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8 Saatteeksi

”LÖYTYY KAIKEN MAAILMAN DOSENTTIA, jotka kertovat, että 
tätä ja tätä ei saa tehdä”, pääministeri Juha Sipilä purki 2. joulu-

kuuta 2015 turhautumistaan television A-studiossa koko kansan 
edessä. Suomen talous ja työllisyys takkuilivat aina vaan, ja hallituksen 
lääkkeeksi ajamat yhteiskuntasopimus ja pakkolait törmäsivät kerta 
toisensa jälkeen kovaan vastustukseen. 

Paineiden keskellä pääministerin harkinta ja poliittinen pelisilmä 
selvästi pettivät, vähintään valitun ilmaisun ja viestinnän osalta. Töl-
väisy yhdistettiin heti hallituksen koulutusleikkauksiin, ja se herätti 
muutenkin ihmetystä ja hämmennystä. Helsingin yliopiston dosentti-
yhdistykseltä esimerkiksi lähti heti seuraavana aamuna Sipilälle avoin 
sähköpostiviesti, jossa vaadittiin anteeksipyyntöä. 

”Tällainen puhe ei ole pääministerin asemassa suotavaa eikä anna 
hyvää käsitystä teidän asenteestanne oppineisuutta ja lukeneisuutta 
kohtaan”, yhdistyksen puheenjohtaja ja Suomen dosenttiliiton sih-
teeri Anne Nevgi kirjoitti. ”Ei ole hyvä, että pääministerin asemassa 
halveksivasti puhutaan yhdestä asiantuntijaryhmästä tai ylipäätään 
vähätellään asiantuntijoita.”1 

Journalismissa kaiken kokenut emerituspäätoimittaja Risto 
Uimonen avasi kolumnissaan syntynyttä keskustelua päivystävistä 
dosenteista: 

Termi on tuttu vuosien takaa. Sillä tarkoitetaan korkean oppi-
arvon suorittanutta henkilöä, joka vastaa toimittajien tarpeisiin 
laukomalla kysyttäessä mielipiteitään. ”Akateemiselta liukuhih-
nalta” löytyy joka lähtöön asiantuntija, jolta saa mehevän kom-
mentin. 

1 ’Pääministerille kirje 3.12.2015’, Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys, http://blogs.
helsinki.fi/dosenttiyhdistys/uutiset/. 



9Päivystävä dosentti on samanlainen vähättelevä ilmaisu kuin 
Uppsalan ekonomi oli aikoinaan. Tuskastuneet poliitikot avusta-
jineen käyttävät sitä sisäisissä keskusteluissaan yli puoluerajojen. 
Se on heidän tapansa yrittää kestää perusteettomaksi kokemaansa 
kritiikkiä, joka tulvii heidän päälleen radiosta ja televisiosta.2

Tunnen nimikkeen sekä siitä johdetut käsitteet ja niihin liittyvät mie-
likuvat koko lailla hyvin. Olen kuulunut dosenttien kyseenalaiseen 
klaaniin vuodesta 2008, ja sitä ennen jo kaveerasin heidän kanssaan 
yliopistolla parikymmentä vuotta niin opiskelijana, opettajana kuin 
tutkijana. Sen perusteella rohkenen todeta, että kyllä meitä on monen-
laista ja moneen lähtöön – niin kuin lienee kaikkien ammatillisten 
yleisnimikkeiden ja oppiarvojen kohdalla. 

Pilkka voi olla armotonta ja henkilökohtaisesti peräti haavoittavaa. 
Opiskelijoiden piirissä tunnettiin esimerkiksi ”katkera dosentti”, joka 
sinänsä pätevästä tieteellisestä tuotannostaan huolimatta koki jää-
neensä vaille palkintoa, eli pysyvää yliopistollista virkaa, mieluummin 
professuuria. Pahimmillaan tällaisista uraa tuhonneista vääryyksistä 
joutuivat kuulemaan jopa uudet opiskelijat heti fuksiaisten kosteilla 
jatkoilla. 

Poliittisen historian alalla puree pahemmin lohkaisu ”yhden 
dokumentin dosenteista”, sillä siinä asetetaan kyseenalaiseksi tutkijan 
ammattitaito. Kollegojen keskuudessa ei herätä erityistä arvostusta, jos 
julkisuudessa tekee yksittäisestä arkistolöydöstä (ja itsestään) suurta 
numeroa ja kirjoittaa saman tien sen perusteella muka historian 
uusiksi. 

Näitä taustoja vasten en osannut erityisemmin loukkaantua Juha 
Sipilän ulostulosta.3 Dosentin titteli on kaikesta huolimatta sen verran 
komea ja kunniakas, ja myös puolustamisen väärti,4 että se mielestäni 

2 Risto Uimonen: ’Pääministeri, päivystävät dosentit ja jarrumiehet’, YLEn 
Ykkösaamun kolumni 15.12.2015, https://areena.yle.fi/1-3196991. 

3 Ks. jäljempänä kirjoitus ’Kaiken maailman dosentin päivystyskirjasta’ (14.12.2015). 
4 Tämän vuoksi suostuin jopa haastateltavaksi Yliopisto-lehden (2/2014 ’Politiikkaa, 

jazzia ja elävää historiaa’) dosentti-sarjaan, https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/
politiikkaa-jazzia-ja-elavaa-historiaa. 



10 kestää vaikka pääministerin harkitsemattoman lausahduksen. Tämä 
pahoittelikin tuoreeltaan ”kommenttiaan, joka ei ollut tarkoitettu 
mitään ammattiryhmää vastaan”.5 

Sitä paitsi tunnistin itseni hyvin tuosta tokaisusta, tosin enemmän 
kaiken maailman asioiden kommentoijana kuin aina vain kielteisen ja 
torjuvan näkökulman esittäjänä. Olen joulukuusta 2011 vetänyt yhteis-
kuntapoliittista ajatuspajaa, jonka toiminnanjohtajan velvollisuuksiin 
kuuluu olla parhaan taitonsa mukaan tiedotusvälineiden käytettävissä 
ja esittää näkemyksiä ajankohtaisista asioista. 

Minkä verran olen siinä roolissa tullut ylittäneeksi asiantuntemuk-
seni rajoja, se lienee parasta jättää muiden arvioitavaksi. Osin sen 
voi niin halutessaan tehdä kirjoituskronikkojeni Tuhansia merkkejä 
politiikasta pohjalta, joista tämä on kolmas kokoelma. Katveeseen 
jäävät kuitenkin kaiken maailman haastattelut, kommenttipyynnöt, 
alustukset, seminaarit ja keskustelutilaisuudet, jotka ovat pitäneet niin 
toiminnanjohtajan kuin päivystävän dosentin kiireisenä. 

Näidenkään sisällön osalta ei tässä voi harjoittaa itsereflektiota, 
mutta oma kiinnostavuutensa on katsoa kootusti, minkä verran ja 
millä foorumeilla on ollut mukana. Kalevi Sorsa -säätiössä pidetyn 
aktiviteettien seurannan perusteella syntyy kuudelta vuodelta suurin 
piirtein seuraavanlainen saldo. 

Olen antanut tiedotusvälineille pitkälti yli 200 haastattelua ja 
lausuntoa tai käynyt niissä keskustelemassa. Radio nousee noin 60 
kertaan YLEn mainioiden Politiikkaradion ja Ykkösaamun johdolla, 
televisio jää tuosta puoleen ja jakaantuu tasaisemmin eri ohjelmien 
välillä. Lehdistä erottuvat kärjessä Demokraatti ja Helsingin Sanomat, 
mutta STT:n, Lännen Median ja yhteistoimitusten noin kolmisenkym-
mentä juttua lienevät levinneet laajimmin. 

Kotimaisen kielirajan (Hufvudstadsbladet, YLE på svenska) sekä 
Pohjanlahden ylittäminen Ruotsiin (SVT, Sisuradio) ilahduttavat aina 
sekä sähköisellä että printtipuolella. Turhamaista mieltä hivelevät myös 

5 Tieteentekijöiden liiton Facebook-päivitys 3.12.2015, https://www.facebook.com/
tieteentekijoidenliitto/posts/976637159046781?comment_tracking=%7B%22tn%22
%3A%22O%22%7D. 



11muutamat kommentit New York Timesissa ja Financial Timesissa, kun 
Suomi on syystä tai toisesta ylittänyt kansainvälisen uutiskynnyksen. 

Lähemmäs pariasataa kertyneiden keskustelutilaisuuksien kirjo 
on niin laaja, että niiden tarkemipi tyypittely tuntuu turhata. On yhtä 
lailla esitelmiä kateedereilta kuin alustuksia suljetuissa kerhoissa tai 
yhdistyksissä. Tai sitten olen ollut pelkkä kommentaattori tai tilai-
suuden juontajan ja vetäjän roolissa, ellen peräti suoranainen haastat-
telija, kuten useiden kirjailijoiden ja tutkijoiden kanssa kirjakaupan tai 
kirjallisuustapahtuman lavalla. 

Sorsa-säätiön kansainväliset verkostot ovat avanneet tältä osin mitä 
kiinnostavinta vuorovaikutusta Skandinaviaan ja ympäri Eurooppaa. 
Kaukaisimmat keskustelut on käyty Kiinassa. Nämä puolestaan ovat 
tarjonneet virikkeitä blogeihin, kolumneihin ja artikkeleihin, joiden 
kokonaismäärä kaikki kirjalliset annetut kommentit laskien lähes-
tynee kohta kolmea sataa. 

Dosentti myöntää auliisti, että suurta tiedettä ei tämän kaiken kes-
kellä ole syntynyt, vaikka sentään nippu tutkimuspainotteisia artik-
keleita. Tuntumaa akateemisiin ympyröihin ovat pitäneet yllä myös 
muutama väitöskirjan esitarkastus ja toimiminen pari kertaa vasta-
väittäjänä, lausunnon kirjoittaminen hakijan pätevyydestä dosentti-
kollegaksi sekä vierailut ulkopuolisena opponenttina jatkokoulutus-
seminaareissa. 

Poikkeuksellista iloa ovat tuottaneet tilaisuudet päästä pitämään 
keskustelevaa kurssia opiskelijoiden pienryhmälle, mutta tällaiset 
dosenttiopetukset on näinä talouskurin aikoina taidettu leikata pois 
turhuuksien roviolle. 

Ajatuspajatoiminnan ideana on ollut rakentaa siltaa tieteen ja 
politiikan välille, tukea tutkittuun tietoon nojaavaa yhteiskunnallista 
päätöksentekoa ja ruokkia kansalaiskeskustelua punnituin puheen-
vuoroin. Debatti ei ole pahasta, vaan demokratian elinehto. Oma 
lähtökohtani on, että näkemyksensä täytyy pystyä perustelemaan, oli 
ne sitten ilmaissut kulttuurisivujen kolumnissa tai tieteellisessä jul-
kaisussa.



12 Jos argumentti ei kestä, niin silloin sitä täytyy hioa, ellei miettiä 
premissit, prosessit ja johtopäätökset uudelleen. 

***

Tuhansia merkkejä politiikasta tuli tällä erää ”trilogia”. Kalevi Sorsa 
-säätiö on tarjonnut kuuden vuoden ajan oivallisen mahdollisuuden 
seurata Euroopan ja Suomen asioita, yhdistää niihin historiaa ja kult-
tuuria, osallistua tätä päivää ja tulevaisuuttamme muokkaavien kysy-
mysten hahmotteluun. 

Ajankohtaiskommentaarieni kronikka heijastelee lähinnä maail-
manmenon pintavaahtoa, jos kohta mitaltaan lyhkäisiin teksteihin 
on yritetty puristaa myös pohjavirtoja. Oman lisänsä ja lajinsa tähän 
kolmanteen kokoelmaan tuo valikoima viestejäni Facebookiin, jonka 
sosiaaliseen ihmemaailmaan liityin lopulta pääsiäisenä 2016. Twitterin 
nokkeluuksiin ja kömpelyyksiin en sentään vielä ole sortunut. 

Jatkuuko kommentoiti, missä muodoissa tai millä foorumeilla, sitä 
en osaa tällä hetkellä ennustaa. Dosentin vakaa aikomus on joka tapa-
uksessa jatkossakin flaneerata kaupungilla ja kulttuuritapahtumissa 
pää pystyssä, seurata aikamme kysymyksiä, jos kohta sukeltaa syvem-
mälle historiaan. Kirjoihin ja kirjoittamiseen on yhtä kaikki kasvanut 
kiinni niin, ettei niihin ole aikomustakaan tehdä eroa. 

Hakaniemen Ympyrätalossa 23. marraskuuta 2017 
Mikko Majander 



13Kasvulla ulos murheen alhosta

ADAM SMITHISSÄ VIEHÄTTÄÄ muun muassa se, miten talous-
tiede sekä moraali- ja yhteiskuntafilosofia mahtuvat sopusointui-

sasti samoihin nahkoihin. Valistuksen ajan filosofit ja heidän oppineet 
perillisensä vielä läpi 1800-luvun saattoivat olla suurin piirtein perillä 
kaikista tieteistä – sekä päälle historiasta, taiteista ja maailmankirjal-
lisuudesta. 

Tältä osin henkiset ja materiaaliset tuotantoedellytykset ovat mul-
listuneet viimeisen sadan vuoden aikana. Jo pelkkä tieteen ja tiedon 
määrällinen kasvu on pakottanut yhä syvenevään työnjakoon, joka 
kiistatta on edelleen lisännyt tuottavuutta ja tehokkuutta, mutta ei 
välttämättä aina viisautta samassa suhteessa. Senkin vuoksi klassi-
koiden seuraan on usein sekä syytä että mukava sukeltaa. 

Tähän mennessä luetun pohjalta tekee mieli muistuttaa, kuinka 
Smith kavahti ajatusta kilpajuoksusta kurjuuteen – race to the bottom. 
Työstä maksettu runsas korvaus on kasvavan varallisuuden seuraus. 
”Sen valittaminen ja surkuttelu tarkoittaa entistä suuremman yleisen 
hyvinvoinnin väistämättömän seurauksen ja syyn valittamista ja sur-
kuttelua.” 

Hankala ja hiukan petollinen avainmääre tuossa on sana ”kas-
vavan”. Sillä työtätekevien osa on ”kaikkein onnellisin ja miellyttävin 
yhteiskunnan ollessa edistyvässä tilassa eli silloin, kun se on vasta 
matkalla kohti suurimpia mahdollisia rikkauksiaan, ei silloin, kun se 
on saavuttanut nuo rikkaudet. Paikallaan pysyvässä yhteiskunnassa 
heidän osansa on ankara ja taantuvassa kurja. Edistyvä tila on todel-
lisuudessa mieluisin ja elähdyttävin kaikille yhteiskunnan osille. Pai-
kallaan pysyvä on ikävä, taantuva on murheellinen.” 

Nyky-Suomessahan on vaurautta vaikka kuinka, mutta maa tuntuu 
polkevan paikallaan, ellei sitten taannu. Siksi ihmisen osa on siinä 
ankara ja ilmapiiri ikävä. Kaikkien tulisi nyt ponnistella sen eteen, ettei 
tulevaisuus ole kurja ja murheellinen. 

Viime vuosikymmenten globalisaatiota tai globaalia kapitalismia 
on puolusteltu hyvin perustein muun muassa sillä, että se on nostanut 



14 – ennen muuta Aasiassa – satoja miljoonia ihmisiä ylös köyhyydestä. 
Toisaalta samaan aikaan yhä jatkuvan vaurastumisen hedelmät ovat 
erityisesti Yhdysvalloissa kumuloituneet kovin harvojen käsiin. 

Jälkimmäisestä tulonjaon trendistä on syytä olla huolissaan, anglo-
saksista maailmaa laajemminkin. Digitalisaatio ja muu teknologinen 
kehitys näet lupaavat huimia tuottavuusloikkia, Smithin kuvauksille 
vertoja vetävällä tavalla. Mutta miten niiden synnyttämä varallisuus 
jakautuu, sitä eivät nykyiset poliittiset järjestelmät ja rakenteet välttä-
mättä kykene ohjaamaan. 

Vaan eivätpä selvinneet Smithin aikaisetkaan poliittiset systeemit 
entisellään ensimmäisestä teollisesta vallankumouksesta. Joku Karl 
Marx ei välttämättä ollut ihan väärässä arvioidessaan seuraavalla 
vuosisadalla, että muutokset tuotantotavoissa ja -suhteissa heijas-
tuvat myös poliittisiin päällysrakenteisiin, vaikka historian lakien 
lukeminen tulevaisuuden ennustuksiksi eivät muuten menneetkään 
häneltä ihan kohdilleen. 

talouselama.fi 11.12.2015 

Kaiken maailman  
dosentin päivystyskirjasta 

KAIKEN MAAILMAN DOSENTILLE osui viime viikolla poikkeuk-
sellinen päivystysvuoro. Parin päivän aikana sain kommentoida 

Yleisradiolle presidenttipeliä 2018, Kauppalehdelle STTK:n puheen-
johtajan Antti Palolan näkemyksiä ay-liikkeestä sekä avittaa New York 
Timesia uutisoimaan terrorimurhista epäiltyjen irakilaisveljesten 
pidätyksistä. 

Tihentymän täydensi panos Adam Smith -opintopiiriin sekä pari 
viikkoa sitten kirjoittamani arvio perusporvariblokin ideologisesta 
liimasta, jonka Talouselämä tälläsi perjantain lehteen. Kun keskiviik-
koaamuna Säätiö oli lisäksi isännöinyt eduskunnan kansalaisinfossa 



15ratkaisupajaa yrittäjyydestä, ajatushautomon tehtävistä ainakin osal-
listuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun tuli tällä erää täytetyksi. 

Mutta tuliko samalla ammutuksi omaan jalkaan? Eikö juuri täl-
lainen joka suuntaan avautuva suu vahvista kuvaa mielipideautomaa-
tista, joka kommentoi kaikkea, mitä toimittajat vain keksivät kysyä? 
Ei kai se pelkkää sattumaakaan ole, että ”dosenteista” on tullut vitsi, 
joka kelpaa jo pääministerinkin suuhun, jopa tv-kameroiden edessä. 

Henkilökohtaisesti en osaa olla kovin loukkaantunut tai närkäs-
tynyt. Sikäli mikäli heittäytyy mukaan julkiseen keskusteluun, niin 
nahka pitää parkita kestämään esiintymisten provosoimat reaktiot. 
Poliitikot sentään joutuvat kestämään viikosta ja vuodesta toiseen 
aivan toisen luokan höykytystä kuin heidän toimiensa ruotijat. 

Kriittinen journalismi saa ja pitääkin olla terävän poleemista, mutta 
turhan usein se jää nokkelan nälvimisen tasolle. Toisaalta poliitikot 
ovat jotakuinkin oppineet, että median moittiminen ei kannata: siinä 
häviää aina. Purkautuuko turhautuminen sitten käytettyjen asiantun-
tijoiden niskaan – olivat ne sitten dosentteja, professoreita tai muita 
jälkiviisaita? 

Viime aikoina Suomessakin on puhuttu paljon tutkittuun tietoon 
perustuvan päätöksenteon puolesta. Sen kanssa ristiriitainen tendenssi 
yhteiskunnassa on valistuksen rationaalisen perinnön rapautuminen 
ja erilaisten uskomusoppien esiinmarssi. Poliitikkojen toivoisi asen-
teissaan, puheissaan ja toimissaan vahvistavan edellistä ja vastustavan 
jälkimmäistä kehitystä. 

Tunnustan toki itseänikin nolottaneen jonkun johan bäckmanin 
jäljiltä, kun olen esittäytynyt virolaisille kollegoille Helsingin yli-
opiston dosenttina. Se on kuitenkin liian arvokas titteli heitettäväksi 
menemään pesuveden mukana. Silti harmittaa kaikkien arvokasta 
työtä tieteen parissa tekevien dosenttien puolesta, jos maine kärsii 
mediassa esiintyvien kommenttitoiminnan vuoksi. 

Viime kädessä haluan uskoa, että sen enempää tiede kuin julkinen 
keskustelukaan eivät kanna tittelien varassa, vaan argumentin voi-
malla. Tältä pohjalta ajattelen jatkossakin olevani tiedotusvälineiden 
käytettävissä, jopa tyrkyttäväni juttuja julkaistavaksi, jos kysyntää ei 
muuten löydy. 



16 Paras argumentti ei demokratiassakaan välttämättä voita, mutta 
perusteltujen näkemysten runsaus ja keskinäinen kilpailu ovat jo 
itsessään edellytys moniarvoiselle yhteiskunnalle, demokratiallekin. 

Kalevi Sorsa -säätiön blogi 14.12.2015 

Smith rohkaisee Sipilää panemaan 
valtion varallisuutta kiertoon

VUOSI VAIHTUI JA SEN MYÖTÄ Suomessa aletaan elää todeksi 
uuden hallituksen budjettia. Ehkä pikku hiljaa alkaa sekin sel-

vitä, mitä tarkoittaa ja vaikuttaa, kun ”pannaan valtion taseet töihin”. 
Tätähän Juha Sipiliä on ehdottanut ja luvannut jo toista vuotta, kunhan 
pääsee valtiovallan ohjauspuikkoihin. 

Pääministeri voinee linjauksessaan nojata myös Adam Smithiin, 
joka omaisuuksien makuuttamisen sijaan rohkaisi panemaan varal-
lisuuden kiertoon. Sillä ”järkevästi toimivat miehet pyrkivät sijoitta-
maan käytettävissä olevat varantonsa niin, että saavat niistä nautintoa 
nykyhetkessä tai tuottoa tulevaisuudessa … Sellainen mies on täysin 
järjetön, joka kohtuullisen turvallisissa oloissa ei käytä kaikkia hallin-
nassaan olevia varantoja, olivatpa ne hänen omiaan tai muilta lainat-
tuja…” 

Nautintoa nykyhetkeen ei hallitus lupaa, vaan perustelee kipeää 
tekeviä leikkauksia auvoisemmilla oloilla joskus sitten tuonnempana 
– hyvä ettei tuonpuoleisessa. Syömävelka ei maistunut sen paremmin 
Smithille, jonka mukaan kansojen varallisuus ei kasvanut turhak-
keiden kulutuksella, vaan investoinneilla tuottavaan tulevaisuuteen. 

Siihen sopii kyllä ottaa vaikka velkaa, niin nyt kuin myös parisataa 
vuotta sitten. Mutta mikä investointi on tuottava ja millä aikajänteellä? 
Ja kuka kantaa riskin, kenen liivit kestävät odottaa pitkän tähtäimen 
tuloksia? 



17Smithin valistusajassa teollisen vallankumouksen kynnyksellä 
tuntui olevan tulevaisuuden uskoa enemmän kuin meillä, jotka 
olemme astumassa briljanttien teknologioiden toiseen konekauteen 
(Brynjolfsson & McAfee: The Second Machine Age). Vaikeuksien kes-
kellä vaikertavassa Suomessakin kertyy koko ajan varantoja, mutta ne 
ohjautuvat mieluummin esimerkiksi osingoiksi kuin investoinneiksi. 

