielestäni. Bussi nykäisi liikkeelle.

Ensimmäinen kohteemme oli baari kylässä, 
jonka nimi paikallisella kielellä on KE-MPE-
LE. Astuessani sisään hämmästyin paikan 
länsimaalaisista vaikutteista. Oli pieni tah-
mea tanssilattia, jukeboksi 60-luvulta ja 
neonkyltillä mainostettu vessa. Hutaisin tuo-
pillisen janosta murisevaan vatsaani ja sovin 
Jussin kanssa, että aloittaisimme haastattelut 
vasta matkalla seuraavaan baariin. Tämä tuli 
olemaan kohtalokas virhe, mutta olin vielä 
tietämätön uhkaavasta vaarasta.
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Jälkisanat: Kaksi viikkoa myöhemmin, tätä artikkelia kirjoittaessa, olen kokonaan toipunut 
MMT:stä. Ilmeisesti sain matkallani jonkinlaisen taudin, jonka takia halu uhrata säilyi minussa 
vielä viikon ajan. Jumalat suojelivat minua henkisiltä vammoilta pyyhkimällä kriittisiä tapahtumia 
muististani, mutta varmasti muut MMT:llä olleet tulevat muistuttamaan minua niistä vielä pit-
kään. Katson kännykkäni kalenterista mahdollisia vinkkejä illan tapahtumista, kun silmiini osuu 
merkintä: "Isolla laumalla on hyvä kusta. - Sami". Samalla ymmärrän heimon vanhimman rajat-
toman viisauden, ja salaisuuden sen takana. Tämä "Sami" ei ole ainoastaan mahdottoman vanha, 
lähes Christian Mortensen-vanha. 

Ei, tämä ei ole vain elämänkokemuksen tuomaa viisautta. Omalla matkallaan jumlat eivät olleet 
hylänneet häntä, vaan kohottaneet keskuuteensa. Ymmärrän nyt Magical Mystery Tourin olevan 
nimensä veroinen. Kaikki jotka uskaltavat kurkottaa riskeeraavat paljon, mutta voivat saavuttaa 
kaiken. Jatkossakin siis kehotan kaikkia nousemaan siihen taikabussiin ja suuntaamaan kohti mys-
teerien matkaa. Matkaa, jossa moottori sauhuaa, iskelmä soi ja aamulla suussa maistuu kissan-
paska. Ensi kertaan!

Tarina perustuu tositapahtumiin fiktiivisillä elementeillä. Yksi hahmoista on 
todellisuudessa hieman nuorempi. 
Magical Mystery Tour is brought to you by Kultu & Tiima.
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Samalla tiesin hänen kokeneen 
aikoinaan saman valaistumisen ja ikuisen 
tiedon menettämisen tuskan. Tarjotessaan 
minulle rohtoa, joka toisi minut lopul-
lisesti omaan maailmaamme, hän paljasti 
monien yrittäneen saavuttaa ylempää 
maailmaa MMT:llä, mutta kaikkien epäon-
nistuneen. 

Olin vain yksi monista kurkottajista. Juo-
tuani juoman, jouduin suorittamaan vielä 
viimeisen uhrauksen posliinialttarilla, jonka 
jälkeen olin taas henkisesti oma itseni. Fyy-
sisesti olin romuna, säälittävä varjo entises-
täni. Olin kuitenkin onnekkaana selvinnyt 
hengissä.

Yhtäkkiä tiesin kaikesta kaiken, ymmärsin 
suurimmatkin mysteerit. Tunsin maailmankaik-
keuden kolkoimmat kolkat, tiesin miten syöpä 
parannetaan, ymmärsin miksi Chicago voitti 
Oscarin. Osasin soveltaa agencyn ja habituksen 
teoriaa käytännön arkeologiaan. Olin ylimaail-
mallinen, täydellinen. Pimeys peitti minut jäl-
leen...