Keskustan eduskuntavaalikakkarassa oli talouskasvusektorissa 
otsikko ”Valtion omaisuudesta vauhtia koko Suomeen”. Vivuttavana 
välineenä toimisi kasvurahasto, joka järjestäisi Suomen Teollisuussi-
joitus Oy:n ja Finnvera Oyj:n kaltaisten toimijoiden kautta rahoitusta 
yritysten kasvun pullonkauloihin. 

Astetta konkreettisemmin kakkara ilmoitti: ”Suurten liikenne-
hankkeiden rahoittamiseksi tarvitaan uusi väline, Valtion Infra Oy.” 
Keskustaa edustava liikenneministeri Anne Berner ei kuitenkaan 
toistaiseksi ole profiloitunut erityisesti valtionyhtiöiden perustajana. 
Toisaalta niin jäi SDP:n Antti Rinteeltäkin valtiovarainministerinä 
perustamatta Remontti Oy ikuisen homekoulukurjuuden korjaami-
seksi. 

talouselama.fi 8.1.2016 

Kannattaisiko suljettua  
listavaalia kokeilla?

SIINÄ MISSÄ TIHEÄÄN toistuvat mielipidemittaukset puolueiden 
kannatuksesta ovat politiikan arkipäiväistä viihdettä, itse vaali-

toimitukset ovat demokratian juhlaa ja ydintä. Annetut äänet ratkai-
sevat yleiseltä ja yhtäläiseltä pohjalta, ketkä istuvat eduskunnassa ja 
Euroopan parlamentissa tai kunnanvaltuustoissa kautta maan. 

Vaikka vaalilipulla äänestetään yksittäistä henkilöä, niin paikka-
määrät jakautuvat koko listan menestyksen mukaan, ja valituissa insti-
tuutioissa toimitaan ryhmien jäseninä. Edustuksellinen demokratia 



18 merkitsee luottamuksen antamista tälle yhdistelmälle mandaattiperi-
odiksi. 

Suoraa vaalia kansa saa nykyään maistaa äänestäessään presidenttiä 
kansakunnan keulakuvaksi ja kaapin päälle. Samaa vallankäytön 
herkkua on ollut pari kertaa tarjolla asiakohtaisesti myös (neuvoa 
antavissa) kansanäänestyksissä – kieltolain kumoamisesta 1931 ja 
Euroopan unionin jäsenyydestä 1994. 

Täydellistä demokratiaa eivät vaalit riitä takaamaan, mutta koko 
poliittinen järjestelmämme rakentuu pitkälle niiden varaan – rahoi-
tusta myöten. Systeemin rukkaamisen luulisi vaativan yhtä huolellista 
harkintaa ja valmistelua kuin muutokset perustuslakiin ja eri poliit-
tisten instituutioiden valtaoikeuksiin. 

Mutta mitä vielä. Suomen tasavaltaan tuli kokonaan uusi vaalien 
taso ilman minkäänlaista kansallista keskustelua, kun Keskusta ja 
Kokoomus väänsivät viime syksynä hallituskriisin varjossa ja sote-
uudistuksen siivittämänä maahan 18 itsehallintoaluetta. 

Nyt sitten pohditaan, mitkä tehtävät siirtyvät tällaisen maakunta-
hallinnon huoleksi, etupäässä kunnilta mutta kenties jotain valtiol-
takin. Kiire on kova, vaikka esimerkiksi sote-rahoista ei ole ehditty 
alkaa edes kunnolla riidellä. Uudistukset kun pitäisi saada kirjoitetuksi 
lakien muotoon ja hyväksytyksi, että päästäisiin pian äänestämään 
maakuntavaltuutettuja. 

Vuosi sitten ennen eduskuntavaaleja ei tällaisista maakuntavaa-
leista puhunut vielä kukaan. Nyt puoluesihteerien konklaavi jo pohtii, 
millaisella tavalla vaalit viedään lävitse. Olisiko tässä paikka suljetulle 
listavaalille, jota aina välistä on väläytelty Suomen henkilökeskeisen 
järjestelmän vaihtoehdoksi? 

Tähän asti olen pitänyt niin sanottuja pitkiä listoja mahdollisista 
hyvistä puolistaan huolimatta lähinnä akateemisena harrastuksena, 
jolla ei ole mahdollisuuksia muuttua käytännöksi. Suomen poliitti-
sessa kulttuurissa vierastetaan niin atavistisesti ajatusta puoluevallasta, 
ettei kukaan lopulta uskalla viedä äänestäjiltä pois oikeutta omaan 
ehdokkaaseen. 

Ei, vaikka ääni omalle ehdokkaalle on jo nyt ääni koko listalle ja voi 
hyvinkin auttaa lävitse ehdokkaan, jota äänestäjä ei ollenkaan välittäisi 



19tukea. Suuret puolueet kun kalastelevat laajoilla vesillä, jolloin niiden 
sisälle mahtuu monenlaista mielipidettä – niin kuin pienemmissäkin. 
Äänestäjän kuluttajansuojasta huolestuneiden luulisikin liputtavan 
suljetun listavaalin puolesta. 

On varmasti niin, että jos esimerkiksi kunta- ja maakuntavaalit ryh-
dytään järjestämään samanaikaisesti, niin vaalijärjestelmän tulee olla 
niissä sama. Uutta tulokasta ei kuitenkaan ehditä valmistella kevään 
2017 kuntavaalien yhteyteen. Ensimmäiset maakuntavaalit – jos ja 
kun siihen asti päästään – voidaan näin järjestää puhtaalta pöydältä, 
ilman että toimitukseen liittyy pinttyneitä vuosikymmenten varrelta 
periytyneitä traditioita. 

Suomalaiseen politiikkaan on haikailtu uutta kokeilukulttuuria, jota 
parhaillaan hahmotellaan esimerkiksi perustulon hyötyjen ja haittojen 
selvittämiseksi käytännössä. Hanke vaikuttaa hankalan monimutkai-
selta ja vaatinee pitkää kestoa, ennen kuin siitä saadaan tukevaa empi-
riaa poliittisen päätöksenteon perustaksi. 

Sen sijaan suljettua listavaalia tai siihen suuntaan menevää vari-
anttia voisi helposti kokeilla ensimmäisissä maakuntavaaleissa niin, 
ettei kenenkään tarvitsisi tässä vaiheessa sitoa asiaan kohtuuttomasti 
poliittista pääomaa – sen enempää puolesta kuin vastaan. Koke-
muksen pohjalta voitaisiin sitten päättää, mihin suuntaan järjestelmää 
on mielekästä kehittää. 

Ehkäpä siihen mennessä on selvinnyt sekin, mikä on kunnan rooli 
uudessa uljaassa sote- ja maakunta-Suomessa. 

Kalevi Sorsa -säätiön blogi 1.2.2016 

9/11:  
New York – Chile – Katalonia

SYYSKUUN 11. ON TATUOITU globaalihistorian muistiin päivämää-
ränä, jolloin New Yorkin kaksoistornit sortuivat terrori-iskuun 



20 vuonna 2001. Siitä voidaan kysyä kuin edelliset sukupolvet John F. 
Kennedyn murhasta: missä olit kun kuulit tapahtuneesta. 

Aika moni osaa vastata. Itse lunastin Aleksanterinkadun liikkeessä 
uusia silmälaseja, kun optikot tiskin takana alkoivat supista käsittä-
mättömiä lentokoneen törmäilystä. En ymmärtänyt asiaa vielä auton 
radiostakaan, vaan vasta kotona television ääressä, kun toinen kone 
täydensi hirmutyön suorassa lähetyksessä. 

Harvempi muistaa, että samaan päivämäärään oli osunut yksi 
kylmän sodan kulminaatioista: Chilen vallankaappaus vuonna 1973. 
Demokraattisesti valittu vasemmistolainen presidentti Salvador 
Allende ajettiin silloin itsemurhaan – tai tapettiin. 

Tilalle saatiin sotilasjuntta ja diktatuuri. Augusto Pinochetin siirty-
mistä sivuun pääsimme juhlimaan vasta 17 vuotta myöhemmin Alp-
pilan opiskelijakämpässä, jossa paikalla oli yksi Suomeen asettunut 
chileläinenkin. 

HILJATTAIN OPIN, että 11. syyskuuta kuuluu myös suoraan yhteisen 
Eurooppamme merkittäviin päivämääriin, niinkin kaukaa kuin vuo-
delta 1714. Silloin päättyi nimittäin Espanjan perimyssota Barcelonan 
valtaukseen. 

Ja mitäs se sitten liikuttaa meidän rauhaamme? Katalonia juhlii 
tuota hiukan paradoksaalisesti kansallispäivänään, vaikka kyseessä 
oli 300 vuotta sitten siis sotilaallinen tappio ja itsehallinnon menetys. 

Suurin piirtein puolet katalonialaisista tuumii, että nyt on tullut 
aika korjata historian vääryys ja irrottautua Espanjan yhteydestä, eli 
Madridin alamaisuudesta. Hankkeelle ei ole laillista pohjaa, kun kes-
kushallinto perustuslakituomioistuimineen panee tiukasti hanttiin. 

Vaan koskapa valtakunnat hajoaisivat sopusoinnussa lakipykälien 
kanssa. Tšekkoslovakialta se tosin onnistui, ja Skotlannilla oli siihen 
kansanäänestyksessä mahdollisuus, jonka se jätti käyttämättä. 

ULKOPUOLISENA ON PAHA ottaa Katalonian-kysymykseen kantaa, 
saati neuvoa. Silti koko jupakka surettaa, noin yleisestä eurooppa-
laisuuden näkökulmasta. Integraation yhtenä ideana kun on ollut 



21madaltaa rajoja niin, että maakunnat ja alueet pääsevät kukoistamaan 
omaleimaista identiteettiään vailla nationalistisia varjoja. 

Talousvaikeuksien ohella ja osin niiden vuoksi Euroopan unioni 
on ottanut viime vuodet myös henkistä takapakkia. Jos esimerkiksi 
Kreikan ongelmista olisi periaatteessa selvitty vielä riihikuivalla 
rahalla, niin pakolaisvirrat tuovat kriisitunnelmat iholle keskelle pai-
kallisyhteisöjä. 

Paineet kasvavat sisältä päin, aina vaurasta pohjoista myöten. Ase-
telma ajaa kansallisvaltiota vahvistamaan otettaan, kun unionitason 
ratkaisuja ei ole aikaa odottaa – eikä oikein uskoa sen toimeenpane-
vaan kykyyn ja solidaarisuuden toimivuuteen. 

VIRIILI KATALONIA ON varmasti yhtä hyvä (tai huono, ellei parempi) 
osa Eurooppaa kuin mikä tahansa muu kolkka, mutta sen lienee 
vaikea löytää paikkaansa EU:ssa ohi Espanjan. Barcelonan liikemies-
piirit vastustavatkin pääsääntöisesti bisneksiä hankaloittavia itsenäi-
syyspyrkimyksiä. 

Niin kuin Lontoon citykin kannattaa Britannian pysymistä unionin 
jäsenenä. Oma ihmetyksensä olisi silläkin, jos Brexit toteutuisi englan-
tilaisen enemmistön äänin. Mikä silloin voisi enää pidätellä EU:hun 
positiivisemmin suhtautuvaa Skotlantia yhteisessä valtiossa? 

Demokraatti 4.2.2016 

Kirjoituskilpa:  
Sosialidemokratia vapausaatteena

”VAPAUS ON SOLIDAARISUUDEN ja tasa-arvon ohella yksi 
Ranskan vallankumouksen ihanteista, joiden saavuttamiseksi 

on rakennettu sosialidemokraattista yhteiskuntaa. Viime vuosikym-
meninä vapauden aate on kuitenkin liitetty ensisijaisesti oikeistoon, 



22 siinä missä sosialidemokraattien on katsottu keskittyvän liikaa raken-
teisiin ja järjestelmiin yksilöiden kustannuksella. 

Toteutuuko vapaus parhaiten markkinoiden ehdoilla? Kuinka 
paljon yksilöiden itsemääräämisoikeutta on sopivaa kaventaa sään-
telyllä ja verotuksella yleisen hyvinvoinnin nimissä? Missä kulkee 
kultainen keskitie? Holhoaako hyvinvointivaltio, vai vapauttaako?” 

Tällaisten kysymysten saattelemana ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiö 
julisti elokuun lopulla 2015 yhdessä Työväen Sivistysliiton kanssa 
kaikille avoimen kirjoituskilpailun Sosialidemokratia vapausaatteena. 
Muoto oli yhtä vapaa kuin ajatuskin: osallistua saattoi niin runoilla, 
tarinoilla kuin tutkielman tyyppisillä esseillä. 

Tai sarjakuvalla, kuten tästä kilpailun satoa esittelevästä julkaisus-
takin käy ilmi. Saatiinpa mukaan yksi laulukin, ’Vapausaate-blues’, 
siististi nuotitettuna, muttei sentään demolevytyksenä. Kaikkiaan 
kirjoituksia tuli yli 30, joista jokaiselle osanottajalle lämmin kiitos. 

Kilpailusta kun oli kyse, niin palkintosijatkin piti teksteistä seuloa. 
Arvioivaan raatiin osallistuivat allekirjoittaneen lisäksi TSL:n puolelta 
puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kantola sekä viestinnän asian-
tuntija ja Aikamerkki-verkkojulkaisun vastaava toimittaja Merja Les-
kinen ajatuspajan muun henkilökunnan antaessa taustatukea. 

Ensimmäiselle sijalle nousi Johannes Pihlajaniemi lukudraamal-
laan ”Ilmainen keskustelu”, toiseksi Antton Rönnholm tulevaisuuden 
perspektiivejä hahmottavalla otteella ja kolmanneksi Johannes Nieme-
läinen omakohtaisesta yleiseen aukeavalla esseellään ”Ettei kenenkään 
tarvitse periä”. Aulis Kaarniolle päätimme myöntää sarjakuvastaan 
erikoismaininnan. 

Voittajia olkoot kaikki, jotka ottivat asiakseen pohtia asetettua 
kysymystä, sosialidemokratiaa vapausaatteena. Jännityksellä jäämme 
odottamaan, millaiseen muotoon se jäsentyy SDP:n valmisteilla ole-
vassa uudessa periaateohjelmassa. 

 Saate Säätiön Impulsseja-julkaisuun 
’Sosialidemokratia vapausaatteena’ 9.2.2016 



23Kalevi Sorsa ja Suomen Pankki

VIIME KUUKAUSINA suomalaisessa yhteiskuntapoliittisessa kes-
kustelussa on viitattu SDP:n pitkäaikaiseen puheenjohtajaan ja 

nelinkertaiseen pääministeriin Kalevi Sorsaan useammin kuin pitkään 
aikaan. On muisteltu syksyn 1991 yritystä alentaa työvoimakustan-
nuksia kokonaisratkaisulla, jota Sorsa eri tahojen pyynnöstä suostui 
juoksemaan kokoon – isänmaan pelastamiseksi keskellä luisua kohti 
pakkodevalvaatiota ja laman kurimuksia. 

Hanke kariutui, vaikka hätä oli suuri. Suomea odottivat vielä vihe-
liäisemmät vitsaukset kuin ennakkoon osattiin aavistaa. 

Tällä historiallisella paralleelilla on nyt ajettu uutta yhteiskuntaso-
pimusta, jossa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä parannettaisiin 
lähinnä palkansaajien kustannuksella. Devalvaatiopeikkoa ei sen 
sijaan enää tarvitse torjua, se kun on omasta markasta luopumisen 
ja yhteisvaluutta euron myötä rajattu pois kansallisesta keinovalikoi-
masta. 

Jälkikäteen arvioiden Suomi oli 1990-luvun alussa sellaisessa 
vapaassa pudotuksessa, että Sorsan sopimuksesta olisi toteutuessaan 
tuskin ollut enempään kuin laskuvarjoksi. Kyynikko voisi väittää, että 
parhaillaan puuhattavassa yhteiskuntasopimuksessa on jäljellä yhtä 
vähän taikavoimaa nykykurssin kääntämiseksi. 

Silti kannattaisi yrittää, sillä jokainen askel mieluummin rakenta-
vaan kuin repivään suuntaan on tärkeä. Ja askelia tarvitaan monta. 

TÄLLAISESSA YHTEISKUNNALLISESSA asetelmassa kokoonnuttiin 15. 
joulukuuta 2015 Työväenliikkeen kirjastoon viettämään Hetkeä Kalevi 
Sorsalle. Kyseessä oli jo yhdestoista kerta, kun ajatuspajamme järjesti 
yhdessä Työväen Arkiston ja Työväenperinne – Arbetartradition ry:n 
kanssa valtiomiehen elämäntyötä esittelevän ja pohdiskelevan tilai-
suuden lämminhenkisissä joulunalustunnelmissa. 

Teema ei olisi voinut olla ajankohtaisempi, sillä otsikon ”Kalevi 
Sorsa Suomen Pankin johtajana” alta näkökulmat avautuivat laa-
jemmin talouspolitiikan kysymyksiin. Työväenperinne ry:n puheen-



24 johtaja Markku Liljeström avasi tilaisuuden, ja Ulf Sundqvist päätti sen 
Kalevi Sorsa -säätiön puolesta joulutervehdykseen ennen perinteistä 
yhteislaulua ’Arkihuolesi kaikki heitä’. 

Välissä kuultiin – paitsi Reino Bäckströmin musisointia – Erkki 
Liikasen, Pertti Sorsan ja Ulpu Iivarin alustukset ja puheenvuorot, 
jotka kevyesti editoituna on koottu tähän julkaisuun. Aikaisempien 
vuosien teemoihin ja esiintyjiin voi tutustua nettiosoitteessa www.  
tyovaenperinne.fi/tyovaki/perinne/hetki-kalevi-sorsalle, jos kohta 
tämä on ensimmäinen kerta, kun tilaisuus on taltioitu myös kirjalli-
sessa muodossa. 

Lämpimät kiitokset kumppaneillemme, jotka ovat osallistuneet 
näiden tilaisuuksien ideointiin ja järjestelyihin vuosien varrella, 
kuin erityisesti myös niissä esiintyneille. Sekä kaikille Kalevi Sorsan 
ystäville ja hänen elämäntyönsä arvostajille, jotka ovat joulukiireiden 
keskeltä poikenneet paikan päälle. Toivottavasti tapaamme samoissa 
merkeissä taas tänä vuonna! 

 Saate Säätiön Impulsseja-julkaisuun 
’Kalevi Sorsa ja Suomen Pankki’ 18.3.2016 

Suomiko heikoin lenkki

PORVARILLISEN SUOMEN kellokkaat ja kulissimiehet kuiskutte-
livat aikanaan, kuinka Tarja Halonen oli presidenttinä liian hyvää 

pataa aina vain autoritaarisemmaksi käyvän Vladimir Putinin kanssa. 
Nyt EU:n pakotepolitiikan oloissa Sauli Niinistö vaalii kahdenvälistä 
keskusteluyhteyttä Venäjän presidenttiin – ja kaikki tuntuvat olevan 
siitä tyytyväisiä. 

Ja hyvä niin. Tarja oikoi ehkä venäläisen kollegansa solmiota ja 
Sauli pelasi tämän kanssa jääkiekkoa, mutta olen vakuuttunut siitä, 
että asiakeskusteluissa molemmat ovat ajaneet päättäväisesti Suomen 
kansallista etua tinkimättä Euroopan unionin yleisestä agendasta. 



25EU:hun liittyessään Suomi haki montaa asiaa: taloudellisen vakau-
 den ja vaurauden perspektiiviä sekä viitekehystä kansainväliselle iden-
titeetille, mutta myös turvallisuuspoliittista ankkuria geopoliittiseen 
asemaan. Vähemmän sotilaallista selkänojaa, jota olisi selkeämmin 
tarjolla NATOn suojista. 

Idänsuhteisiin tuli näin monenkeskisyyden elementti, jota Neu-
vostoliitto oli johdonmukaisesti torjunut läpi koko kylmän sodan. 
Hätäisimmät saattoivat kuvitella, toiset toivoa ja pessimistit pelätä, 
että kahdenväliset yhteydet korvautuisivat pääsääntöisesti unionin 
yhteisellä politiikalla, jota Suomi olisi osaltaan määrittämässä. 

Viime vuodet integraatiokehityksessä ovat osoittaneet, että Suomen 
kannattaa kansainvälisessä murroksessa yhtä vähän panna päätä 
pensaaseen kuin pyrkiä Brysselin selän taakse piiloon. Suora dialogi 
suuren naapurimaan kanssa on paikallaan, sekä kahdenvälisten kysy-
mysten setvimiseksi että osana politiikkaa, joka pyrkii ulos umpiku-
jista kohti yhteistyön Eurooppaa yli unionin ulkorajojen. 

Niin tekevät muutkin. Ranskan presidentti François Hollande 
kiiruhti marraskuussa Pariisin terrori-iskujen jälkeen tapaamaan 
Putinia, ja Moskovaan on matkannut jopa Baijerin konservatiivinen 
pääministeri Horst Seehofer, joka suhtautuu kriittisesti EU:n pakote-
politiikkaan. 

En tiedä, onko Venäjällä vieläkään Suomea luotettavasti parempaa 
naapuria länsirajallaan, tai ylipäätään missään muulla. Kyse on histo-
riallisesta poliittisesta pääomasta, jonka vaaliminen ei tee Suomesta 
heikointa lenkkiä Euroopan unionin idänsuhteisiin. 

Kalevi Sorsa -säätiön blogi 25.3.2016 

FACEBOOKIIN KIRJAUTUMISEN lisäksi (kiitos Elias!) pääsiäisen 
saldoon kuuluu muun muassa John Williamsin Stoner. Takakan-

sien suosituksiin sopii suhtautua varauksella, mutta Julian Barnes, 
Ian McEwan, Colum McCann ja Nick Hornby tuntuvat tietävän mitä 
kehuvat. Puistattavaa luettavaa, näin yliopistolaisena. Ja miehenä. 

Facebook 28.3.2016 



26 Pitääkö journalismin  
laadusta maksaa?

KUN JOSKUS JUMALATTOMAN kauan sitten 1980-luvulla erosin 
kirkosta, päätin käyttää säästyneitä kymmenyksiäni kuitenkin 

maailmankuvaskeneen. Tilailin historiallisia ja yhteiskuntapoliittisia 
aikakauskirjoja sekä monenkarvaisia mielipide- ja kulttuurilehtiä, 
joita teki mieli tukea jo pelkästä periaatteesta. 

Aika paljon jäi arjen kiireissä enimmäkseen ylimalkaisen selailun 
varaan. Lukemattomat pinot kasvoivat ja päätyivät joskus vuosienkin 
säilömisen jälkeen paperinkeräykseen. (Voi niitä löytyä vintiltä vie-
läkin.) 

Silti moniarvoisen pluralistisen demokratian kannattajalle kannet-
tiin myöhemmin aamujakelussa kolmea sanomalehteä. 

Nämä varhaisen aikuisuuden vuodet muistuivat mieleen yhdessä 
palaverissa seuraavan sukupolven intelligentsijan kanssa. Kenellekään 
heistä ei tullut kotiin sanomalehden paperiversiota, pari sanoi sentään 
pulittavansa nettitunnuksista, mutta muut tuntuivat pärjäävän vallan 
mainiosti myös ilman. 

Kaikki he olivat yhteiskunnallisista ja kansainvälisistä asioista laa-
jasti kiinnostuneita siinä missä minäkin. Netin informaatioavaruus 
ja somekanavat vain tarjoavat väylät ja keinot paitsi pysyä kärryillä 
maailman menosta myös osallistua sen hahmottamiseen – ilmaiseksi, 
nopeasti ja ilman rajoja. 

Tunsin itseni London ja New York Review of Booksieni kanssa mui-
naisjäänteeksi. Mutta miten käy laatujournalismin, jos edes nouseva 
älymystö ei enää ole valmis siitä maksamaan? 

Kalevi Sorsa -säätiön blogi 30.3.2016 



27Kymmenen vuotta  
ajatuspajatoimintaa

Protestanttista perimää vai mitä, mutta pääsääntöisesti tuntuu siltä, 
että olisi pitänyt saada aikaan enemmän ja parempaa. Ajatuspajan 
vuosikertomusta ja kymmenvuotiskatsausta kootessa tosin häivähti 
hetkittäin mielessä, että onhan tässä sentään yhtä ja toista… Aikamme 
maailmassa ei tyytyväisyyteen ole varaa, vaan nälkäinen pitää olla 
aina. Ehkä olisi hyvä olla välillä itselleen armollinen ja nauttia pienes-
täkin onnistumisesta, jos sellainen sattuu kohdalle. (Facebook-saate) 

OIKEUSMINISTERIÖN ASETTAMA Kansanvalta 2007 -toimikunta 
jätti 7. kesäkuuta 2005 mietintönsä, jossa se esitti, että ”osana 

julkista puoluerahoitusta osoitetaan määrärahat yhteiskunnallisen tut-
kimuksen hyödyntämistä, koulutusta ja julkaisutoimintaa sekä tähän 
liittyvää kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista varten”. 

Tuuma johti myös toimeen. Puolueet ryhtyivät perustamaan lie-
peilleen ajatushautomoita ja -pajoja, jotka ovat tässä tarkoituksessa 
saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriön (aluksi 500  000 
euron, nykyään 600 000 euron) budjettimomentilta. Muuta varain-
hankintaa toimintansa rahoittamiseksi itse kukin on luonnollisesti 
tehnyt kykynsä ja intressiensä mukaan. 

Kymmenen vuoden aikajänne tarjoaisi jo kelpo perspektiivin tar-
kastella, kuinka poliittistaustaiset ajatuspajat ovat onnistuneet täyttä-
mään niihin kohdistuneita odotuksia. Siihen tarvittaisiin ulkopuolisen 
riippumatonta katsetta, vaikka kriittinen itsereflektio on sekin joka 
organisaatiossa aina paikallaan. 

Kalevi Sorsa -säätiö juhli kymmenvuotista taivaltaan marraskuussa 
2015 töiden merkeissä perinteisellä tutkimus- ja politiikkapäivällä, 
mutta myös 32-sivuisella vihkosella, johon on koottu perustiedot think 
tankin tähänastisesta toiminnasta: tutkimusprojekteista, tärkeimmistä 
tilaisuuksista ja julkaisuista. Monta paneelia sekä etenkin kontribuu-
tiot yhteiskunnalliseen keskusteluun mediassa ja muilla foorumeilla 
jäivät siitä puuttumaan, odottamaan joskus laadittavaa historiikkia. 



28 Matkan varrella olen moneen kertaan kuullut ja itsekin ihmetellyt, 
että ajatuspajojen asema ei ole Suomessa vakiintunut aivan toivotulla 
tavalla. Siitä huolimatta Kalevi Sorsa -säätiö voi arvioida pää pystyssä 
ja hyvillä mielin mennyttä, samalla kun se suuntaa katseen ja analyysin 
eteenpäin kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa, Eurooppaa ja maailmaa. 

Tämä vuoden 2015 toimintakertomus osoittaa, että säätiö on täy-
dessä iskussa tarttumaan toimeen! 

 Saate Kalevi Sorsa -säätiön toimintakertomukseen 2015 

Helsinki – Hong Kong

KELLON LÄHESTYESSA KESKIYÖTÄ Helsinki–Vantaan lentoken-
tällä on hiljaista. Joensuuhun pääsee vielä, samoin Turkuun, Tal-

linnaan sekä Ouluun. Ja Hong Kongiin. 
Finnair on ylpeä asemastaan idän porttina ja lupaa maantieteelli-

sesti lyhyintä reittiä Aasiaan. Silti edessä on kymmenisen tuntia lentoa 
ennen seuraavaa maakosketusta. Kun samaan aikaan kellosta hupenee 
kuusi tuntia, niin perille saavuttaessa ollaan jo pitkällä iltapäivän puo-
lella. 

Otan vielä oluen kuin rituaalina reissuun lähdölle – tai laukaise-
maan ahdistusta, jonka ajatus ahtaassa istumisesta pitkään paikallaan 
aiheuttaa. Keskustelukumppaniksi osuu kaveri, jota maantieteelliset 
rajat eivät tunnu juuri rajoittavan. 

Hänet on noukittu aikoinaan Aalto-yliopistosta maailmalle, yksi työ 
johtanut toiseen, heittänyt Saksaan ja eri puolille Yhdysvaltoja. Nyt on 
kiinnostavia hankkeita käynnissä muun muassa Kiinassa, siinä missä 
Helsingin Lauttasaaressakin, kotinurkillani. 

Repusta löytyy pöytään läppäri, josta aukeaa parilla klikkauksella 
Hong Kongin kartta korttelin tarkkuudella. Yritän painaa mieleen 
vinkkejä, mistä kadunkulmasta saa syödäkseen hyviä wontoneita, kun 
koneellemme kailotetaan jo viimeistä kuulutusta. Seikkailu voi alkaa. 



29KUN 1970-LUVUN ALKUPUOLEN pentuna löysin pöydällä pyörivän 
maapallon ja karttakirjan, Hong Kong oli suurin piirtein yhtä eksoot-
tinen ja todennäköinen matkakohde kuin Timbuktu. Paikkoja, joissa 
korkeintaan Tintti oli käynyt. 

Heikkolaatuisista leluista ja muovikrääsästä oppi halveksimaan 
leimaa Made in Hong Kong, vaikka halpatyön hikipajoista ei mitään 
ymmärtänyt. 

Noista ajoista on aika matka siihen pilvenpiirtäjien viidakkoon, 
joka kahden puolen Victoria Harbouria lyö ällikällä, kun sen omin 
silmin näkee paikan päällä. Maailman luksustuotteiden huippumer-
keillä on siellä vieri vieressä omat suuret liikkeensä joka ostoskadulla 
ja kauppakeskuksessa, joita on paljon. 

Kaupunki on kuin globaalikapitalismin keihäänkärki: raha liikkuu 
ja käy pyydykseen. Hong Kongin pörssi on yksi maailman suurim-
mista, eikä siirtyminen Britannian lipun alta kommunistisen Kiinan 
erityishallintoalueeksi ole menoa hillinnyt. 

Päinvastoin. Pääomat kasautuvat nyt taskuihin, joissa ennen kan-
nettiin puhemies Maon punaista kirjaa. 

SAMALLA KUN MAAT AVAUTUVAT alati laajentuville markkinoille,  
maapallo kutistuu, myös muussa kuin talouden mielessä. Jos 1970-  
luvulta muistaa Keihäsmatkat ja Los Pacosin, niin tämän ajan Kana-
riansaaret taitavat löytyä Thaimaan pattayilta. 

Osaajille asetelma luo mahdollisuuksia. Koodaajien kieli on kan-
sainvälistä ja kelpaa kaikkialla, missä kaivataan tietoteknisiä ratkaisuja 
ja innovaatioita. 

Mutta rajat madaltuvat muiltakin kuin nörteiltä. Esimerkiksi mesta-
rikokeille löytyy kysyntää, ja suurkaupunkeihin mahtuu monenlaista 
kulinarismin kirjoa, vaikka kilpailu eri keittiöiden välillä on kovaa. 

Perhon ja Palacen kasvatti Jaakko Sorsa lähti parikymmentä vuotta 
sitten maailmalle ja asettui vaellusvuosien ja välillä Helsingin Chez 
Dominiquen jälkeen Hong Kongiin. Siellä hän vastaa muun muassa 
siitä, että ravintola FINDSin lista ja laatu pitävät pohjoismaisen ruo-
kakulttuurin lippua korkealla. 



30 Globaaleilla markkinoilla menestyminen vaatii yksilöltä paitsi 
lahjakkuutta ja työteliästä sisua myös uskallusta yrittää ja rohkeutta 
epäonnistua. Ne eivät ole mitään amerikkalaisen unelman erityis-
piirteitä. Edellytyksiä ja eväitä pärjätä löytyy yhtä lailla suomalaiselta 
koulutuspohjalta. 

 Demokraatti 7.4.2016 

”SUOMESSA VEROHALLINNOLLA on tällä hetkeä kai 15 henkilöä 
päätoimisesti näitä valvomassa … eli nämä meidän panostukset 

ovat kyllä aivan käsittämättömän pieniä.” Näin verotusneuvos Markku 
Hirvonen maanantain A-studiossa harmaan talouden ja veronkierron 
torjumisesta. Eilen valtiovarainministeri Alexander Stubb kertoi YLEn 
Vaalien välissä -keskustelussa, että verohallinnossa käytetään näihin 
hommiin tällä hetkellä 95 henkilötyövuotta. Aika iso klappi resurssi-
laskelmissa. Ruotsin verrokkiluku kuitenkin molemmilla sama: pari-
sataa. 

 Facebook 8.4.2016 

Vietnamin sota – vai Amerikan?

KAIKKI TIETÄVÄT VIETNAMIN sodan. Sen jossa Yhdysvallat joutui 
lopulta nöyrtymään ja vetäytymään kehitysmaan sissiarmeijan 

tieltä, vaikka maailmanmahdilla oli käytössään lähes rajattomat 
resurssit rahaa ja tuhon teknologiaa. 

Aikalaiset muistavat tuon ensimmäisen tv-sodan uutiskuvat, ja nuo-
remmille se on tullut tutuksi ennen muuta elokuvien kautta. Ilmestys-
kirjojen joukossa on monta vaikuttavaa teosta, asialla alan mestareita 
Francis Ford Coppolasta Oliver Stoneen ja Stanley Kubrickiin. 



31Kaikki tuntevat Vietnamin sodan, paitsi vietnamilaiset itse – he kun 
kutsuvat sitä Amerikan sodaksi. Sitä edelsi Ranskan sota (1946–1954), 
jota lännessä kutsutaan Indokiinan sodaksi. Jotkut osaavat nimetä 
vielä Pol Potin punakhmerit kukistaneen intervention Kamputseaan, 
mutta harva on kuullutkaan Vietnamin lyhyestä Kiinan sodasta 1979. 

Eli paljon on verta virrannut niin Punaisessajoessa kuin Mekon-
gissa, ennen kuin Vietnam on päässyt nykyiseen turistiystävälliseen 
rauhaan. Entisten siirtomaaherrojen ja amerikkalaissotilaiden jälke-
läiset voivat tänään kokea itsensä tervetulleiksi kartoittamaan isiensä 
jalanjälkiä. 

Mutta kansainvälisesti leviävissä kulttuurituotteissa ei edelleen-
kään kuulu vietnamilaisten ääni ja oma kokemus. He ovat sotimisen 
kohteita, tai sitten eksoottista rekvisiittaa, kuten kuvankaunis Phuong 
Graham Greenen hienossa Hiljaisessa amerikkalaisessa. 

Viime vuonna ilmestynyt The Sympathizer monipuolistaa tältä osin 
maailmankuvaa. Sen kirjoittaja Viet Thanh Nguyen on syntynyt Viet-
namissa, mutta kasvanut Yhdysvalloissa, jossa työskentelee University 
of Southern Californian professorina. 

Palkittu romaani kuljettaa juonta Saigonin sortumisesta/vapautuk-
sesta 1975 vietnamilaisten ekspatriaattien elämään Yhdysvalloissa ja 
takaisin kotimaan uudelleenkoulutusleirille. Välillä kuvataan kovasti 
Coppolan Ilmestyskirjaa muistuttavaa elokuvaa Filippiineillä. 

Siinä sivussa luodataan historiaa ja politiikkaa pidemmillä ja 
syvemmillä kaarilla, kulttuuria ja identiteettejä, ihmistä eri suuntaan 
repiviä lojaliteetteja. Eväät idän ja lännen stereotypioiden ristivalotuk-
seen ovat hyvässä käytössä. 

Tarina kulkee traagisen ja koomisen välillä tai välimaastossa. New 
York Times Book Review näkyy nimenneen vertauskohteeksi Kafkan 
ja Genet’n. Miksei, mutta ennen kuin päästään vallankumouksen 
eksistentiaaliseen ytimeen, on sukellettava myös Orwellin maailmaan. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 13.4.2016 



32 Sosiaalidemokratian uusi lippulaiva

SUOMALAISEEN SOSIAALIDEMOKRATIAAN oli pitkään sisäänra-
kennettuna käsitys, että SDP:lle oikeastaan kuuluisi samanlainen 

kannatustaso kuin ruotsalaisille tovereille. SAP huiteli mieluummin 
40 prosentin ylä- kuin alapuolella, siinä missä Suomessa taaperrettiin 
vaaleista toiseen 25 prosentin tuntumassa. 

Myös Saksan SPD:n luvut olisivat kelvanneet – sieltähän sosiaali-
demokratia oli Suomeen saapunut, sekä suoraan että Skandinavian 
kautta. 

Viime kuukausina nämä toiveet ovat viimein toteutuneet, mutta 
kovin nurinkurisella tavalla. Antti Rinteen SDP on hilautunut oppo-
sitiosta käsin 20 prosentin paremmalle puolelle, mutta Sigmar Gabri-
elin SPD vajosi viikko sitten suuren koalition juniorikumppanina 21 
prosenttiin. 

Stefan Löfvenillä ei mene pääministeriasemassa paljoa paremmin. 
Tammi–helmikuussa SAP:lle mitattiin surkeaa 23 prosentin kanna-
tusta, josta puolue on sittemmin pikkuisen petrannut. 

Menestyksekkään historiansa valossa ei näissä luvuissa ole kenellä-
kään hurraamista. Eikä sosiaalidemokratialle löydy suunnannäyttäjää 
Euroopan muistakaan mahtimaista. François Hollanden uskottavuus 
on murentunut Ranskassa ajat sitten, ja Britannian Labour on yhä 
vaalitappion ja johtajuuskriisin jäljiltä sisäisesti sekaisin. 

”Demariruusu sairastaa”, kuten tuore The Economist otsikoi 
eurooppalaisen keskustavasemmiston tilaa ruotivan analyysinsä. Tut-
tuja latuja kulkevan synkistelyn päälle pariin loppukappaleeseen löytyi 
sentään orastava valonpilkahdus. 

Parhaaksi mallimaaksi rämpivälle sosiaalidemokratialle suosi-
teltiin – puolen miljoonan asukkaan Maltaa, jossa Joseph Muscatin  
työväenpuolue saavutti 2013 murskavoiton ja porskuttaa yhä mieli-
pidemittaus ten kärjessä. 

Kauas on kuljettu Willy Brandtin, Olof Palmen ja Bruno Kreiskyn, 
tai Tony Blairin, Gerhard Schröderin ja Göran Perssonin ajoista, jotka 



33antoivat kansainvälistä voimaa ja visiota Kalevi Sorsan ja Paavo Lip-
posen SDP:lle. Eivätkä suomalaiset jääneet pelkästään saamapuolelle. 

Kalevi Sorsa -säätiön blogi 16.4.2016 

”ENSIMMÄISENÄ EI TULE mieleen Meksiko, kun haetaan hyviä 
oikeuskäytäntöjä”, Olli Pohjanpalo pohdiskelee eduskunnan 

lakivaliokunnan kaukomatkaa aamun HeSassa. Kosketuskohtia ja 
vertailua tällä alalla on maiden välillä haettu aikaisemminkin. Kun 
entinen presidentti K. J. Ståhlberg muilutettiin syksyllä 1930 kohti 
itää, Dagens Nyheter kirjoitti, että ”Suomesta saapuneiden päiväuu-
tisten pitäisi pikemminkin tulla Meksikosta tai jostakin vähemmän 
vakaasta neekeritasavallasta kuin länsieurooppalaisesta kulttuurival-
tiosta”. Näkemys sai Meksikon Tukholman-lähettilään esittämään kii-
vaan vastalauseensa: Meksikoa ei sopinut rinnastaa sellaiseen maahan 
kuin Suomi. 

Facebook 17.4.2016 

EDESSÄ TAITAA OLLA mielenosoituspäivä. Tervehdin taistelevia 
yliopistolaisia, ikään ja asemaan katsomatta, siteeraamalla suoje-

luspyhimyksemme Matti Klingen päiväkirjamerkintää yliopiston ava-
jaisista 4. syyskuuta 2012: ”ylioppilaat – ja sama koskee opettajia [ja 
hallintohenkilökuntaa (lat. huom.)] – ovat ihmisiä, eivät vain tutkin-
topuimureita. Ja ihmisinä heitä tulisi kohdella!” Jumalanpalveluksesta 
oli tarttunut mukaan kohta, ”jossa kirkkoon toivotettiin tervetulleiksi 
kaikki opintomenestyksistä ja muista meriiteistä riippumatta: Jumalan 
edessä eivät saavutuspisteet ratkaise.” (Tuhoutuiko Rooma?, s. 35–36.) 

Facebook 19.4.2016 



34 OLEN TAVANNUT PUOLUSTAA YLEä eri yhteyksissä ja monilla 
foorumeilla, sekä ala- että ylätyylisiä hyökkäyksiä vastaan. Miksi, 

sen voi lukea Sixten Korkmanin kolumnista, vieläpä HeSan sivuilta! 

Sixten Korkman: Onneksi meillä on Yle – mutta onko myös jatkossa? 

 Facebook 20.4.2016 

Seuraako Kokoomus  
sydäntä vai järkeä

EN OLE VARMA, TEKIKÖ Elina Lepomäki palveluksen Kokoomuk-
selle lähtemällä haastajaksi puheenjohtajakilpaan, mutta Suomen 

poliittiselle järjestelmälle kylläkin. Kokoomuksen on nyt pakko pohtia 
identiteettiään: mikä puolue se oikein haluaa olla, ketä edustaa ja millä 
tavoin ajaa tavoitteitaan. 

Ideologisista lähtökohdista ei suurta eroa Alexander Stubbiin löydy. 
Tämä kun asettuu esimerkiksi vaalikonevastaustensa valossa myös 
aika lailla oikealle, kuten Lepomäkikin on huomauttanut yrittäessään 
liudentaa omaa oikeistolaista profiiliaan. 

Ennen eduskuntavaalejahan Stubb leimasi konsensuksen aikansa 
eläneeksi, alimman yhteisen nimittäjän politiikaksi, joka uhkaa hal-
vaannuttaa Suomen. Ja helmikuussa hän taipui vain vaivoin siihen, 
että hallitus päästi paikallisesta sopimisesta päättämisen työmarkki-
najärjestöjen pöytään. 

”Sydän huutaa, että Thatcherin ja Lepomäen linjalla pitkä päätyyn 
ja perään”, Stubb tunnusti silloin tuskaansa. ”Mutta järki sanoo, että 
edes pieni askel oikeaan suuntaan on plussaa.” 

Dilemma oli samankaltainen kuin sotilaallisen liittoutumisen 
kanssa. Ministerinä Stubb ei ole ajanut Suomea NATOon, vaikka 
hän ja Kokoomus sinne kuinka haikailisivat. Läntistä yhteistyötä on 



35kehitetty poliittisten realiteettien puitteissa, ei missionäärin tinkimät-
tömyydellä. 

MISSION MAKUA SEN SIJAAN oli Juha Sipilän hallituksella, kun se 
viime kesän kynnyksellä lähti nostamaan Suomea pysähtyneisyyden ja 
velkaantumisen suosta. Viime aikoina on kuultu, että hallitusohjelmaa 
laadittaessa tavoitteena oli ”työmarkkinoiden rakenneuudistus”. 

Pakettia markkinoitiin Keskustan vaalipuheiden mukaisesti yhteis-
kuntasopimuksen pehmeässä kääreessä, mutta tyyli oli silkkaa that-
cherismia. Ammattiyhdistysliikettä ruhjottiin ruotuun tarjoamalla 
vaihtoehtoa: joko teette, tai itkette ja teette. 

Vielä elokuussa elinkeinoministeri Olli Rehn uhosi EK:n tilaisuu-
dessa, että yhteiskuntasopimuksen kaatamalla ”SAK:n liitot siirsivät 
Suomen korporatismista parlamentarismiin”. Oli kuulemma turha 
epäillä, ettei hallituksella olisi korvaavia keinoja parantaa yrittäjyyttä, 
kilpailukykyä ja työllisyyttä. 

Tämän vuoden puolella sama Rehn on kätilöinyt pääministeri Juha 
Sipilän oikeana kätenä, kuinka hallitus luopuu suunnittelemistaan 
pakkolaeista ja lisäleikkauksista, kunhan työmarkkinajärjestöt vain 
ryhtyvät kilpailukykysopimukseen. Kompensoivaksi voiteluaineeksi 
on väläytelty veronkevennyksiäkin. 

Paljon enempää ei voi enää pakittaa. Kun SAK tuli syyskuussa 
pitkälle vastaan omalla esityksellään, se ei EK:n toimitusjohtajalle 
Jyri Häkämiehelle kelvannut, koska palkansaajan piikistä tavoiteltua 
viiden prosentin tuottavuusloikkaa ei saataisi heti tässä ja nyt. 

Tuosta on nyt yli puoli vuotta, eikä tilalle ole saatu kuin tulehtuneet 
työmarkkinasuhteet. Viime kesän hybrikseen verrattuna Häkämiehen 
näkemyksiäkin kuulee enää harvakseltaan. 

TÄTÄ TAUSTAA VASTEN ymmärtää sen turhautuneisuuden, joka kalvaa 
Kokoomuksen sisällä. Lepomäki aloittikin puheenjohtajakampanjansa 
radikaalilla linjauksella, jossa hän toivoi kilpailukykypaketiksi muut-
tuneen yhteiskuntasopimuksen kaatumista. 