Heräsin kolmannen baarin eteisestä kuolaten 
ja täristen. Olin fyysisesti heikko ja henkisesti  
taulusieni. En tiennyt minne matkani oli minut 
vienyt, mutta tiesin tämän: MMT:n jumalat eivät 
hyväksyneet minua joukkoonsa. Nousin vaival-
loisesti ylös ja vapisin vessaan, jossa huomasin 
Paòlon ja Jussin olevan omalla matkallaan, il-
meisesti esimerkistäni inspiroituneena. 

Jätin heidät henkiselle matkalleen ja luisuin 
seiniä pitkin peremmälle baariin. Kahden hei-
mon jäsenillä näytti olevan hauskaa kolmesta 
matkalaisesta huolimatta. Valuin lähimmälle 
penkille, ja huomasin onnekseni vanhan Samin 
istuvan vieressäni. 

Katsottuaan hetken minua, hän ymmärsi minun 
olleen taikamatkalla jumalten valtakunnassa. 
Vanhuksen silmät kirkastuivat säälistä. 
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”YKSI 
S             E 

L      E    N   S     I. .  ” 

HOURULA

Minä, kuten kai sinäkin, hyvä lukija, asun tätä kaupunkia nimeltä Hourula, jossa 
ihmisten kädet ovat sidottu pakkopaidoilla ja jalkaan on laitettu liian isot kengät, jot-
ta he eivät voisi juosta. Heille annetaan sähköshokkeja jonkinlaisen vastaanottimen 
kuvien välityksellä, eivätkä he uskalla tehdä mitään. Nuo ihmiset supattavat kor-
vaani runojaan, mutta en minä heitä usko, en enää. Minut on laitettu laitoksiin yhä 
uudelleen, jotta oppisin heidän tavoilleen, mutta en minä tai-
da pystyä. Sanovat vähäjärkiseksi ja tarkkailevat puolivauhkoil-
la silmillään. Mutta vielä minä karkaan, vielä kun pystyn. Hyvästi.

Toisinaan, elämä on
mieletön kuin näköala

psykiatrisen osaston 
parvekkeelta

  
viidennestä kerroksesta

Sieltä näkee kauas,
mutta lopulta sekin 

– kuten kaikki – loppuu 
  seinään

Sieltä näkee myös
äitejä hakemassa 

lapsiaan tarhasta
ja mitä kaikkea

olisi voinutkaan olla

Monet ovat uskoneet
osaavansa lentää,

Monet eivät osanneet,
mutta toiset             lensivät

kauemmas kuin toiset

Kerrotaanpa osastolla
peräti tarinaa miehestä,

joka lensi niin                 kauas

ettei häntä enää sen koommin 
nähty 
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Verkko-Kult ist issa  on  A INAK IN
dystooppista proosaa:

”Vaikka minua oli varoitettu epämiellyttävistä kokemuksista, joita ehkä 
joutuu kokemaan, jos liikkuu krematorioiden läheisyydessä matalapaineen 
aikaan, työnsin kieleni ulos saalistaakseni yhden ainutlaatuisen lumi-
hiutaleen kieleni päälle.” (Jukka Ylisuvanto)

kysymyksiä:

”Mitä jos äitisi olisi ajatellut samalla tavalla? Ihmiskunta kuolee sukupuut-
toon, jos et lisäänny. Kuka sinusta huolehtii, kun olet vanha? Pahinta on 
kyseenalaistus: ”kyllä se mieli vielä muuttuu”. Entä jos ei muutukaan?” 
(Niina Tolonen)

gaalatabuja:

”Syyksi kameran strategiseen käyttöön on kuitenkin veikkailtu myös miesten 
välisen suudelman mahdollista sopimattomuutta; esimerkiksi Adam Lam-
bertin homosuudelman televisiointi vuonna 2009 aiheutti tv-kanava ABC:lle 
valitusvyöryn.” (Pia Vuolteenaho)

ja raportti kevään kimaltavimmasta flopista:

”Foliorusetteja. Foliostetson. Folio-Edward. Ja haamuja: kaikkialla haamuja: 
jostain syystä vain harva oli muistanut ottaa ruumiinsa mukaan juhlaan.” 
(Kaisa Kortekallio)

                   kultury.wordpress.com

Jussi Moilanen
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