Porvaripuolen alkuperäisiin tavoitteisiin nähden se onkin vesitetty 
paperi, käänteli sitä miten päin hyvänsä. Siitä huolimatta työmark-



36 kinasovinto on Sipilän hallituksen talouspolitiikan kulmakivi, kuten 
muun muassa Olli Rehn on hiljattain muistuttanut. 

Käytännössä pääministeripuolue Keskusta ajaa kilpailukykysopi-
musta satamaan koko poliittisella arvovallallaan. On vaikea ajatella 
hallitsevan perusporvariblokin kestävän koossa, jos Kokoomuksen 
puheenjohtaja ja valtiovarainministeri lipeää tältä osin linjasta. 

Vielä vaikeampaa on kuvitella SDP:n Antti Rinnettä muodos-
tamassa sinipunahallitusta Lepomäen kanssa, kun kaveriksi ei käy 
Stubbinkaan Kokoomus. Kumppanien puutteessa oikealla laidalla 
voikin tulla aika yksinäistä haaveilla niin työmarkkinakumouksesta 
kuin muista ideologisista tavoitteista. 

Kokoomuksella on pelissä vuosikymmenten mittaan rakennettu 
ja Jyrki Kataisen kaudella huippunsa saavuttanut perintö, asema 
poliittisella kentällä, jossa puolue on käypä kumppani monenlaisiin 
valtakoalitioihin. Aatettaan ei niissä tarvitse myydä, mutta profiilin 
puhtaudesta joutuu kyllä tinkimään. 

Se on Suomessa hallitsemisen hinta. Kokoomuslaisten tulee nyt 
päättää, valitsevatko he puheenjohtajan sydämellä vai järjellä. Sellai-
selle sivistysporvarille olisi tilausta, jossa ne elävät sulassa sovussa ja 
vetävät vieläpä samaan suuntaan. 

 Talouselämä 22.4.2016 

”TOTUUS ON TUHKANA hormissa ja savuna ilmassa.” Kolme 
vuotta sitten Jörn Donner kertoi polttaneensa lähes kolmetu-

hatta kirjettä niin, ettei kukaan voisi tarkistaa, mikä Mammutissa on 
totta, mikä tarua. 

Nyt luen Karita Mattilan tuhonneen päiväkirjansa, joihin hän ”syyti 
ja kaatoi kaikki raatonsa, ilonsa ja tuskansa, hyvät ja pahat mielet, 
miessuhteet, koti-ikävänsä, pettymykset, avioliiton kriisit, onnistu-
misen autuudet ja loukkaantumiset”. Myös ystäviään Mattila on pyy-
tänyt hävittämään kaikki kirjeet ja e-mailit: ”deletoikaa, mitään ei saa 
jättää!” 



37Kullakin olkoon oikeus intiimeihin saloihinsa, mutta silti historioit-
sija sekä kulttuurin ja verevän elämän ystävä minussa parkaisee: Tämä 
trendi on saatava poikki! Sitä paitsi Jörn ja Karita, te olette kokonais-
taideteoksia!!! 

 Facebook 27.4.2016 

YHDEN HÄVITTÄJÄN HINNALLA Joensuun kaupunginorkesteri 
toimisi 72 vuotta, säveltäjä Kalevi Aho suhteuttaa julkisen vallan 

rahareikiä toisiinsa päivän HeSassa. Muistan 1990-luvun alusta, kun 
joku solttu sovelsi vastaavaa vertailumenetelmää Hornet-hankintoihin 
keskellä syvintä lamaa. Uudet hävittäjät maksoivat kuulemma saman 
verran kuin suomalaiset käyttivät vuodessa alkoholiin. Hmm. Kuin-
kahan olisi käynyt kansanäänestyksessä: Hornetit vai vuoden viinat? 

 Facebook 29.4.2016 

VAPPUTUNNELMAN VIRITTÄMISEKSI kaivoin kellarin perältä 
Princen lp-levyt. Niitä ei näköjään ole tullut soitetuksi vähään 

aikaan. Sign ’O’ the Timesin mustalta vinyylipinnalta erottui nimit-
täin karvoja, jotka tulkitsen lähteneeksi 1980-luvun lopulla samaa 
kämppää jakaneen Viktor-kissan turkista. Sähköisiä kolleja, Prince ja 
Viktor, rauha molempien muistolle – ja meille eläville Hyvää Vappua! 

 Facebook 30.4.2016 

NÄIN SANAN- JA LEHDISTÖNVAPAUSPÄIVÄNÄ tarjoan lukuvin-
kiksi Timothy Garton Ashin artikkelia tuoreessa antologiassa 

Historian käyttö ja väärinkäyttö, joka sisältää muutenkin hyödyllisiä 
näkökulmia menneisyyden merkitykseen ja voimaan aikamme vas-
takkainasetteluissa. Valistuksen perintöä ei ole kriminalisoida lailla 
valheellisia tai vaarallisiakaan tulkintoja historiasta, vaan voittaa ne 



38 vapaalla tutkimuksella ja keskustelulla painavin argumentein. Kuinka 
se onnistuu, sitä voi ilmoittautua seuraamaan Historioitsijat ilman 
rajoja -yhdistyksen kansainväliseen konferenssiin, joka järjestetään 
19.–20.5. Helsingin yliopiston tiloissa. 

 Facebook 3.5.2016 

SAVON SANOMAT KYSELI VAPUN alla ajatushautomoiden näke-
myksiä Juha Sipilän hallituksen onnistumisista ja epäonnistumi-

sista, pyydettiin (sinänsä tympeää) kouluarvosanaa ja arvioita pro-
sessijohtamisen toimivuudesta. Tänään julkaistiin sitten koontijuttu, 
jonka tuloksia eri mediat näkyvät otsikoissa painottavan eri tavalla. 
Siinä missä Keskisuomalainen uutisoi hallituksen saaneen todistuk-
seensa ”rökälehuonon arvosanan”, MTV3 kertoo ajatushautomoiden 
antaneen hallitukselle ”keskinkertaisen arvosanan”. Eli miten sen 
kukin näkee, kun keskiarvo on 6,5. Itse annoin kuutosen, koulutodis-
tuksissa kun ei jaeta plussia, miinuksia ja puolikkaita. 

 Facebook 4.5.2016 

SYNTIÄ PILATA KEVÄÄNKAUNISTA arkipyhäaamua politiikalla, 
mutta pistää se silti silmään päivän lehdestä. Kokoomuksen ryh-

myri Arto Satonen tasapainoilee puolueen puheenjohtajakisan kie-
muroissa, ”sanoo, että yhteiskuntasopimuksen kautta kilpailukykyä ja 
työllisyyttä on saatu merkittävästi eteenpäin, mutta toiveita oli toki 
enemmänkin”. Hmm. Paitsi että yhteiskuntasopimusta ei syntynyt eikä 
kiky-sopimus ole satamassa eikä kumpikaan ole vienyt vielä vähää-
kään työllisyyttä eteenpäin… 

 Facebook 5.5.2016 



39SADIQ KHANIN VALINTA Lontoon pormestariksi on Labourin 
makein voitto kymmeneen vuoteen. Se tuli kuitenkin päinvas-

taisella strategialla, kuin mitä Jeremy Corbyn on juurruttanut työvä-
enpuolueeseen, jonka tuloksessa alue- ja paikallisvaaleissa muualla 
Britanniassa ei ollut kehumista, kaikkein vähiten Skotlannissa. Aate-
perinnön ja peruskannattajakunnan vaaliminen ei vie voittoihin: on 
avauduttava ulospäin ja koottava kannatusta eri taustoilta, onnistut-
tava vetoamaan äänestäjiin omien leirien ulkopuolelta.

 Facebook 8.5.2016 

”SE MURHE, MI EILEN MUN murtaa oli, suli hymyks, kun tänään 
suurempi tuli…” Eino Leinon parikymppisenä helkyttelemä 

värssy tuli mieleen, kun näin Eurooppa-päivän kunniaksi euromaiden 
valtiovarainministereillä on vaihteeksi ilo kokoontua Brysseliin kes-
kustelemaan Kreikasta. Eurokriisiä ja yhteisvaluutan valuvikoja ei ole 
viime aikoina kovin äänekkäästi surtu, kun Euroopan unionin kestä-
vyyttä ja kohtaloa on punnittu lähinnä akuutimman pakolaiskriisin 
pohjalta. 

Hajoaako Eurooppa, Saksan entinen ulkoministeri Joschka Fischer 
kysyi kuitenkin 2014 pamfletissaan, joka kevättalvella ilmestyi suo-
meksi nimellä Epäonnistunut Eurooppa?. Pakolaisista ei siinä puhuta 
mitään, vaan sisäisestä (euro) ja ulkoisesta (Ukraina) kriisistä, joissa 
kummassakin on ”kyse Saksan perusorientoitumisesta ja siitä, pysyykö 
Saksa EU:n keskiössä uskollisena eurooppalais-läntisille velvoitteilleen 
ja käyttääkö se valtaansa unionin etujen mukaisesti, vahvistaakseen 
sitä vai ei”. 

Joschkan mukaan ”vastauksen on oltava: pysyy ja käyttää. Kaikki 
muu olisi historiallisesti ennennäkemättömän typerää.” Tämä pätenee 
edelleen, vaikka pakolaiskriisi ei sittemmin ole varsinaisesti silannut 
tietä Fischerin markkinoimalle unionitason federalismille: 

kansallisvaltioon palaaminen tuntuu vastauksena lähes traagi-
selta ja samalla myös koomiselta, ja voidaan vain kysyä, mitä EU-



40 Eurooppa vielä oikein odottaa, ennen kuin se etenee poliittisessa 
yhdentymisessään. Kummastakin eurooppalaisia tällä hetkellä 
vaivaavasta kriisistä voi nimittäin vetää vain yhden järkevän joh-
topäätöksen: Euroopan on päästävä pikkuvaltiopuuhastelustaan 
ja yhdistyttävä poliittisesti. 

 Facebook 9.5.2016 

Kyllä kansa tietää, mutta mitä  
siltä kannattaa kysyä?

HOLLANTILAISILLA OLI HUHTIKUUSSA mahdollisuus harjoittaa 
suoraa demokratiaa kansanäänestyksen muodossa. Kansalaiset 

pääsivät ilmaisemaan mielipiteensä siitä, hyväksyvätkö he vuoden 
2016 alussa jo voimaan tulleen assosiaatiosopimuksen Euroopan uni-
onin ja Ukrainan välillä. 

Eivät hyväksyneet. Tai ainakin vastaan panivat yli 60 prosenttia 
heistä, jotka vaivautuivat asiassa äänestämään asti. Enemmistöstä ei 
oikein voi puhua, sillä vain 32 prosenttia äänioikeutetuista osallistui 
tähän demokratian juhlaan. 

Mitä tällaisella kansanäänestyksellä tekee, hollantilainen kollega 
René Cuperus tuskaili, kun tapasin hänet kohta vaalin jälkeen. Ana-
lyysissään Social Europe Journalissa hän luonnehti tapahtunutta jäl-
leen yhdeksi kapinaksi establismenttia ja eliittejä vastaan, jotka ovat 
riivanneet eurooppalaista politiikkaa maassa kuin maassa. 

Länteen orientoituneet ukrainalaiset saivat siis maksaa hintaa 
turhautumisesta, jota globalisaation ja integraation häviäjiksi itsensä 
kokevat hollantilaiset tuntevat. – Siis hollantilaiset, jotka 1600-luvulta 
lähtien ovat olleet kansainvälisen kaupan mestareita. 

Murjaisin lohdutukseksi, että Suomen historiassa on ollut vain 
kaksi riittävän painavaa asiaa, jotka on alistettu kansanäänestyksellä 
ratkaistavaksi: EU:n jäsenyys ja viinan vapaus. Näin jälkikäteen arvi-



41oiden myös talous- ja rahaliitto EMUsta olisi kannattanut äänestää, 
niin yhteisvaluutan legitimiteetistä olisi nyt vaikeuksien keskellä 
vähemmän kiistaa. 

Suomalaisessa keskustelussa tuntuu vallitsevan aika tavalla annet-
tuna yksimielisyys siitä, että NATOon liittyminen suurena strategisena 
linjavalintana edellyttäisi myös kansanäänestystä. En ole aivan varma, 
onko tuo kanta loppuun asti harkittu, vai paremminkin puolueilta ja 
presidenttiehdokkailta pään pistämistä pensaaseen vaikeassa arka-
luontoisessa asiassa. 

Liittymistä puuhattaisiin ”todennäköisesti kireässä kansainvälisessä 
tilanteessa” ja ”poliittinen prosessi vaatisi Suomessa useita kuukausia”, 
kuten viime viikkoina paljon kommentoitu Arvio Suomen mahdollisen 
Nato-jäsenyyden vaikutuksista pohdiskelee (s. 51–52). Venäjä painaisi 
haukkana päälle, ennen kuin hallitus olisi neuvotellut, eduskunta 
hyväksynyt, kansa äänestänyt ja presidentti vahvistanut liittymisso-
pimuksen. 

Ja mistä äänestettäisiin, ja missä vaiheessa, jäsenyyden hakemisesta 
vai valmiiksi neuvotellusta sopimuksesta? Entä mihin asti kansan-
äänestys velvoittaisi, jos turvallisuusympäristö vaatisi uutta linjausta 
tilanteessa, jossa ei ole aikaa tai mahdollisuutta vastaavaan prosessiin? 

No, kaikkia kehityskulkuja ei voi skenaarioilla ennakoida, ja valta-
kunta kykenee kyllä ratkaisuihin kussakin ajassa ja olosuhteissa. Ja voi-
sihan kansanäänestyksiin suhtautua Suomessakin hiukan vähemmän 
juhlavasti, jos nyt ei aivan Hollannin niin esimerkiksi naapurimme 
Ruotsin malliin. 

Ruotsalaisethan sanoivat vuoden 1955 kansanäänestyksessä yksise-
litteisin numeroin (83 prosenttia äänestäneistä) ”ei” oikeanpuoliselle 
liikenteelle, johon sitten 1967 kuitenkin siirryttiin. Vuonna 1980 taas 
päätettiin luopua ydinvoimasta, mutta sitä siirtymäaikaa on nyt kes-
tänyt jo 36 vuotta eikä loppua näy… 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 12.5.2016 



42 KYLMÄN SODAN HISTORIOITSIJA katsoo euroviisuja: jos laskut 
meni oikein, niin finaalissa kom-maat vs. free world 13-13, mutta 

lännestä meni kourallinen läpi rahalla…

 Facebook 15.5.2016 

SILLÄ AIKAA KUN LEIJONAT kurmoottivat kaukalossa Kanadaa, 
minä vedin Kansallisoopperassa viisi tuntia Wagneria. Tristan ja 

Isolden intro on kaikkien aikojen kauneinta musiikkia, jonka jälkeen 
se oli naisten Johanna Rusasen ja Lilli Paasikiven juhlaa, johon Jyrki 
Korhosen basso toi toisessa näytöksessä syvästi koskettavan kohta-
uksen. Kolmas näytös viimeisellä rannalla vähän koetteli jo voimia, 
muttei niin paljon kuin muutama vuosi sitten Estonia-teatterissa, jossa 
tekstitysvehkeet prakasivat saman kipaleen puolivälissä… 

 Facebook 17.5.2016 

Sammaloituvatko vierivät kivet

’YOU CAN’T ALWAYS GET What You Want’ on Rolling Stonesin 
klassikkokappale, jota Donald Trump on käyttänyt tilaisuuksis-

saan tunnelman nostattajana, niin kuin muutamaa muutakin yhtyeen 
hittiä. Se ei ole ollut oikein bändin (seitsenkymppisten) poikien mie-
leen. 

Pari viikkoa sitten Rollarit tekivät tiettäväksi, ettei heidän musiik-
kiaan ole lupa valjastaa näihin vaalivankkureihin. Samaa ovat jo aikai-
semmin sanoneet muun muassa Adele ja Elton John, puhumattakaan 
Neil Youngista, joka kannattaa avoimesti Bernie Sandersia. 

Karkeasanaisimmat terveiset säälittäville, huomionkipeille ja val-
lanhaluisille pikkumiehille on lähettänyt REMin keulahahmo Michael 



43Stipe: ”Go fuck yourselves!” älkääkä käyttäkö ääntäni ääliömäisiin 
huijauskampanjoihinne. 

Juridisesti ei kuitenkaan ole ihan yksiselitteistä estää musiikin soit-
tamista poliittisissa yhteyksissä, kun esitysoikeuksista on monenlaisia 
sopimuksia. Ja tuskinpa kenelläkään on erityistä intoa ryhtyä kärä-
jöimään Trumpin kanssa, kun kanta asiaan tulee julkisesti selväksi 
näinkin. 

ROLLING STONES EI VÄLTTÄMÄTTÄ vierasta politiikkaa eikä poliitik-
koja. Siinä on oma viehätyksensä, kun vanhat kapinalliset kutsutaan 
vallan saleihin presidenttien seuraan. Rokkarit ja popparit ovat jo 
vakiintunut osa Washingtonin viihteellisiä virkaanastujaisseremoni-
oita. 

Jos Kuuba-suhteiden avaaminen jää Barack Obaman kauden hel-
meksi historian lehdille, niin sen ikonina muistetaan maaliskuulta 
Rolling Stonesin ilmaiskonsertti, joka veti Havannassa puoleensa 
puolimiljoonaisen yleisön. 

Bill Clintonin kanssa bändi meni vielä pidemmälle. Vuoden 2006 
kiertueeseen lisättiin New Yorkin Beacon Theatreen pari konserttia, 
jotka Martin Scorsese dokumentoi elokuvaksi Shine a Light. Hyvän-
tekeväisyyshommia: Bill avasi tilaisuuden, ja tuotot solahtivat Clinton 
Foundationin tilille. 

Varsinainen sydänten murskaaja paikalla oli Hillaryn 87-vuotias 
äiti Dorothy, joka on tunnustanut olleensa aina heikkona ”noihin 
pahoihin poikiin”. Nyt hän sai Keith Richardsilta mitä lempeimmän 
pusun poskelle. Mick Jagger puolestaan jätti ’Sympathy for the Devi-
lissä’ tahdikkaasti väliin säkeistön, jossa Kennedyt murhataan. 

JAGGER TAIPUI BEACON THEATRESSA myös poliittiseen korrektiu-
teen karsimalla ’Some Girlsin’ sanoituksesta, mitä mieltä hän on mus-
tien tyttöjen seksuaalisista käytöstavoista. Toista oli kappaleen ensile-
vytyksen aikoihin 1978. 

Silloin punk oli puskemassa Rolling Stonesin kaltaisia vanhoja 
pieruja eläkkeelle. Jagger & Richards vastasivat väkevällä katu-uskot-



44 tavalla lp:llä, joka on kestänyt paremmin aikaa kuin suurin osa 1970-
luvun lopun uudesta aallosta. 

Kappaleessa ’Respectable’ Jagger ihmetteli kriittisesti, kuinka Rol-
lareista oli tullut yhteiskunnallisesti niin hyväksyttyjä, että he kävivät 
keskustelua huumeongelmasta presidentin kanssa. Vai oliko suorasu-
kaisessa tekstissä kyse sapekkaista terveisistä vaimolle Biancalle, josta 
Mick teki eroa. Tulkintakiista elää yhä. 

Niin tai näin, rock edusti vielä vastavoimaa ja kuvien rikkomista, 
siinä missä se nykyään kelpaa minkä tahansa poliittisen siiven popu-
listiseen fiilistelyyn. 

SANOTAAN, ETTÄ VIERIVÄT KIVET eivät sammaloidu. Kukin voi itse 
arvioida, pitääkö tämä paikkansa Rolling Stonesin kohdalla yli 50 bän-
divuoden jälkeen. 

Kauas on joka tapauksessa tultu vuodesta 1965, jolloin Jaggerin 
nimissä levisi iskulause: ”Me kustaan minne halutaan!” Itä-Lontoon 
maistraatinoikeus kun oli antanut hänelle soittokavereineen sakot 
yleisen rauhan rikkomisesta eräällä bensa-asemalla – sekä virallisen 
muistutuksen ”nuorelle herrasmiehelle epäsopivasta käytöksestä”. 

 Demokraatti 19.5.2016 

TYÖVIIKON TUNNIT EIVÄT TAASKAAN riittäneet. Sillä aikaa kun 
leijonat veivät veli venäläisiä Moskovassa, minä tavasin taitto-

vedoksia Pilvi Torstin vaalikirjasta Mitä on olla ehdokas, jonka aja-
tuspajamme julkaisee kesäkuun puolella. Hyödyllistä ja hauskaakin 
luettavaa politiikasta kiinnostuneille ja suorastaan pakollista kaikille, 
jotka aikovat aktivoitua vaikkapa kuntavaaleihin, ehdokkaana tai tuki-
ryhmässä tai jollain muulla tapaa. 

 Facebook 21.5.2016 



45Konsensuksen kuolema Itävallassa

EUROOPPALAISISSA THINK TANK -tapaamisissa on viime vuo-
sina paljon pohdiskeltu, mikä selittää sosiaalidemokratian ja 

keskustavasemmiston itsepintaista alavirettä melkeinpä maassa kuin 
maassa. Suositun selityksen mukaan uskottavuutta on syönyt yhteistyö 
ja kompromissit yli poliittisen blokkirajan. 

Maltillinen vasemmisto ei erotu keskustaoikeistosta, jos ne koalitio-
hallituksissa jakavat yhdessä niukkuutta ja vain sopeutuvat globaalin 
kilpailutalouden asettamiin ehtoihin. Molemmat edustavat tyytymät-
tömän kansalaisen silmissä hallinnoivaa valtaeliittiä, establismenttia, 
jota vastaan on noussut radikaaleja reaktioita ja populismia kansallis-
mieliseltä pohjalta. 

Analyysissa on varmasti perää, mutta se ei anna yksiselitteistä vas-
tausta siihen, minkä tulisi olla johtopäätös. Pitäisikö sosiaalidemokra-
tian profiloitua yksiselitteisemmin altavastaajien asialle, vai yrittää yhä 
voittaa politiikan keskikenttä ja ajaa köyhän asiaa keskiluokan kanssa 
ja tuella? 

Pelkän puhdasoppisuuden vaaliminen on liian kapea perspektiivi 
varsinkin, kun itse oppi on pitävästi formuloimatta. Silti debattitilan-
teissa niskan päälle pääsevät useimmiten ne, jotka julistavat jonkin-
laista leirikulttuuria. 

Olen varovasti muistutellut, että kansakuntaa yli blokkirajojen 
kokoavalla politiikalla on saavutettu ja voidaan yhä saavuttaa myös 
hyviä tuloksia. Esimerkiksi olen tarjonnut Itävaltaa, jossa työttömyys 
on ollut alhaista ja kasvu kelvollista kahden suuren kansanpuolueen 
konsensuksen varassa. 

Vaan repaleiseksi näkyy menevän sielläkin, ei vähiten pako-
laiskriisin paineessa. Tätä kirjoittaessani Itävallassa lasketaan presi-
dentinvaalin toisen kierroksen ääniä, jotka jakautuvat suurin piirtein 
tasan oikeistopopulisti Norbert Hoferin ja sitoutumattoman vihreän 
Alexander Van der Bellen välillä. Vanhojen valtapuolueiden ehdok-
kaat jäivät kauaksi taakse. 

Minulta alkavat argumentit loppua. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 23.5.2016 



46 HUOMENTA, TÄÄLLÄ SKOPJE! Makedonian parlamenttivaalit 
on peruttu, mutta pääkaupungin uushistoriallisen kitchin kes-

kustan rakentaminen jatkuu, kuten näkymä hotellisuoneeni ikkunasta 
kertoo. Aleksanteri Suuren varjo on suuri. 

 Facebook 25.5.2016 

FARI HISENI SURROUNDED BY female journalists while the guys 
are handling six (!) tv cameras. A public debate on integrated edu-

cation about to begin in Skopje, organized by the Youth Platform for 
Multiculturalism that Kalevi Sorsa Foundation has created together 
with local partners and with support of the Finnish Foreign Ministry. 
A good audience, an excellent media coverage. 

 Facebook 26.5.2016 

ANTEEKSIANTAMATTOMAN HUONOA matkan suunnittelua. 
Skopjen jazzfestivaali alkaa huomenna, mutta minä lähden 

aamuvarhaisella pitkälle kotimatkalle Suomeen. Onneksi viimeiseen 
iltaan sattui onnekas sattuma. Oopperassa toukokuun festivaali tarjoili 
Puccinin Turandotin, joka piti otteessaan kuin paraskin trilleri. Kuin 
jäitä polttelisi. Ja jugofunkkistalo kaupungin kiinnostavinta arkkiteh-
tuuria. 

 Facebook 27.5.2016 

TOUKOKUUN VIIMEINEN 
ja kesän ensimmäinen 

viikonloppu Sibbåssa 
– viimeinkin! 
Viini vähenee lasissa, mutta 
itse savustettu siika jo syöty. 



47Vähän väsyttää viikon päältä: 
Dylan 75 vuotta ja minäkin 
post-50 – siitä on aika kauan 
kun joskus 70-luvulla tavattiin… 
Mutta Bob pistelee yhä 
Sinatraa, että ei tässä eläkkeelle 
kiire itse kellään. Monta juttua 
vielä funtsimatta, festivaalia 
kiertämättä, kirjaa lukematta 
ja katsomatta, kuinka nuoriso 
kasvaa ja löytää paikkansa. 
Sillä en usko, että mekään 
niin erikoisia, että jälkeemme 
vain vedenpaisumus. 

 Facebook 28.5.2016 

Iso kuva ei saa hautautua  
erityisintresseihin

”Kun kansa saa vallan niin kuka sen saa?” Paavo Haavikon 
tunnettu aforistinen kysymys ei ole menettänyt sen enempää 

tehoaan kuin ajankohtaisuuttaan. 
Päivän variantteja samasta teemasta voi muotoilla useampia. Kuka 

oikein päättää, kun porukka päättää? Ja onko demokraattisen johta-
juuden nimeen vannominen vain peitekoodi sille, että johtaja ei johda. 

Viime vaalikaudella Suomessa sanottiin, että politiikka on rikki. 
Päätöksiä ei tahtonut syntyä, ja jos syntyi, niin ne eivät johtaneet toteu-
tukseen. Nykyisellä hallituksella ei näytä olevan sen helpompaa, olivat 
syyt sitten samat tai ei. 



48 Onko kysymyksessä systeemivirhe poliittisessa järjestelmässä? Vai 
jokin syvempi kulttuurimurros länsimaisten yhteiskuntien raken-
teessa, luonteessa ja toimintaympäristössä? 

Analyysi ei ole yksiselitteinen, mutta yksi johtopäätös on ohitta-
maton: aikamme vaatii poliittiselta johtajuudelta poikkeuksellisen 
paljon. Pitkä 1900-luku perinteisine rakennuspalikoineen on päät-
tynyt. Keskellä epävarmuuksien sekavuutta on osoitettava suuntaa ja 
kyettävä kantamaan toimivaa koalitiota sen mukaisesti. 

Nahan pitää olla paksu, mutta korvan herkkiä. Sanelemalla ei demo-
kraattista kansakuntaa ja sen kansalaisia saada sitoutumaan mukaan. 
Mutta ne seuraavat ja antavat kukin panoksensa, kun vakuuttuvat 
mission mielekkyydestä. 

Yhteiskunnallista johtajuutta on rakentaa tuo uskottavuus ja 
hankkia mandaatti toimia. Iso kuva ei saa hautautua tuhanteen ja 
yhteen erityisintressiin. 

 johtajuusareena.fi ??.5.2016 

Onko energiakäänteestä  
aikamme missioksi?

YLEN RUOTSINKIELINEN TV-KANAVA Fem on näyttänyt tänä 
keväänä tiistai-iltaisin sarjaa Petos, joka alkaa olla loppuhuipen-

nusta vaille valmis. Taattua tanskalaista tuotantoa, jos kohta käsittääk-
seni ei aivan ykköshittien tasoa. 

Tarinan keskiössä on yhtiö Energreen. Vihreän eli uusiutuvan ener-
gian ympärille on punottu polveileva juoniverkosto, jossa pyörii rajusti 
rahaa ja pehmeästi sekä seksiä että väkivaltaa, talous- ja pikkurikolli-
suutta sekä sankaritoimittajia ja -poliiseja höystettynä ihmissuhde- ja 
perheongelmilla. 

Sen verran höpöä, että koukutuksen sijaan on usein uskottavuus 
koetuksella. Peruskysymys on kuitenkin kiinnostava. Uusiutuvien läh-



49teiden energiabisneksessä on paljon lottoa, jossa sijoittajia himottavat 
tulevaisuuden potentiaaliset supertuotot. 

Teknologisia innovaatioita ja läpimurtoja odotellessa tarvitaan 
kuitenkin paljon riskirahoitusta sekä subventioita, joita jaetaan yhtä 
paljon uskon kuin tieteellisen näytön varassa. Näin siis television 
ihmeellisessä tarinamaailmassa. 

ENTÄ RUUDUN TÄLLÄ PUOLEN? Moni tuskailee sen kanssa, että 
tuulen, auringon tai aaltojen muuttaminen energiaksi tulee veronmak-
sajalle kohtuuttoman kalliiksi. Siihen vastataan, että se vasta kalliiksi 
tuleekin, jos ilmastonmuutosta ei pysäytetä siirtymällä pois fossiilisista 
polttoaineista. 

Luvassa on lisää hirmumyrskyjä ja muita luonnonkatastrofeja, 
globaaleja kansainvaelluksia, kun laajat alueet muuttuvat elinkelvot-
tomiksi. Pahimmillaan pelissä voi olla ihmiskunnan tulevaisuus – ihan 
niin kuin ydinsotaa pelättäessä maalailtiin. 

En tiedä, mutta moisten riskien kanssa ei ole kiva pelata rulettia. 
Toisaalta toimittaja Matti Virtanen arvioi viime viikon Talouselä-

mässä (21/2016), että suurin osa läntisten teollisuusmaiden toimen-
piteistä kasvihuonekaasujen päästöjen leikkaamiseksi on tehottomia, 
varsinkin maissa, jotka eivät suosi ydinvoimaa. 

Mielenrauhaako tässä siis ostetaan kalliilla rahalla? Vai onko ilmas-
tonmuutos Virtasen kolumnin otsikon mukaisesti ”ihana tekosyy”, 
jonka varjolla viherteollisuus kuppaa veronmaksajia. 

SAMASSA TALOUSELÄMÄN NUMEROSSA Suomen kantaverkkoyhtiö 
Fingridin Asta Sihvonen-Punkka kertoo, että uusiutuvan energian 
tukiaisten takia sähkömarkkinoille on tullut ylitarjontaa, joka on 
romahduttanut hintatason. 

”Emme vastusta uusiutuvia energiamuotoja, mutta ne eivät saa 
horjuttaa järjestelmän tasapainoa tai markkinamekanismia”, hän linjaa 
ja katsoo, että nykyisellä tukipolitiikalla ”menemme kohti keskusoh-
jattua sähköjärjestelmää”. 

Näihin näkymiin tavallaan kiteytyvät aikamme poliittiset dilemmat. 
Hintamekanismiin vaikuttavat verot ja tukiaiset ovat nimenomaan 



50 markkinatalouteen sovitettuja keinoja, joilla poliittinen päätöksenteko 
voi ohjata tuotantoa, kulututusta ja käyttäytymistä. 

Ja isoissa kohtalon kysymyksissä jos missä kai haluamme, että 
poliittinen eikä taloudellinen valta viitoittaa suuntaa. Kärjistäen: ener-
giamarkkinoiden vääristymät ovat pieni hinta, jos maapallo pelastuu. 

JOHN F. KENNEDYN ”KUUPUHETTA” vuodelta 1962 on pidetty esi-
merkkinä siitä, kuinka kunnianhimoisesti asetettu missio vitalisoi 
kansakuntaa uskomaan itseensä ja tekemään tulevaisuutta. Ja katso, 
seitsemän vuotta myöhemmin Neil Armstrong ja Buzz Aldrin tepas-
telivat pari tuntia kuun kamaralla. 

Megaprojektia motivoi ennen muuta kylmän sodan supervalta-
politiikka, jonka kilpavarustelussa ei kyselty hintaa. Sen siivellä tuli 
tehdyksi valtavia investointeja tieteeseen ja teknologiaan, vaikka kuun 
valtaaminen sinänsä ei tainnut poikia välittömästi mainittavia suoria 
hyötyjä. 

Sisäisesti Yhdysvallat oli 1960-luvun lopussa sekaisin, ja antiame-
rikkalaisuus levisi maailmalla samaa tahtia Vietnamin sodan pitkitty-
misen kanssa. Mutta jos lyhyellä tähtäimellä kuu-missio epäonnistui 
kansakunnan yhteen hitsaamisessa, niin pitkään historiaan se on 
jäänyt merkkipaaluksi amerikkalaiseen menestyskertomukseen. 

OLISIKO ENERGIAKÄÄNTEESTÄ uusiutuviin lähteisiin aikamme mis-
sioksi, vaikka sen tuloksia ja merkityksiä voimme pitävästi arvioida 
vasta vuosien, ellei vuosikymmenten päästä? Välttämätön askel, joka 
ajurin tavoin vie teknologista kehitystä eteenpäin? 

Sijoitukset ovat joka tapauksessa niin suuret, että nopeaan muu-
tokseen ei ole vauraimmillakaan varaa. Saksahan lanseerasi oman 
Energiewendensä hyvin sitoutuneesti jo aikaa sitten, mutta suurin osa 
sähköstä syntyy sielläkin yhä hiiltä tupruttamalla. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 3.6.2016 



51KARKASIN KUMMIPOJAN VALMISTUJAISISTA (samoihin aikoihin 
kuin poika itse) – Keravalle, jonka jazzit jääneet parina vuonna 

väliin. Nyt ehdin pääkonserttiin ammentamaan rohtoa kesäyön uniksi. 
Norjalaista Team Hegdalia vahvisti saksalainen Rudi Mahall, joka teki 
vaikutuksen paitsi bassoklarinetilla myös jalkatyöllään mustissa spit-
tareissa. Mutta saksofonistibongarina tulin varsinaisesti kuulemaan 
Ken Vandermarkia, Chicagon miestä. Vähän vaisu setti rumpali Paal 
Nilssen-Loven kanssa vajaalle salille, vaikka kyllä siinäkin sai täry-
kalvojen täydeltä. Digeliuksen Emulta ostin pyhänä kuunneltavaksi 
Vandermarkin bändilevyn. Parasta suojella sunnuntaita ja panna soit-
timen pesään vasta kirkonmenojen jälkeen, yksi biiseistä kun näkyy 
omistetun Fassbinderille…

 Facebook 4.6.2016 

”KYLLÄ MÄ LUULEN, ETTÄ KUN Erno Paasilinna, Paavo Haa-
vikko, Veijo Meri ja tota Matti Wuori ja Peter von Bagh on 

pois, niin mä luulen että me voidaan laskea, että 90 prosenttia suo-
malaisesta sivistyneistöstä on kadonnut.” Näin Aki Kaurismäki (YLE 
Teemalla), joka alkaa muistuttaa monin tavoin Hannu Salamaa. – Voi 
meitä isättömiä!

 Facebook 5.6.2016 

EN MUISTA, KOSKA SEN OLISIN viimeksi kuullut eturivin polii-
tikon suusta. Enkä nytkään A-studion ääressä ole ihan varma, 

sanoiko Li Andersson sen todella, vai onko minulla pahasti vaikkua 
korvissa. Talouskasvua on odotettu vihreitä myöten kuin kuuta nou-
sevaa, mutta tekeekö nyt paluun poliittiseen diskurssiin: Degrowth! 

 Facebook 6.6.2016 



52 Suomalais-venäläistä  
saunadiplomatiaa

”KEKKOSEN SALAMANISKU AIHEUTTI sokkivaikutuksen neu-
vostoliittolaisten leirissä (…) Sekä Tehtaankadun että Mos-

kovan tekemissä valmisteluissa oli paljastunut ammottava aukko, 
mihin Kekkonen sumeilematta iski.” 

Mikä oli tuo mestariveto, jota Esa Seppänen näin hehkutti kirjas-
saan Miekkailija vastaan tulivuori. Urho Kekkonen ja Nikita Hruštšev 
1955–1964 (2004). Kyse oli Suomen presidentin illalla 8. kesäkuuta 1957 
esittämästä saunakutsusta, johon Hruštšev rohkeasti tarttui mutta 
toinen päävieras Nikolai Bulganin ei. 

Seppänen riisui osin kiinnostavasti myyttejä suomalais-venäläisestä 
saunadiplomatiasta, mutta tuli samalla puhaltaneeksi niihin uutta 
kipinää. Hänen mielestään Hruštševin houkuttelu Tamminiemen 
löylyihin oli ”presidentin henkilökohtaisten suhteiden rakentelua 
parhaimmillaan”, uusi tärkeä elementti Kekkosen taktisessa kontakti-
valikoimassa. 

Myöhemmin käy kyllä selville, ettei sauna ollut Nikitalle ”mikään 
rentoutumisen tai juhlan paikka vaan pikemminkin köyhyyden ja 
epäjärjestyksen symboli”. Hän ei ottanut edes kokeeksi hikeä siinä 
Suvi-Juhanissa, jonka suomalaiset hänelle lahjoittivat ja pystyttivät 
edustusdatšalle. 

Tullessaan uudelleen Suomeen onnittelemaan 60 vuotta täyttävää 
ystäväänsä Hruštšev kieltäytyi tyrkytetyistä löylyistä lääkärin kieltoon 
vedoten. Edellisellä kerralla oli ollut mennä virka alta, kun vastustajat 
Moskovassa käyttivät Kekkosen kanssa vietettyä saunayötä hänen 
kaatamiseen. 

SUOMESSA ON OLTU LIIAKSI SAUNAN tenhovoiman lumoissa diplo-
maattisena aseena. Siinä on nähty avomielisyyden ja rehellisyyden ylin 
aste, kun miehet istuvat munasillaan ja ottavat löylyjen välissä viinaa. 



53Nikita taisi kokea sen osaltaan luottamuksen tulikokeeksi. ”Luulet-
teko että kärvensin mielelläni itseäni siinä helvetin kolossa Suomessa!” 
hänen kerrotaan ärjyneen kotipuolessa. 

Kylpemisestä enemmän innostuneelle Anastas Mikojanille sauna-
diplomatia tuotti päinvastaisia koettelemuksia. Hän istui lokakuussa 
1959 seurueineen Tamminiemen saunakamarissa läpi yön pikkutakki 
päällä suomalaisten hypätessä ympärillä alasti löylyhuoneen ja vilvoit-
telun väliä. 

Asetelma kuulemma huvitti kovasti illan isäntää, joka pari päivää 
myöhemmin kutsui päivällisten päälle Mikojanin uudelleen yösau-
naan. Armenialainen antautui. ”Erittäin miellyttävä ja avoin keskus-
telu”, tyytyväinen Kekkonen merkitsi päiväkirjaansa. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 7.6.2016 

SUOMALAISEN DEMOKRATIAN TILAA tilkitään lisäämällä vaaleja. 
Perinteiset eduskunta-, kunta- ja presidentinvaalit ovat saamassa 

rinnalleen maakuntavaalit, ja kansanäänestyksiä täsmäasioistakin vaa-
ditaan (euro) tai haikaillaan (NATO). 

Ja sitten on vielä Kokoomuksen puheenjohtajavaali, jonka media-
näkyvyys on ollut kerrassaan valtava. Yksi voittajakin on jo selvä 
täysin riippumatta viikonloppuna tehtävistä valinnoista. Elina Lepo-
mäki on palauttanut politiikkaa puoluepolitiikkaan enemmän kuin Li 
Andersson vasemmalla uskaltaa edes haaveilla. (Niin, äänestettiinhän 
siellä Vasemmistoliitossakin äsken…) 

Olen välillä varovaisesti ihmetellyt ääneen, miten vähällä vastuun-
kantajuuttaan korostava Kokoomus on päässyt vastuustaan Suomen 
viime vuosien tilasta, vaikka puolue on ollut vallan ytimessä kohta 
kymmenen vuotta. Välitön reaktio on yleensä ollut, että joku alkaa 
surutta sättiä sosiaalidemokraattien surkeutta ja ammattiyhdistys-
liikettä kaiken kurjuuden lähteenä. 

Käy siinä sitten analyyttista poliittiset jakolinjat ja ideologiset 
juoksu haudat ylittävää keskustelua! 



54 Nyt Lepomäki tykittää täysillä Kokoomuksen alennustilasta ja 
kysyy, onko puolue saanut valta-asemistaan käsin mitään aatteellis-
ideologisia tavoitteitaan läpi tai muuten hyvää ja kestävää aikaiseksi. 
Rekordi ei mairittele, jos kysymykseen vastataan vain toisia puolueita 
ja niiden kanssa tehtäviä kompromisseja syyttämällä. 

 Facebook 9.6.2016 

JOS TWIITTAISIN, NIIN PANISIN jakeluun seuraavan sitaatin John 
Maynard Keynesilta: ”To buy a book ought to be felt not as an extra-

vagance, but as a good deed, a social duty which blesses him who 
does it.” Näkemys on vuodelta 1927, mutta ei aikansa elänyt – kuten 
ei Keynesin yleinen teoriakaan vuodelta 1936, jota pohditaan tänään 
Helsingin yliopiston Porthanialla klo 16. Tervetuloa! 

 Facebook 9.6.2016 

DYLAN 75 V. VAKUUTTAA UUDEN levynsä avausraidalla, että hän 
on sydämeltään yhä nuori (Young at Heart). Hieno homma, 

mutta pitääkö minun sen vuoksi kuunnella näitä Sinatra-schlaagereita? 
Minä kun tykkäsin enemmän esimerkiksi siitä äijästä, joka murahteli 
ja tökki koskettimia rokkaavan bändin päälle Hartwall-areenalla 2008 
kuin lasvegasilaisesta viihdyttäjästä Porissa 2014. 

Haen apua Pete Hamillin kirjasta Miksi Sinatra on tärkeä (Why 
Sinatra Matters, 1998), jonka olen näemmä ostanut kymmenen vuotta 
sitten kahdella eurolla juuri tätä hetkeä varten. Se on kiinnostava ita-
lialaissiirtolaisten Amerikkaan asettumisen ja sosiaalistumisen kan-
nalta, mutta ohenee kovasti toisen maailmansodan jälkeen. Ja silloin 
kai Zimmermanni vasta Sinatraa kuuli. 

No hyväksytään tämä: Hamillin mukaan hellän kovanaaman roo-
lillaan ”Frank Sinatra loi uuden mallin amerikkalaiselle miehekkyy-
delle”. Jotenkin viehättää myös sitaatti mieheltä itseltään, ”ettei minun 
instrumenttini ollut ääni (…) Se oli mikrofoni.” (s. 117–118) 



55Mutta Sinatran merkittävyyteen en oikein saa otetta, vaikka kuun-
telen kolme cd:tä hänen kultakaudeltaan 1940- ja 1950-luvuilta. Sen 
sijaan Bob alkaa pikku hiljaa korjata pottia, kun antaa näiden tulkin-
tojensa tehdä itsensä tykö Sipåån kesäyössä…

 Facebook 11.6.2016 

HOLLANTILAISIA HIUKAN RASSAA nämä tämänkertaiset futis-
kinkerit, mutta balsamia tulee lähinaapurista. Istuin äsken 

A-damin Remprant-aukiolla ja yritin lukea Murakamin esikoisteok-
sista, millaista oli olla parikymppinen ja cool, sisältä pehmo eksis-
tentialisti. Meteli oli kuitenkin hirveä, kun Belgia lappasi koko ajan 
maaleja, ja joka kapakassa oli teeveet täysillä. Ensin huudettiin meidän 
cafeessa, ja hetken päästä kantautuivat ääniaallot yli aukion muilta 
kanteilta. Luikin hotellin baariin ja tilasin irkkuwhiskyä…

 Facebook 18.6.2016 

KULTARANNAN SUOMALAIS-RUOTSALAINEN all male panel 
(TV:stä seurattuna) erinomaisen toimivaa ja raikasta turvalli-

suuspoliittista keskustelua: ytimekkäitä puheenvuoroja ilman luen-
nointia, terävää analyysiä ja kiteytyksiä huomioon ottaen historian 
perspektiiviä, eri näkökulmia mutta dialogissa, hyviä kysymyksiä ylei-
söstä, ei hymistelyä vaan ei provokaatioitakaan. – Se kuitenkin pistää 
silmään tai paremminkin korvaa kivistää, kuinka vähän Euroopan 
unioni yhä figureeraa ulottuvuutena, kun käsitellään tällaisia kansa-
kuntien suuria kohtalonkysymyksiä. 

 Facebook 20.6.2016 

PÄIVÄN HESAN PÄÄKIRJOITUSSIVULLA Kari Huhta päättää 
kolumninsa toteamalla, että sotilaallinen liittoutuminen ”on 



56 Ruotsin demareita hajottava aihe”. Demokraatti.fi puolestaan uutisoi 
Ruotsin puolustusministerin Peter Hultqvistin näkemyksen: ”Valitet-
tavasti porvaripoliitikot sekä Suomessa että Ruotsissa levittävät huhua, 
jonka mukaan Ruotsin sosialidemokraattinen puolue olisi muutta-
massa linjaansa liittoutumattomuuteen. Väite on täysin perusteeton, 
eikä sillä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa.” 

Kumpaa pitäisi uskoa, vai molempia? NATOon liittymistä kannat-
tavia demareita lienee Ruotsissa vielä harvemmassa kuin Suomessa, 
vaikka ei niitä täälläkään joka korttelista löydä. Yhtä hyvin (tai parem-
minkin) voisi tulkita niin, että liittoutuminen ”on Ruotsin porvareita 
hajottava aihe”. Vaikka porvaripuolueet naapurissa nykyään kaikki 
liputtavat jäsenyyttä NATOssa, niiden jäsen- ja äänestäjäkunnassa 
on takuuvarmasti aika tavalla perinteisen liittoutumattomuuslinjan 
kannattajia. 

 Facebook 22.6.2016 

Hallitus laihtuu, oppositio lihoo

HELSINGIN SANOMAT JULKAISI tänään uusimman puolueiden 
kannatusmittauksen, jonka lukemia kommentoin päivystävänä 

dosenttina puhelinhaastattelussa. Yleiseksi trendiksi tarjoilin tylsästi: 
”Kyllä se on niin, että vaikeina aikoina oppositiossa lihoo ja hallituk-
sessa laihtuu.” 

Miten tuo vanha maksiimi pitää numeroiden valossa kutinsa? 
Viimeiset 25 vuotta Suomen lähihistoriaa tuntuisi vahvistavan, että 
väitteen perusteeksi löytyy tilastollinen korrelaatio. Yksikään hallitus-
koalitio ei ole kyennyt kasvattamaan kannatustaan seuraavissa edus-
kuntavaaleissa, mutta taantuma, saati lama syövät suosiota suhteessa 
rajummin. 

Tappiolistan kärkeen nousee Matti Vanhasen/Mari Kiviniemen 
kausi 2007–2011, jolloin vihreillä vahvistetun porvarihallituksen takaa 



57karkasi 10,7 prosenttia kannatuksesta. Äänestäjien tyytymättömyys 
kanavoitui Timo Soinin ja Perussuomalaisten jytkyvoitoksi. 

Hopeasijalle kipuaa Esko Ahon porvarihallitus, jonka lamanhoito-
politiikka 1991–1995 tuotti vaaleissa 6,8 prosentin tappion. Samaan 
aikaan SDP kasvoi oppositioasemasta käsin sodanjälkeisen historiansa 
parhaaseen tulokseen. 

Pronssista kilvoittelevat Anneli Jäätteenmäen/Matti Vanhasen 
(2003–2007) ja Jyrki Kataisen/Alexander Stubbin (2011–2015) hal-
litukset, jotka hävisivät noin 4,5 prosenttia seuraavissa eduskunta-
vaaleissa. Edellinen nosti oppositiosta Kokoomusta, jälkimmäinen 
Keskustaa. 

Paavo Lipposen sateenkaarikoalitiot (1995–1999, 1999–2003) sen 
sijaan selvisivät alle kahden prosentin kokonaistappioilla. Lipponen 
on myös ainoa pääministeri, joka on kyennyt kasvattamaan vaaleissa 
puolueensa kannatusta (2003). Valtiovarainministerin paikalta sama 
ihme on onnistunut vain Iiro Viinasen/Sauli Niinistön Kokoomukselta 
(1999). 

Juha Sipilän perusporvarihallituksen ensimmäinen vuosi asettuu 
HS Gallupin perusteella kilvoittelemaan suurimman pudottajan 
kyseenalaisesta kunniasta. Kannatuksesta on sulanut pyöreät kym-
menen prosenttia, josta valtaosa rokottaa Perussuomalaisia. Saama-
puolella ovat olleet vihreät ja SDP. 

Mielipidemittaukset kesken kauden eivät tietenkään ole suoraan 
verrannollisia vaaleihin, joissa on tosi kyseessä. Mielessä on syytä pitää 
myös se, että hallituksen epäsuosio jakautuu harvoin tasaisesti halli-
tuspuolueiden kesken. Eikä oppositioasema välttämättä lihota kaikkia 
puolueita, vaan kannatus keskittyy uskottavimman vaihtoehdon tai 
aidoimmin omaksi koetun protestin kantajalle.  

Kalevi Sorsa -säätiön blogi 23.6.2016 

JUHANNUKSENA EHTI MUUN MUASSA rästiin jääneiden New York 
Review of Booksien pariin. Kas, Esa-Pekka Salonen niittänyt taas 

maailmalla mainetta, johtanut New Yorkin Metropolitanissa Richard 



58 Straussin Elektran, joka ylistetään kaikin tavoin joka kantilta. ”In 
these climatic moments of orchestral intensity Salonen elicited from 
the Met orchestra something like the sound of the sky falling.” Ugh! 
Ja jumantsuka, tämä sama produktio soi syyskuussa Töölönlahdella!! 
Arvatkaapa kuka johtaa… 

 Facebook 26.6.2016 

HALLITUKSEN EILINEN TIEDOTUSTILAISUUS kertoi, että sote-
uudistuksen kivireki liikkuu, mutta sotkua ja selvitettävää riittää 

yhä runsaasti. Yhteen asiaan tuli kuitenkin selkeyttä: sote-uudistus 
ei tuo kolmen miljardin säästöjä nykyisiin menoihin. Suomalaisten 
ikärakenteen pohjalta tuon on toki ymmärtänyt tähänkin asti, mutta 
suuret säästöpuheet ja -toiveet ovat olleet luvattoman epämääräisiä. 
Nyt täsmennetään, että uudistuksen tavoitteena on hillitä sote-kustan-
nusten kasvua kolmella miljardilla eurolla – vuoteen 2029 mennessä! 
Perspektiiviä antaisi tietää tuossa rinnalla, paljonko näissä laskelmissa 
sitten odotetaan sote-kustannusten nousevan seuraavan 12 vuoden 
aikana… 

 Facebook 30.6.2016 

Dangerous Midsummer, or 
Moominsummer Madness

“TELL US ALL THAT’S HAPPENING out in the world!” Moomin-
pappa asks Snufkin the adventurer who replies: “Fuss and 

misery…” With this quote from Tove Jansson’s famous Moomin stories 
Ernst Stetter, the Secretary General of FEPS, opened his presentation 
in early June when he visited Helsinki at a seminar on European poli-
tics. 



59Three weeks later Stetter might as well have referred to another of 
Jansson’s Moomin books, namely Moominsummer Madness that in the 
original Swedish language is actually called “Dangerous Midsummer” 
(Farlig Midsommar, 1954). It starts with a volcanic eruption that causes 
a giant flood wave to enter the Moominvalley. After that everything 
seems to drift. 

Britain’s referendum on the EU membership was a political volcano, 
and its exit result hit like a tsunami also Finland that Friday morning 
when people were preparing to celebrate the Midsummer, the greatest  
holiday of the year. If possible, the hangover after the weekend was 
worse than usual. What would become of our joint European Union? 
How would the eventual Brexit affect Finland, its economy and 
 security? 

Even the eurosceptics were puzzled. For them Britain has been an 
important ally, a guarantor that the EU will not proceed on a federalist 
path. After all, among the critics there are not many who advocate 
Finland’s withdrawal from the union. This applies also to the Finns 
party that in the past has gained the most from the anti-EU sentiments. 

The present power relations make the constellation even more 
complicated. Since May 2015 the Finns party has been the third leg 
in Finland’s centre-right coalition government. If the party was pre-
viously known foremost from populism and protest vote, in power it 
has acted as a reliable partner fit to govern. This is epitomised by the 
fact that the party leader Timo Soini is currently the Foreign Minister, 
thus representing in his person Finland to the rest of Europe and the 
world. 

The transformation from a channel for protest and opposition 
force into power positions has effectively unmasked the populists. 
According to the polls the Finns party has lost half of its electoral 
support that has fallen below the 10 per cent mark to single figures. No 
wonder the party is tempted to use Brexit to upgrade its profile again. 
The youth league of the party has launched a people’s initiative for an 
EU referendum in Finland. So far it has gained ca. 26 000 signatures 
while 50 000 is required before the initiative can be presented to the 
parliament. 



60 Prime Minister Juha Sipilä has made it clear that there will not be 
a Finnish EU referendum under his government. The Finns party is 
tied and committed to this line, but Timo Soini tries uncomfortably 
to sit on two chairs. He made a “private” or unofficial visit to England, 
meeting representatives from both British EU camps – although not 
his dear old friend and soulmate Nigel Farage. 

The trip raised questions whether Soini was in London in the role of 
a eurosceptic party leader or as a Foreign Minister presenting Finland’s 
committed pro-EU stances. His ambivalence was heavily criticised 
when the parliament was – uncharacteristically – assembled from the 
holidays to discuss the situation that Brexit has created. 

Prime Minister Sipilä gave Soini his blessings while assuring that 
Finland is toeing the line that the EU of 27 is adopting towards Britain.  
Negotiations should be opened rapidly, and the Brits have to pay a 
full price for their access to the common market. On the other hand, 
Britain should be treated fairly with no mentality of revenge. The 
potential consequences of Brexit for Finland’s economy will be care-
fully studied and clarified. 

Thus, after the first shock waves the general mood has been rather 
reassuring. True, Brexit is a huge political blow to European integra-
tion and forces the EU to much needed self-examination. Confidence 
needs to be rebuilt and regained, but greater risks fall upon Britain 
herself. The Finnish government can count on public support. In a 
recent poll almost 70 per cent was against a referendum on leaving 
either the EU or the joint currency Euro. 

It will naturally take time before the consequences of this “Mid-
summer Madness” are over, but eventually – if it goes by the book 
– the flood fades away and all the inhabitants of the Moominvalley can 
safely return and settle happily at home. 

Strategy over speculation – Progressive reactions  
to the EU referendum in the UK (FEPS)



61SOTILASKAAPPAUS VAI Erdoğan? Jännä kuulla ja nähdä, kumpaa 
demokratian arvoyhteisö EU kannattaa tässä matsissa… 

 Facebook 16.7.2016 

LOTTA NUOTION KIRJA Yksi miljoonista kertoo Modin pakomat-
kasta Syyriasta. al-Assadin hallinnon kiduttama nuori lääkäris-

mies, mutta Turkissa työllistyminen ponnisteluista huolimatta turhaa 
haavetta. Hirtehishumoristisesti ehti ajatella, että ammattitaidoilleen 
ei löydy käyttöä kuin Isisin riveissä. Mieluummin sentään salakul-
jettajien kallis mutta haaksirikkoinen matka Kreikkaan ja edelleen 
Ruotsiin. – Jokunen kuukausi sitten EU sopi maksavansa muutaman 
miljardin siitä, että Turkki hoitaa pari miljoonaa syyrialaispakolaista 
ja pysäyttää Eurooppaan pyrkijät rajoilleen. Lieneekö diili sotilaskaap-
pausyrityksen jälkihoidon keskellä yhä voimassa? Vai liittyykö turkki-
laisia kohta Erdoğanin autoritaarisen vallan alta EU-maihin suuntaa-
viin pakolaisvirtoihin… 

 Facebook 25.7.2016 

A-STUDIOSTA SOITETTIIN ja lupauduin mukaan illan lähetyk-
seen keskustelemaan (itäisen Keski-)Euroopan kehityksestä, 

demokratiasta, kansainvälisestä politiikasta ynnä muusta. Eli kaiken 
maailman dosentin ruisleipää tai paremminkin nisua, josta oikea aka-
teeminen asiantuntija pysyttelisi ainakin professori Jukka Korpelan 
mielestä visusti erossa: ”Tutkimuslaitosten ja yliopistojen ero on mer-
kittävä. Edelliset ovat ajatushautomoja, joiden tutkijoilla on poliittinen 
missio.” Joopa joo. En sitten tiedä, miten yliopistojen tulisi alallani 
käytännössä ”toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa”, 
kuten laki niiltä edellyttää. Ettei jäisi vain viihteeksi ja ohjelman kuvi-
tukseksi. 

[…] 



62 Komento takaisin: A-studio sai oikean asiantuntijan, joten back up 
väistyy… 

 Facebook 27.7.2016 

HISTORIANTUTKIJA AMMATTITAITO ja -tauti panee epäilemään 
ihmisen muistia, ei vähiten omaansa. Uutinen Einojuhani 

Rauta vaaran kuolemasta nosti mieleen muiston, täytyy olla jostain 
kohtaa 1980-lukua: Thomas-ooppera Finlandia-talolla, pääosassa 
Jorma Hynninen. En muista stooria, en musiikkia – mutta kokemus 
oli väkevä. Menikö se niin? Mikä uteliaisuus minut sinne vei? Luul-
tavasti yksin liikkeellä, tuskin kehdannut ehdottaa moista extremeä 
kenellekään kavereista… Niin tai näin, Art Pepper saa tänä iltana 
Sipoossa tehdä tilaa Rautavaaran artille. 

 Facebook 28.7.2016 

KUN KÄNNYKÄLLÄ YRITÄN vilkaista Demokraatti.fi -sivustoa, 
aina valpas Nokian Lumiani lyö näytölle punaisen varoitus-

merkin ja lihavoidun tekstin: ”Tähän sivustoon jatkamista ei suosi-
tella.” Mitähän virusta arvoisa kaimani Mikko Salmi yrittää siellä leh-
dessään syöttää? Ei kai vain aatteen basillia, jolta kunnon kansalaisia 
täytyy näin suojella… 

 Facebook 29.7.2016 



63Euroopan unioni Välimeren 
joukkohaudan äärellä

JYRKI KATAINEN KEHUI HEINÄKUUSSA (HS 13.7.) Euroopan komis-
sion muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaavan komissaari-

kollegansa Dimitris Avramopoulosin kanssa, kuinka EU on kyennyt 
vastaamaan pakolaiskriisin välittömiin vaikutuksiin kollektiivisesti. 

”Pakolaiskriisin purkaminen on ollut tämän komission tärkein 
tavoite. Viime vuonna kolminkertaistimme läsnäolomme Välimerellä, 
minkä ansiosta ihmishenkiä on pelastunut.” 

Onnistuminen on suhteellista. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö 
IOM julkaisi pari viikkoa myöhemmin julmia lukuja, joiden mukaan 
jo yli 3 000 pakolaista/siirtolaista on kuollut tänä vuonna pyrkiessään 
Välimeren yli. Se on noin 50 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 
ensimmäisellä puoliskolla. 

Ja pelastettavaa riittää, sillä Balkanin reitin patoaminen on lisännyt 
liikennettä muun muassa Libyan vaarallisille vesille. Italian rannikko-
vartiosto ilmoittaa nyt noukkineensa merestä viiden päivän aikana yli 
8 000 siirtolaista. 

Eikä hengissä selvinneitä odota Euroopan puolella kovin kum-
moinen kohtalo, vaikka Kataista ja Avramapoulosta lukiessa voisi 
toisin luulla: ”Osoitimme solidaarisuutta suostumalla sijoittamaan 
kansainvälistä suojelua kipeimmin tarvitsevia ihmisiä Kreikasta ja 
Italiasta edelleen muihin EU-maihin.” 

Ohjattujen jatkosijoitusten lukumäärät etulinjan maista ovat käsit-
tääkseni mieluummin kymmeniä ja satoja kuin tuhansia ja kymmeniä 
tuhansia. Komissaarienkin kirjoituksen mukaan Suomi sijoittuu 
EU:ssa toiselle sijalle, kun se on ottanut Italiasta ja Kreikasta vastaan 
lähes 400 pakolaista. ”Koko Eurooppa arvostaa Suomen panosta.” 

Komissio on valmistellut unionille yhteistä turvapaikkajärjes-
telmää, jolla muuttoliikkeet saataisiin hallintaan kestävällä tavalla. Sen 
Akilleen kantapääksi osoittautuu viimeistään kysymys taakanjaosta, 
eli tulokkaiden sijoittaminen kaikkiin EU-maihin Brysselistä käsin 
osoitettujen kiintiöiden mukaan. 



64 En usko, että unioni kykenee toteuttamaan moista linjausta, eten-
kään näin Brexitin jälkeisessä tilanteessa. Unkari on jo järjestämässä 
lokakuun alussa kansanäänestystä pakolaiskiintiöistä, ja vastaan haraa 
myös monta muuta itäisen Keski-Euroopan maata. Lieneekö men-
taalinen kynnys sitten läntisemmissä tai pohjoisemmissa EU-maissa 
paljoakaan helpompi ylittää. 

Mutta mitä tästä kaikesta seuraa? 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 2.8.2016 

EN TUNNE TÄTÄ FETHULLAH Gülenia, vielä vähemmän hänen 
verkostojaan Turkissa. Mutta siinä on jotain kovin tuttua, miten 

Erdoğan hänestä puhuu: kuin Big Brotherin propagandakoneisto 
1984:ssä katalasta Emmanuel Goldsteinista. Ja tämän esikuvaksi on 
yleensä ymmärretty Trotski, jota Stalin vainosi, kunnes salamurhaajan 
jäähakku löysi kohteensa Meksikossa. Siihen asti syytös trotskilaisuu-
desta – tosi tai keksitty – oli kuolemaan johtanut majesteettirikos, eikä 
sitä myöhemminkään hyvällä katsottu.

 Facebook 4.8.2016 

ISLAMIA JA MUSLIMEJA RUOTIVAN Timo Vihavaisen mukaan 
”on ilmeistä, että tuollaisen, voimakkaasti poikkeavan aineksen 

määrän ylittäessä paikallisesti kymmenen tai valtakunnallisesti viisi 
prosenttia, ollaan suurissa vaikeuksissa ja syntyy prosesseja, jotka 
vammauttavat normaalin yhteiskunnan toiminnan. Esimerkit useista 
Euroopan maista puhuvat vastaansanomatonta kieltään, eikä niiden 
todistusvoimaa voi millään mahtikäskyillä kumota.” – Tjaa, Britan-
niassa, Ruotsissa ja Saksassa muslimien osuus väestöstä on viitisen 
prosenttia, ellei enemmän, Unkarissa lähellä nollaa. Kukin voi itse 
arvioida ja arvottaa, minkä verran yhteiskunnan ”normaali” toiminta 
on niissä kussakin vammautunut.

 Facebook 9.8.2016 



65EN KOE ERITYISTÄ OLYMPIAHUUMAA, mutta näin päivän päät-
teeksi on kiva katsoa ihan sattumanvaraisia lajeja. Kuten äsken 

egyptiläistyttöjen pelaavan huivi päässä rantalentopalloa. Tai kenttä-
ratsastusta, jossa USAn Phillip Dutton 52 v., eli mies parhaassa iässä, 
voitti pronssia. Toistaiseksi kovin silmään osunut suoritus on Viet-
namin mieheltä, joka viimeisellä pistoolinlaukauksella ampui napa-
kympin ja nousi brassin ohi kultaan. (Olikohan Vietnamin eka ever?) 
Korealaiset taas pommittivat jousella pelkkiä kymppejä. – Siis viihdyt-
tävää globalisaatiota ilman isompia henkilökohtaisia paineita. 

 Facebook 9.8.2016 

Kulttuuripessimistin visio  
vanhasta Euroopasta

MICHEL HOUELLEBECQ ON YHTÄ LAILLA kiistelty kuin kii-
tetty kirjailija. Toisille hän kantaa ranskalaista älymystötradi-

tiota eteenpäin, toisille hän on sen nihilistisen rappion huutomerkki. 
Niin tai näin, Houellebecqin tuotantoa voi pitää jatkuvana tilintekona 
60-lukulaisen sukupolven ajatuksiin, odotuksiin ja unelmiin – hän on 
kuuskasien käänteiskuva. 

Näin myös uusimmassa romaanissaan Alistuminen (Soumission, 
2015). ”Moderni elämä on roskaa”, sopisi houellebecqisti Tommi 
Melenderin mielestä sen motoksi, kuten miehen muihinkin kirjoihin. 
Olemisensa merkityksen keski-ikäistyessään hukannut päähenkilö 
François ”elää riutuvassa sosiaalidemokratiassa, jossa valistuksen arvot 
suistuvat rahanhimon ja kulutushysterian tieltä”. 

Alistumisessa on kuohuttanut sen vuoteen 2022 sijoittuva visio, 
jossa Ranskaan valitaan presidentiksi Muslimiveljeskunnan ehdokas 
ja maa islamisoituu maltillisesti mutta vääjäämättömästi ilman mainit-



66 tavaa väkivaltaa tai vastarintaa. Uskonsa ja arvonsa kadottanut vanha 
Eurooppa alistuu, kun saa tyhjyyden tilalle edes jotain mihin tarttua. 

Jätän skenaarion uskottavuuden tai uskomattomuuden omaan 
arvoonsa. Sen sijaan poliittisen faabelin lähtötilanne on kiinnostava 
tässä ajassa. Vanhan valtavirran puolueet keskustavasemmisto ja kes-
kustaoikeisto ovat menettäneet kykynsä inspiroida äänestäjäkuntaa, 
sillä niillä ei ole tarjota tulevaisuuskuvaa. 

Kansallisella rintamalla sellainen on, ja polarisoituvassa yhteiskun-
nassa se houkuttelee perinteisen oikeiston nationalisteja. Entä vasem-
misto, mistä organisoituu sille identiteettityhjiötä täyttävä poliittinen 
voima? 

Tätä halkeamaa täyttämään Houellebecq luo vuoden 2017 presi-
dentinvaalien jälkeen maltillisen muslimipuolueen, joka epäröinnistä 
huolimatta kelpaa liberaaleille ja monikulttuurisuutta suvaitsevalle 
vasemmistolle liittolaiseksi, tai ainakin vastapainoksi fasismilta hais-
kahtavalle äärioikeistolle. 

Romaani on romaani, ja kulttuuripessimisti hahmottaa dystopioita 
riippumatta siitä, mihin aikaan hän ne sijoittaa. Reaalimaailmassahan 
Marine Le Pen ammentaa kannattajakuntansa koko lailla työväen-
luokkaisista taustoista. Äänestyskäyttäytyminen Ranskan ensi vuoden 
presidentinvaaleissa tulee olemaan myös sosiaalisesti kiinnostavaa 
analysoitavaa. 

Joka tapauksessa poliittisesta järjestelmästä ja moniarvoisen demo-
kratian vetovoimasta on syytä olla huolissaan, Houellebecqin hahmo-
telman todennäköisyyksistä riippumatta. Populistiset liikkeet ja kaiken 
maailman kansalliset rintamat elävät toisten tarjoamien positiivisten 
visioiden puutteesta. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 10.8.2016 

KAARLO HILLILÄN ELÄMÄKERRASSA Timo J. Tuikka kirjoittaa 
Kekkosesta ”Kajaanin Jeesuksena”. No huh! Lähdeviitteestä 

löydän, mistä noin tökerö ilmaus on saanut virikkeensä: ”Jeesus-



67vertausta on käyttänyt aiemmin Majander 2010, s. 137”. – Kaikkeen sitä 
syyllistyy, kun luovasti luetaan… 

 Facebook 10.8.2016 

SATUNNAISEN (NO JOO, KYLLÄ korismatseja tulee bongatuksi) 
olympiaseurantani herkkuja. Näkikö silmä, kuuliko korva oikein: 

tanskattaret sulkapallossa finaaliin voittamalla Kiinan parin, och 
svenska tjejer slog Brasilien i fotbåll. Ja Suomen mimmit painii ja 
nyrkkeilee… Hyvä tytöt!

 Facebook 16.8.2016 

NUORENPARIN SUURSIJOITUS noin 30 vuoden takaa, Stockman-
nilta ostettu vuodesohva päätyi äsken sorttiasemalle, kun kasari-

klassikko ei läpäissyt kierrätyskeskuksen kaverin kriittistä katsetta. 
Minä olin tästä enemmän romuna kuin tyylihuonekalun rakenteet: 
olisihan se vielä, verhoilua vähän fiksaamalla… Ennen tavattiin sanoa, 
että emme pärjää toistemme paitoja pesemällä, vaan täytyy tuottaa 
tavarata. Entä kulutusyhteiskunnan nykyvaiheessa, kenties toistemme 
jätteitä seulomalla?

 Facebook 18.8.2016 

Asiantuntijoita ja jälkiviisaita

”SUOMALAISTEN PITÄÄ HYVÄKSYÄ palkkaerojen kasvu, jotta 
työllisyys paranisi.” Helsingin Sanomat (10.8.) otsikoi näin 

Martti Hetemäen haastattelun, jossa haikailtiin mallia muista Pohjois-
maista. Valtiovarainministeriön valtiosihteerin mukaan työllisyysaste 



68 Ruotsissa ja Tanskassa on pysynyt korkeana osin siksi, että palkka- ja 
tuloerot ovat viime vuosina kasvaneet kummassakin paljon. 

Se tarkoittaa enemmän matalapalkkaisia töitä, joka on trendi myös 
muualla maailmalla. YLEn aamu-tv:n jälkiviisaissa (12.8.) Elinkeino-
elämän Valtuuskunnan johtaja Matti Apunen yhtyi Hetemäen näke-
mykseen: ”Must se on realiteetti. Niin tulee joka tapauksessa käymään.” 
Globalisaatio, digitalisaatio ja robotisaatiokehitys tulevat väistämättä 
kasvattamaan palkkaeroja, ja ne on vaan hyväksyttävä. 

Toimittaja viittasi väliin asiantuntijoiden kommentteihin, joiden 
mukaan esimerkiksi Ruotsin menestyksen taustalla ei ole palkkaerojen 
kasvu eivätkä palkkaerot itse asiassa ole siellä niin kasvaneet. 

”No tietysti kun kysytään Markus Jäntiltä – joka on vasemmistoliitto-
lainen – kommenttia tällaiseen, niin on aika odotettavaa mitä hän 
tällaiseen sanoo”, Apunen kuittasi. ”Asiantuntijoiden valinta on kans 
yks kysymys.” 

Samaan aikaan tavasin aamun lehdestä (HS 12.8.) otsikkoa: ”Palkka-
erot eivät selitä Ruotsin työllisyyttä”. Sen alla Uppsalan yliopiston 
talous historian professori Lars Magnusson ja Lundin yliopiston 
taloustieteen tutkija Fredrik N. G. Andersson olivat jotakuinkin täs-
mälleen samaa mieltä kuin Helsingin yliopiston ja Valtion taloudel-
lisen tutkimuskeskuksen julkistalouden professori Markus Jäntti. 

Jälkiviisaiden valinta on toinen kysymys. 

 Julkaisematon 19.8.2016 

AAMU-UNISTA IHMETTELYÄ: Turkki vaatii voimakkaasti viisumi-
vapautta EU:n kanssa. Samaan aikaan Erdoğan kutsuu turkki-

laista yliopisto- ja tutkijaväkeä ulkomailta kotiin. Nämä eivät uskalla 
lähteä pelätessään, että eivät ehkä pääse enää palaamaan esim. EU-
maihin…

 Facebook 23.8.2016 



691970–1980-LUKUJEN LAAJASALOLAISENA iloitsen ajatuksesta 
Kruunusilloista, vaikka niiden hinta hirvittää. Suurten rakennus-

hankkeiden budjetit kun tuppaavat paukkua, pahimmillaan monin-
kertaisiksi, eikä esimerkiksi Länsimetron hallinnointi juuri nyt herätä 
korkeinta luottamusta. 

Ehkä analogiaa silloille on parempi hakea Itämetrosta. Kalliina 
sitäkin vastustettiin, kohuttiin korruptiosta ja kaiken päälle monia 
ketutti, kun keskustaan mennessä joutui vaihtamaan syöttöliikenteen 
bussista metroon. 

Vaan kuinka näin 40 vuotta myöhemmin kuvitella Helsingin 
kehitystä ilman idän metroväylää? Kruunusiltojen vaikutusalue on 
rajatumpi, mutta rakenteellinen perspektiivi yhtä pitkä – hamaan 
tulevaisuuteen. 

Edustukselliseen demokratiaan uskovana täytyy luottaa siihen, että 
laskelmat ja vaihtoehdot on punnittu tarkkaan, kun Helsingin kau-
punginvaltuusto kokoontuu asiaa ratkaisemaan. 

 Facebook 24.8.2016 

JULIA 13 V. SAI ÄSKEN Kansallisbaletissa taas Romeonsa, mutta 
eihän siinä tälläkään kertaa järin hyvin käynyt – parin päivän 

romanssissa. Vaikeita nämä teinirask…rakkaudet.

 Facebook 26.8.2016 

ANTTILAN KONKURSSIPESÄSTÄ sai noin neljällä eurolla kolmen 
cd:n setin, joka kattaa 80 Muddy Watersin levytystä Chess-mer-

kille vuosilta 1950–1962. Se on nyt soinut pari viikkoa, loppukesän 
bluesia kuin valmistaen miestä syksyyn. Ei ole jäänyt epäselväksi, 
mistä Rolling Stones ammensi paitsi nimensä, myös sielunsa. 

Kaivoin esiin Keithin mainion kirjan ja tarkistin, mitä levyjä Jag-
gerilla olikaan kainalossaan, kun nämä 18-vuotiaat nulikat tapasivat 
Dartfordin juna-asemalla joulukuussa 1961. Kyllä: ”Chuck Berryn 



70 Rockin’ at the Hops suoraan Chess Recordsilta ja myös The Best of 
Muddy Waters”. 

Kesäkuussa 1963 julkaistiin sitten Rollareiden ensisingle, Berryn 
biisi ’Come on’ B-puolellaan Willie Dixonin ’I Want to Be Loved’, 
jonka Muddy Waters oli tehnyt tunnetuksi. Soihtu siirtyi eteenpäin. 

 Facebook 27.8.2016 

EN OLE TUNNISTANUT ITSESSÄNI luddiittia, teknologista kehitystä 
vastustavaa koneensärkijää. Mutta muistan miten melankolia val-

tasi mielen, kun yksi sankareistani Garri Kasparov vuonna 1997 hävisi 
shakkiottelun IBM:n Deep Bluelle. 

Se oli tietty väistämätöntä, että koneellinen laskentanopeus eri 
kombinaatioille ennen pitkää tavoittaisi ihmiskyvyn, myös pelien 
kuninkaan suljetussa systeemissä. Ja tuosta tahti on vain kiihtynyt. 

Ja kiihtyy edelleen, kuten MIT:n professori Erik Brynjolfsson tänään 
iltapäivällä hahmotteli erinomaisen kiinnostavassa esityksessään 
ETLAn 70-vuotisseminaarissa. Keinoälyt ovat kuulemma oppineet jo 
oppimaan itse. 

”Ne jyrää meitin!” kuulen pienen luddiitin parkaisevan jossain sie-
luni syövereissä… 

 Facebook 29.8.2016 

NÄIN HIENONA SYYSKESÄN iltana pitäisi kait olla Helsingissä 
juhla viikoilla ja Huvila-teltassa. Mutta ei myöskään huono 

päästä putkinotkooni Sipooseen, eväänä pussillinen Digeliuksesta 
noukittuja jazzeja ja muistitikullinen rästiintyneitä kirjallisia töitä. 

Ja ilo löytää mökki moitteettomassa kunnossa, sen päältä kun 
bändin pojat ovat viettäneet täällä luovaa viikonloppua. Jääkaapissakin 
jäljellä ihanan kylmä purkki olutta. Taitavat nuorison musiikkihommat 
olla siistiytyneet siitä, kun Mick, Keith ja Brian jakoivat legendaarista 



71kimppakämppää Edith Grovella jossain Chelsean liepeillä ennen Rol-
lareiden läpimurtoa… 

 Facebook 31.8.2016 

”KEN TÄSTÄ KÄY…” Maarit Tyrkön uuden presidenttikirjan 
innoittamana tein Tamminiemessä aikamatkan 1970-luvun 

jälkipuoliskolle. Tyylilajien ja kerrostumien kirjo jätti lähes yhtä vai-
vautuneen olon kuin ensivisiitti parikymmentä vuotta sitten, vaikka 
Glazunovin Kekkos-potretti ei eteisessä enää tervehtinyt tulijaa. 

Keittiöön vuonna 1974 remontoitua keltaista kaappi-ilmettä en 
muista ennen nähneeni, mutta oppaan mukaan Kekkonen ei käynyt 
sillä puolella koskaan. Yläkerrassa Kukkapuron valtava nahkasohva-
ryhmä on kyllä sinänsä staili, mutta joku on keksinyt tällätä sen 
seuraksi Aarnion Pallotuolin. Sen uumenista samaan silmäntäyteen 
mahtuu sitten muun muassa suuri ja värikäs Särestöniemi sekä intia-
lainen väliseinäsermi. 

Esteetikkona Kekkosen laji taisi olla ytimekkäästi tiivistetty sano-
minen, lyhyt proosa. Ja visuaalisesti hallitsi hyvin sen, miten otetaan 
tila ja kuva haltuun. Muusta en niin tiedä, tai kukin tyylillään… 
Monenlainen retro on taas muotia. 

 Facebook 1.9.2016 

OLIPA HYVÄ ETTÄ DALLAILIMME kesällä Jyllannin länsirannan 
dyynejä, ennen kuin näimme Martin Zandvlietin elokuvan 

Under sanden (Land of Mine/Hiekan alla). Siinä kun puretaan 1945 
samoilta hiekoilta miinoja, joita Tanskan miehityksen aikana oli kyl-
vetty yli kaksi miljoonaa kappaletta liittoutuneiden maihinnousun 
varalta. 

Hommaan pantiin parituhatta nuorta saksalaispoikaa/vankia, joista 
elokuvan lopputekstien mukaan puolet kuoli tai silpoutui. Suomalai-



72 sillehan lankesi sodan jälkeen vastaavaa urakkaa merimiinojen kanssa 
Suomenlahdella, eikä sielläkään selvitty ilman kuolonuhreja. 

Ehkä maamiinojen kansainvälisessä kieltämisessä on sittenkin 
ideaa. Vavahduttavan hieno tanskalaisleffa on ehdolla pohjoismaisen 
elokuvapalkinnon saajaksi. Meille sen tarjosi äsken Hanasaaren 
ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus viehättävässä Kino Tapiolan 
salissa. Länge leve nordiskt samarbete! 

 Facebook 5.9.2016 

TELAKKAUUTISET NOSTATTAVAT mielialaa ja tulevaisuudenuskoa, 
toivottavasti myös Turkua laajemmin. Risteilijätilaukset tarjoavat 

massiivisen määrän työtunteja, monelle portaalle sekä suunnitteluun 
että valmistamiseen ja alihankintaan. Suomessa osataan tuota kaikkea, 
ja näemmä myös kilpailukykyiseen hintaan. 

Telakoiden uusi nousu lähti liikkeelle täysin vasta allekirjoitetusta 
kilpailukykysopimuksesta riippumatta. Se ei todista ”kikyä” tarpeetto-
maksi tai tehottomaksi, mutta muistuttaa, että kyse on vain yhdestä, 
kukaties melko marginaalisesta elementistä kokonaiskuvassa. 

Toinen merkille pantava seikka on valtion aktiivinen rooli telakka-
järjestelyissä. Elinkeinopolitiikan aika ei ole nykyisessä globaalissa 
markkinataloudessakaan ohitse. On jo aika ylittää jakolinja, jossa 
valtio on toisille kirosana, toisille kaiken kattava oljenkorsi. 

 Facebook 7.9.2016 

Tämä on Radio Saatana, 
vallankumous alkaa!

PERUSTILANNE: UUTTA KIRJASYKSYÄ pukkaa, vaikka minä tavaan 
vielä parin edellisen helmiä. Viimeksi kuittasin venyneeltä luku-



73listalta Olli Jalosen Miehiä ja ihmisiä, jonka moni on jo ehtinyt kehua. 
Onneksi se elää pidempään kuin syksystä jouluun. 

Ehkä tässä riittää ihailla kirjailijan taitoa rakentaa ajankuvaa, joka 
ei jää laimeaksi yhdistelmäksi nostalgiaa ja tunnistustehtäviä. Esi-
merkiksi poliittinen maisema kesältä 1972 piirtyy kuin ohimennen 
aikuisten asenteista ja puheista. Ne jalostuvat hulvattomaksi kliimak-
siksi, kun pojannulikat pistävät pystyyn merirosvoradion ja saksivat 
siihen ohjelmaa C-kasettinauhoituksista: 

”Tänään suorassa lähetyksessä ovat ajankohtaisista asioista kes-
kustelemassa herra Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen ja Suomen 
Maaseudun Puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Veikko Ven-
namo.” 

Melkein harmittaa, että tätä mahtiväittelyä ei päästä lähettämään 
Helsingin työväentalon graniittitornista, kun väliin kiilaa nyrkkeilijän 
näköinen vahtimestari TUL:n verkkaritakissa ja prässihousuissa. 
Asemakuulutus oli valmiiksi mietitty: Tämä on Radio Saatana, vallan-
kumous alkaa! 

GONZON RINNALLE RIPAUS GAGAA, kun tartun Maarit Tyrkön tark-
kaan dokumentaatioon presidentin privaattipuolesta 1976–1981. Pieni 
piiri pyörii siellä hiihdon, kalastuksen ja terveyshuolien ympärillä, 
väliin syödään silakoita ja pottuja, tai poronturpaa. 

Ei ole vaikea ymmärtää, millaisen ilon nuori ja toimelias, pyyteittä 
lojaali nainen on tuonut vanhan miehen arkeen. Entinen valtiatar 
Anita Hallama hahmottuu maailmanluokan syöjättärenä, ja Urkki 
nahjustelee siinä välissä kuin kuka tahansa kahden naisen loukussa. 

Näkymät myyttisen vallan huipusta inhimillistyvät, kuten Kek-
kosen toivekin kuului, tulla kuvatuksi ihmisenä. Jotenkin lohdullista 
huomata, kuinka Suomessa elettiin samassa yhteiskunnassa ja yhte-
näiskulttuurissa, proletaarista presidenttiin, vaikka eliitillä tietty oli 
resurssit omiin mukavuuksiinsa. 

Tunne vahvistuu, kun Tyrkön kirjan innoittamana käyn katsasta-
massa remontoidun Tamminiemen. Sen tyylikirjo saa minut edelleen 
vaivautuneeksi, vaikka retroiluun tottunut silmä on nyt ehkä armol-



74 lisempi kuin aikanaan ensikohtaamisessa. Keltaiseksi vuonna 1974 
uusitun keittiön yleisilme on tuttu monesta mummolasta. 

HISTORIAN PROFESSORI PAULI KETTUNEN on luonnehtinut 1970-
lukua ”kirkuvan harmaaksi vuosikymmeneksi”, jota voi lähestyä hyvin 
erilaisina kertomuksina, niin kuin menneisyyttä aina. Yhdestä näkö-
kulmasta korostuu suomettuminen, toisesta hyvinvointivaltion raken-
nustyö. 

Niiden väleissä kipuiltiin suurta muuttoa ja murrosta. ”Näin maho-
tonta menoa en oo nähnyt missään”, kaiken kokenut työmies sanoo 
siirtotyömaalla Risto Jarvan elokuvassa Yhden miehen sota, joka taltioi 
tuoreeltaan Jalosen romaanin ajan Suomea. ”Nuoret miehet lähtevät 
ensimmäinen tili taskussa etelän junnaan…” 

Tai Ruotsiin, kuten itsensä työllistänyt kauhakuormaaja, jonka 
päätössanoissa laivan kannelta on yhä yrittäjän uskoa: ”Ei Suomiesten 
elämä tähän lopu. Oppirahat on maksettu ja opittu mikä on pelin 
henki. Ensin kerätään työllä vähän ruunuja, opetellaan ruottin kieli, 
ja sitten vaikka englanti. Nyt vasta me ruvetaan tekee totta tästä kai-
kesta.” 

Siinä kiteytyy niin pellonraivaajapolvien kuin nykyisten start up 
-slushien eetos. 

 Demokraatti 8.9.2016 

KUUNTELIN SIPOON PUTKINOTKOSSANI 70-luvun alun Suomi-
rockia, joka sai minut noukkimaan poetry & essay -huoneen 

hyllystä parikymppisen Jarkko Laineen esikoiskokoelman Muovinen 
Buddha (1967). Sen riveiltähän nämä sankarini löytyvät: ”Rollarit sei-
sovat kuvassa pyjama yllään, / musiikki kuin meren laiska suudelma 
/ rannan lempiöön … Bob Dylan on taltalla hakattu Appalakkien sel-
kään. / Itäisen Amerikan Majakka, / gramofonin, hiusten nostalgiat … 
Majakovski kulkee tietään, kaartuu maan puoleen / nahkansa sisällä 
niin yksin …” Ahti Lavosen kansi on hieno, vaikka vaikea hahmottaa. 
Kirjan olen ostanut aikanaan näemmä parillakympillä antikvariaa-



75tista, mutta vasta nyt huomaan sen ensilehdeltä: ”Omistan jumalaisesti 
Osmolle / Jarkko 26.12.-67” Kuka? Hormia?

 Facebook 9.9.2016 

OLLI JALOSEN MIEHIÄ JA IHMISIÄ (2014) poiki menneellä viikolla 
pätkän kolumniin, jossa palailin 1970-luvulle. Hieno romaani 

innosti muihinkin ekskursioihin, jotka eivät mahtuneet mukaan. Jat-
ketaan siis tässä. 

Kirja päättyy Parolan Piilopirttiin, kun kesän kuluessa poikasesta 
mieheksi kasvanut kertoja käy hakemassa tyttönsä pois soltun kyy-
distä. Lavalla heittää keikkaa ”pieni mustalaisen näköinen nainen ja 
melkein tyttö ja huutaa jokaisen sanan sisuksistaan jostain syvemmältä 
kuin olen ennen kuullut. Levyiltä ja radiosta olen kuullut Joplinia ja 
muita mutta en kenenkään elävän huutavan niin.” 

Oli kaivettava käsiin ja kuulokkeisiin Muskan esikoisalbumi vuo-
delta 1973, jolta löytyy hittisingle ’Krokotiili Rock’/’Jambalaya’ sekä 
liuta muuta ajan purkkaa ja jytää tiukalla rock-asenteella. Ehkä kui-
tenkin lähempänä Suzy Quatroa kuin Janis Joplinia. 

Kuten avausraita Chinn & Chapmanin hittitehtaasta käännetty ’48 
Crash’ eli ’Kun oot 52’. Love Recordsin Atte Blom oli hätäpäissään 
sorvaillut suomenkielisiä sanoituksia (nimimerkillä Gobseck), kun 
Hectorilta tilattuja tekstejä ei kuulunut. 

”Varo!/ Pian oot viiskytkaks / ja se tulee yks kaks! / Kun oot viis-
kytkaks / sust ei oo rokkaajaks!” Tässä ollaan, sanoo mies vuosimallia 
-64 Sipoon metsän keskeltä. 

Käännöskukkasten ja Muskan antaumuksellisen revityksen ohessa 
huomio kiinnittyy bändiin, joka joraa aivan huikealla sykkeellä. Eikä 
ihme, kun katsoo soittajalistaa. Albert Järvinen on tehnyt sovituksia 
ja vetäisee muutaman maailmanluokan soolon. 

Pekka Pohjolan bassolinjat purevat yhä, samoin Jukka Gustavson 
koskettimissa. Kirjallisuudesta luen, että Wigwamin pojat kuittasivat 
näin sessiomuusikkoina pitkäksi venähtänyttä studioaikaa, joka oli 
”tärvätty” loistavan Being-albumin tekemiseen. 
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neljä Loven julkaisemaa singleä. Sladen ’Skweeze Me, Pleeze me’ 
kääntyy edelleen hauskasti ’Sä oot pliisuksi’, mutta kääntöpuolella on 
kamala euroviisuyritelmä ’Senhän sanoo järkikin’. 

Varsinaisia helmiä ovat ’Sininen tarina’/’Miten on päällikkö?’ Dave 
Lindholmin isosta kynästä eivätkä Juice Leskisen sanoittamat ’Löysä 
nainen’/’Heitän hetulaa’ nekään huonoja. 

Mutta palataan Olli Jalosen 17-vuotiaaseen sankariin, jonka van-
hemmat pysähtyivät aina kuuntelemaan, kun radiossa soi Olavi Virran 
komea tulkinta romanialaislähtöisestä kappaleesta ’Häämuistojen 
valssi’ (suom. san. Arno Ora). Kyllä, sama biisi se on, jonka Muska 
vetäisee Piilopirtissä seuraavalle sukupolvelle: 

”…isän ja äidin kappale, ja Muska laulaa sen paremmin kuin 
kukaan on koskaan laulanut. Jos en ole koskaan osannut tanssia, niin 
nyt osaan koska se on minun sisälläni jo ja tuntuu merkiltä. Se on yhtä 
aikaa valssi ja tango ja vielä niitä enemmän ja muuta. Karina pitää 
kiinni minusta ja minä pidän kiinni sitä selästä ja kädestä kun vien sitä 
vähän äkkinäisissä liikkeissä koska sillä lailla Muskakin laulaa ja sillä 
lailla se on tanssittava vaikka olisi mikä valssi tai tango…”

 Facebook 11.9.2016 

AAMUINEN IHMETTELY: Digitalisaation, robotisaation ja niin 
edelleen arvellaan muuttavan ja mullistavan elämäämme 

enemmän ja nopeammin kuin nyt kykenemme edes ennustamaan. 
Samanaikaisesti katsotaan, että tuottavuuden kasvu on asettunut pysy-
västi alemmalle tasolle kuin ennen. 

Miten nämä skenaariot sopivat yhteen? Vai olisiko avainkysymys, 
miten digitalisaatioiden jne. nostaman tuottavuuden hedelmät jat-
kossa jakautuvat? Toimivatko vanhat tulonsiirrot tai tuunatut uudel-
leenjaon keinot, vai tuleeko eriarvoistumiskehityksen tasaamiseen 
tarttua jotenkin olennaisesti toisenlaiselta pohjalta? 

 Facebook 13.9.2016 



77KOHTAAMINEN VAI KOHTAAMATTOMUUS aamukahvipöydässä: 
Vaimo lukee HeSasta ääneen naisen kirjoittamaa kolumnia, jonka 

mukaan hiljaisuus on myrkkyä rakastaville ihmissuhteille. Saman 
sivun alalaidassa mies kirjoittaa: ”Jotkut tuntevat tarvetta rikkoa hil-
jaisuuden heti puheellaan, mutta se ei ole kovin rakentavaa…” Perkele, 
minä yritän lukea, mitä broidi tykkää Tervon uudesta kirjasta!

 Facebook 15.9.2016 

Pensionsförslaget  
– en kortsynt lösning

FINLAND HAR I DRYGT ETT ÅR haft en borgerlig regering som 
består av Samlingspartiet, Centern och Sannfinländarna. Det är 

inte en större överraskning att det har betytt fortsatt åtstramning och 
nedskärningspolitik. 

En intressant dimension har varit hur Sannfinländarna beter sig vid 
makten. Skulle partiet nöja sig med att vara det tredje hjulet i koali-
tionen eller skulle man inrikta sig på att – på gott och ont – agera som 
ett populistiskt ”folkets röst”? 

Det tidigare protestpartiet har snabbt lärt sig en ny roll som en stats-
skötare. Även om regeringens beslut inte har varit populära har Sann-
finländarna burit sin del av ansvaret. Partiet har i den nya regerings-
rollen anpassat sig till ett mer pragmatiskt agerande. 

Förra sommaren tvingades exempelvis det EU- och eurokritiska 
partiet att acceptera Finlands fortsatta ekonomiska stöd till Grekland. 
Paradoxalt nog har Finland aldrig tagit emot så många flyktingar och 
asylsökare som när Sannfinländarna har suttit i regeringen. 

I VISS MÅN FÖRTJÄNAR Sannfinländarna respekt för sitt beteende. 
Man kan också se att i regeringsställning har partiet delvis dämpat 



78 de främlingsfientliga toner som flyktingsvågen kunde ha provocerat 
i Finland. 

Men politiskt har priset varit högt. Sannfinländarna som våren 2015 
blev det näst största partiet i Finlands riksdag är numera på sjätte plats 
i opinionsundersökningar med cirka nio procents stöd. Det är därför 
inte förvånande att trycket på att höja profilen börjar stiga. 

Partiledare Timo Soini har hittills koncentrerat sig på sin nya stats-
mannaroll som utrikesminister. Vid budgetförhandlingarna i förra 
veckan fick man ändå höra hans tidigare färgstarka retorik som för-
sökte bevisa att Sannfinländare inte har glömt sin väljarkår. 

Spjutspetsen var skickligt vald. Partiets främsta krav var att lång-
tidsarbetslösa 60-åringar skulle få gå i pension. Förslaget gäller högst 
5 000 medborgare som i dagens läge har små möjligheter att hitta jobb. 
Vem vågar opponera ett sådant initiativ? 

NÄSTAN INGEN VISAR DET SIG. I budgetförhandlingarna måste Cen-
tern och Samlingspartiet ge någonting till Sannfinländarna för att 
hålla regeringen i balans. Dessutom är förslaget inte särskilt kostsamt 
då arbetslösheten belastar offentliga medel. 

Oppositionen kan inte heller vara emot då den i alla andra fall 
kritiserar regeringens inhumana politik som drabbar fattiga och 
svaga hårt. För övrigt har Socialdemokraterna tidigare genomfört en 
likadan åtgärd och framhållit att det skulle vara passligt på nytt. Fack-
föreningsrörelsen tycks också vara nöjd med beslutet. 

Vad är problemet då? Bland Finlands många utmaningar är en 
av de största den låga sysselsättningsgraden som ligger långt bakom 
de skandinaviska grannländerna. I jämförelse med till exempel med 
 Sverige ökar skillnaden speciellt till de äldre arbetstagarna. 

Reformer som Finland tidigare har gjort under de senaste åren 
syftar på att förlänga arbetskarriär, också genom att höja pensions-
åldern. Annars blir det omöjligt på längre sikt att finansiera den nord-
iska modellen i den form som vi är vana vid att känna och stöda. 

ATT LÅTA ÄLDRE LÅNGTIDSARBETSLÖSA gå i pension må vara 
skonsam politik, men den går rakt emot den valda och önskvärda 
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allmänhet försämrar äldres position på arbetsmarknaden. 

I stället borde man sträva efter samhälle och arbetsliv där män-
niskor vid 55, 60 och ännu vid 65 års ålder är värdefulla också som 
arbetskraft, inte bara barlast som företag kan så småningom dumpa. 

Finland har mycket att göra innan attityderna förändras. Det nya 
pensionsförslaget betyder ännu ett undantag som kommer göra väntan 
ännu längre. 

 Arbetet 15.9.2016 

SUUNNITTELEN OMAA laihdutusohjelmaa: nyhtökauraa ja knaus-
gårdia. Vaimo toi kotiin sen kuudennen kirjan, joten sarja on nyt 

täysi ja vain tarttumista vaille. Taisteluni voi alkaa, pari grammaa per 
sivu riittäisi…

 Facebook 17.9.2016 

”Sivistysporvarin” historiapolitiikkaa

HISTORIAN YMMÄRRYS ON sivistyksen silmäterä. Kokoomuksen 
tuottamassa Verkkouutisissa tätä vahditaan niin tarkkaan, että 

siellä tunnetaan myös vaihtoehtoisen historian eli toteutumattomien 
vaihtoehtojen kehityskulut, vieläpä vuosikymmenten päähän. 

Sellainen kristallipallo näyttää löytyvän ainakin Markku Jokipiiltä, 
joka on hiljattain lytännyt Verkkouutisissa sekä Pirkko Turpeinen-
Saaren (Lahtari, punikki ja teurastaja. Marsalkka Mannerheim, Kul-
lervo Manner ja Ratko Mladic historian henkilöinä) että Matti Salmisen 
(Toisinajattelijoiden Suomi) tuoreet teokset. 

Syystä tai syyttä, siihen en ota tässä kantaa. Mutta ihmettelen, miksi 
näihin muita teemoja käsitteleviin kirja-arvioihin on liitetty seuraavat 
fantasiat Kalevi Sorsasta: 
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Sorsan (sd.) sosialistinen Suomi, siitä olisi muotoutunut yksi harmaa 
harkko globaalikommunismin hataraan kivijalkaan.” 

”Jos Salmisen luettelemat toisinajattelijat olisivat saaneet Suomessa 
vallan, Kalevi Sorsan ja Taisto Sinisalon maa eläisi yhä Pohjois-Korean 
ja muutaman Afrikan maan kanssa symbioosissa.” 

Hohhoijaa… Kannattaisikohan Jokipiin joskus katsoa kontrafak-
tuaalisen historian sijaan myös ihan toteutunutta historiaa ja kertoa, 
kuinka Suomi ja sen kansainvälinen asema oikeasti muuttuivat maan 
pitkäaikaisimman pääministerin ollessa hallituksen johdossa? 

Sen uran päätteeksi Kalevi Sorsa muuten runnasi 1987 SDP:n 
sinipunahallitukseen yhdessä Kokoomuksen kanssa ja ryhtyi siihen 
ulkoministeriksi. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 19.9.2016 

JUHA JOKELAN IDÄNPOLIITTINEN moraalinäytelmä Sumu on 
osin intellektuaalisesti kiinnostavampaa ja kaikin puolin viihdyt-

tävämpää kuin Ulkopoliittisen instituutin Venäjä-raportista virinnyt 
reality show. Kekkonen, DDR ja suomettuminen selviävät kertamai-
ninnalla kukin. Sen verran tosin tuli takapakkia, että Patriarkassa 
eli Jokelan edellisessä produktiossa Kansallisen suurella näyttämöllä 
esiintyi myös ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiö…

 Facebook 20.9.2016 

IHMETTELYÄ AAMUN LEHDEN ääressä: HeSan päätoimittaja Päivi 
Anttikoski surkuttelee kolumnissaan nykypuolueiden tilaa ja 

opastaa niiden parantamiseen: ”Nyt olisi tilaus ihan normaaleille sivis-
tyneille ihmisille, jotka eivät pakene jargonin tai vihapuheen taakse.” 

Lehden sisäsivuilla sitten käydään läpi Helsingin kansliapäällikön 
valintaa. Ottamatta tässä sen kummemmin kantaa hakijoihin juttu 
kertoo yhden syyn, miksi Anttikosken kaipailemien ”tolkun ihmisten” 



81kannattaa pysytellä kaukana kaikesta, mikä vivahtaakaan puolueilta. 
Politiikka nimittäin saastuttaa tavalla, joka ei ole töitä hakiessa eduksi 
kuin politiikan sisäpiirissä. 

Tiedotusvälineet ovat vallan vahtikoirina herkkiä pöyhimään tun-
kioita, jotka haiskahtavat poliittisilta virkanimityksiltä. Toisin päin 
yhtälö toimii harvemmin – vai koska viimeksi luit toimittajan tuohtu-
neen kolumnin poliittisesta syrjinnästä. 

 Facebook 22.9.2016

Labourin bileet päättyivät kauan 
sitten, kuinka käy puolueen?

KUN ANDREW RAWNSLEY JULKAISI vuonna 2010 erinomaisen 
instant-historian The End of the Party – The Rise and Fall of New 

Labour, kirjan monimerkityksinen pääotsikko viittasi ensisijaisesti 
bileiden päättymiseen. Tony Blairin ja kumppaneiden samppanja-
sosialismi oli kääntynyt 2000-luvun edetessä pahasti krapulan  
puolelle. 

Viime viikkona on nähty lukuisia variaatioita samasta otsikosta, 
mutta nyt niillä heitetään esiin kysymys Labourin lopusta puolueena. 
Sisäisten ristiriitojen rasittama työväenpuolue on vajoamassa var-
teenotettavasta vallantavoittelijasta poliittiseen marginaaliin, jonka 
kestosta ennustetaan pitkää, vaikka asetelma ei kärjistyisikään orga-
nisatoriseen hajaannukseen asti. Kriisi ei ratkea siihen, kun Labourin 
puoluekokous huomenna julistaa puheenjohtajavaalin tuloksen. Sen 
todennäköinen voittaja Jeremy Corbyn ei tule saamaan sen tuke-
vampaa mandaattia kuin vuosi sitten, jolloin ruohonjuuritasolta 
noussut aatteellis-ideologinen hyökyaalto nosti hänet ohi pragmaat-
tisemman valtapolitiikan ehdokkaiden. 

Puolueen polarisaatiota voi kuvata myös toisenlaisilla akseleilla: 
ruohonjuuritaso vastaan kabinetit, kansanliike vastaan eliitit, vasem-
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edelleen. 

Vastaavia tendenssejä hahmottuu vasemmistosta kautta Euroopan, 
mutta Britanniassa vaalijärjestelmä asettaa sen työväenpuolueen 
temppelinharjalle tai veitsenterälle. Siinä missä muualla paineet voivat 
purkautua eri vasemmistopuolueiden keskinäisen kilpailun kautta, 
Labourin olisi löydettävä kokoava sovinto omassa piirissään. 

Politiikan harvoihin lainalaisuuksiin kuuluu, että mikään ei yhdistä 
niin kuin yhteinen vihollinen. Ed Milibandin Labour tavallaan sin-
nitteli tämän maksiimin varassa toryja vastaan edellisen vaalikauden, 
mutta kansalaisten silmissä se ei selvästikään riitä strategiaksi opposi-
tiosta hallituksen veturiksi. 

Parlamenttityöskentelyyn corbynistit voivat parhaimmassakin 
tapauk sessa odottaa puoluetovereiltaan vain rauhanomaista rinnak-
kaiseloa. Tulevissa vaaleissa on vaikea nähdä brittien äänestävän itsel-
leen pääministeriä, joka ei saa taakseen edes omiensa täyttä tukea. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 23.9.2016 

JOS TRUMPIN JA HILLARYN road shown seuraamisessa alkaa tulla 
saturaatiopiste vastaan, voi välillä huitaista huiviin vaikka Philip 

Rothin satiirin Meidän jengi 45 vuoden takaa. Meinaan että on sitä 
osattu ennenkin. Roth ilkamoi toiselle presidenttikaudelle pyrkivän 
Richard Nixonin kustannuksella lipsahdellen vähän väliä mautto-
muuksien puolelle, mutta osumiakin on sen verran, että pienen kirjan 
kestää lukea. 

Lähtökohta puistattaa yhä. Roth siteeraa saatteeksi Nixonin puhetta 
huhtikuussa 1971: ”…abortti on vastoin henkilökohtaista käsitystäni 
ihmiselämän pyhyydestä – vieläpä syntymättömän ihmiselämän. Sillä 
varmastikin myös syntymättömillä on oikeutensa, jotka laki ja vieläpä 
Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja tunnustaa…” Samaan aikaan 
Vietnamissa pälyiltiin taivaalta pommikoneita, jotka kertoivat toisten 
ihmiselämän olevan pyhempää kuin toisten. 
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koesseestä vuodelta 1946: ”…pitäisi tajuta, että nykyinen poliittinen 
kaaos on yhteydessä kielen rappeutumiseen … Poliittisen kielen – ja 
muunnelmineen tämä pitää paikkansa kaikista poliittisista puolueista, 
konservatiiveista anarkisteihin – tehtävänä on saada valheet näyttä-
mään todelta, murha kunnialliselta ja hölynpöly uskottavalta.” 

Niinpä. Meidän jengin viimeisessä luvussa Tricky Dixon jatkaa 
kampanjointiaan Helvetissä ja pistää itse Saatanan ahtaalle. ”Ajatellen 
Helvetin suurta menneisyyttä minusta meidän on jo aika palauttaa 
Helvetti takaisin kartalle ja antaa Paholaiselle mikä Paholaiselle 
kuuluu.” Eli Hell First. 

 Facebook 25.9.2016 

KNASU VAI MASU -KUURINI tuotti tänään hauskan yhteensat-
tuman. Puhuimme päivällä ajatuspajassa kollegoiden kanssa 

siitä, onko työllä enemmän väline- kuin itseisarvoa (tai toisinpäin) ja 
mitä johtopäätöksiä tästä tulisi yhteiskuntapolitiikassa vetää. Kotona 
kärvistelin sitten Knausgårdin seurassa lykäten ajatusta päivällisestä 
parilla tunnilla illemmaksi. 

Eikös Karl Ove keitellyt nakkeja telkkaria katsoville kakaroilleen, 
samalla kun keskusteli kaverinsa kanssa Marxista. Tämän Pääoman 
aikoihin työläiset ”tekivät töitä kuusitoista tuntia päivässä, täysin 
ala-arvoisissa oloissa. Työväenliikkeen tärkeimpiä tavoitteita olikin 
työmäärän rajoittaminen. Silloin sitä oli pidetty työnantajien, siis 
kapitalistien, määrittelemänä. Se oli orjuuttamista. Nykyään ihmiset 
tekevät vapaaehtoisesti työtä hullun lailla, kunnes nääntyvät. Miksi? 
Siksi että on syntynyt ajatus että he toteuttavat itseään työnsä kautta. 
Työstä on siis tullut vieraantumisen vastakohta.” 

Muutama sivu myöhemmin nakit on syöty, ja kaveri kuittaa Knaus-
gårdille: ”On uskomatonta että valtio maksaa sinun kaltaisillesi ihmi-
sille siitä että mietitte näitä asioita päivät pitkät ja kirjoitatte kirjoja 
siitä mitä olette miettineet.” (Taisteluni. Kuudes kirja, s. 220 & 230.) 



84 Älä muuta virka. Mutta nyt vaimo tuli kotiin ja ryhdymme iltapala-
selle. Ja mitäpä jääkaapista löytyy jos ei lammasnakkeja… Nam! 

 Facebook 27.9.2016 

NESBÖ, LÄCKBERG, LARSSON, FOSSUM, Guillou… Suomalai-
sella nordistilla alkaa kroatialaisessa kirjakaupassa ilo ja ylpeys 

skandien menestyksestä kääntyä jo kateuden ja ketutuksen puolelle, 
kunnes Marklundin alta löytyy kunnon kirjallisuutta: Kjell Westön 
Där vi en gång gått sisällissotatraumoineen, luulisi purevan Balkanil-
lakin… 

 Facebook 1.10.2016 

PÄIVÄRETKELLÄ MOSTARISSA sai olla ylpeä Elisabeth Rehnin ja 
Pilvi Torstin United World Collegesta, jossa bosniakit, serbit ja 

kroatit käyvät yhdessä koulua – ja ymmärtääkseni sekaan sopii monia 
muitakin. Rakennus kaupungin paraatipaikalla kauniin keltaisena 
tiptop-kunnossa, toisin kuin sodan muisto kadun toisella puolella… 

 Facebook 1.10.2016 

”I WILL BE WITH YOU, WHATEVER.” Ei liene kauniimpaa ikuisen 
rakkauden lupausta, mutta Tony Blairia nuo sanat tulevat 

vainoa maan ikuisesti, myös historiankirjoissa, kun käsitellään hänen 
pitkää kauttaan Britannian pääministerinä. Blair nimittäin kirjoitti 
näin George W. Bushille heinäkuussa 2002, eli sitoutui privaatisti 
Yhdysvaltain presidentin rinnalle kaatamaan Saddamia, vaikka edessä 
oli vielä kuukausien julkinen kädenvääntö Irakin sotaretken oikeutuk-
sesta ja viisaudesta. 

Enää ei tarvitse asiasta paljoa kiistellä. Tiedustelutietojen ja tosiasi-
oiden taivuttelu oman ideologisen mission tueksi teki tuhoisaa jälkeä, 



85joka on osaltaan syönyt luottamusta poliittiseen johtajuuteen. Geof-
frey Wheatcroft kehittelee tätä perintöä uudessa New York Review of 
Booksissa reippaasti edelleen: ”It is not fanciful to see the Brexit vote, 
the disruption of the Labour Party, and the rise of Donald Trump 
among the consequences, all part of the revulsion across the Western 
world against elites and establishments that were so discredited by 
Iraq.” 

Aleppon lohduttomia uutisia seuratessa puskee mieleen, että sama 
Irakin retki päästi valloilleen voimat, jotka nyt riehuvat Syyrian lop-
pumattomalta näyttävässä sodassa. ”If it falls apart, everything falls 
apart in the region”, Blair kauhisteli Bushille kesäkuussa 2003 käytyään 
paikan päällä Irakissa katsomassa voittoisan koalition aikaansaamaa 
kaaosta. Usko ei tahtonut riittää uuden valtion ja vakauden rakentami-
seen raunioista. ”In time, it can be sorted. But time counts against us.” 

 Facebook 4.10.2016 

Nimien varjoissa, muurien takana

MAANTIETEELLE EMME EHKÄ mahda mitään, mutta aika 
monella tapaa voimme sitä mieltää ja määrittää. Se mikä suo-

malaisille on ruotsalais-tanskalaisena lainana Itämeri, on Virosta kat-
soen Läänemeri eli Länsimeri. 

Mutta Suomi onkin osa Pohjolaa, siinä missä Viro yksi Baltian 
maista. Nimitykset kun kantavat merkityksiä etenkin geopoliittisissa 
viitekehyksissä. 

Milan Kunderaa kuohutti kylmän sodan vuosina se, että rautaesi-
ripun taakse kahlittua Tšekkoslovakiaa kehdattiin kutsua Itä-Euroo-
paksi, vaikka jokainen historiaa tunteva tiesi sen kuuluvan maanosan 
sivistyksen sydänmaihin. 



86 Praha sijaitsee selvästi lännempänä kuin esimerkiksi Wien – tai 
Tukholma. Niin kuin Helsinki on idempänä kuin Tallinna ja Riika, 
puhumattakaan Varsovasta, Budapestista tai vaikkapa Sofiasta. 

NATOn jäseninä entisistä Itä-Euroopan maista tuli sitten 2003 
Yhdysvaltain puolustusministerin Donald Rumsfeldin kielenkäytössä 
Uutta Eurooppaa, kun nämä lähtivät uljaasti amerikkalaisten rinnalla 
sotaretkelle Irakiin vanhojen liittolaisten Saksan ja Ranskan kieltäy-
tyessä kunniasta. 

SUOMEENKIN KANTAUTUU SILLOIN tällöin uutisia kaukaa Kaakkois-
Aasiasta Etelä-Kiinan mereltä, jonka rantavaltiot kiistelevät merialu-
eista ja niillä sijaitsevista saaririutoista. Nimi pönkittää ongelmallisesti 
kiinalaisten hegemoniavaateita. Manilasta onkin käynyt käsky puhua 
mieluummin Länsi-Filippiinien merestä. 

Vietnam on tyytynyt vähempään, vaikka sillä on pitkälti yli 3 000 
kilometriä rantaviivaa samaan mereen, saaria laskematta. Eikä maan 
suhde historialliseen alistajaan ja uhkaan Kiinaan ole ainakaan muita 
naapureita helpompi. 

Vietnamilaiset puhuvat Itämerestä, mikä herätti välittömästi sym-
patiaa, kun viime maaliskuussa asetuin Suomen talvesta Hoe Anin 
rantabungalowiin. Sesonki ei ollut vielä alkanut, mutta minulle lämpö 
riitti hyvin, aaltojen vyöry vangitsi katseen ja rauhoitti mielen. 

Saapa nähdä, miten kohisten kasvava turismi muuttaa globalisaa-
tiolle avautunutta kommunistista maata. Koko ranta Keski-Vietnamin 
keskuksesta Danangista pitkälle etelään päin oli aidattu ja varustettu 
kyltein, jotka kertoivat paikalle suunnitelluista kansainvälisistä hotelli- 
ja lomakeskuksista. Tähän nousee uusi Sheraton, tuohon Hilton. 

PIENET RAPUSET VILISTELIVÄT jalkojen juuressa, kun kävelin aitojen 
takana hienoilla privaattihiekoilla ja pysähdyin jututtamaan iäkästä 
saksalaismiestä. Hän kertoi jääneensä viisivitosena eläkkeelle jonkun 
tuotantolaitoksen teknisen johtajan paikalta. 

Kultainen kädenpuristus tai muut järjestelyt näkyivät olleen riit-
toisia. Niiden varassa oli voinut keskittyä vuosikaudet matkusteluun 
ympäri maailmaa. 



87Enää ei tahtonut oikein jaksaa, mutta kovaa oli myös kotona Baije-
rissa. Sielläkin tarvittaisiin suojamuureja, kun Itävallasta lappasi rajan 
yli pakolaisia ja kaikenlaista siivotonta väkeä, jatkuvana virtana aivan 
hänen rajan pinnassa olevan kaksikerroksisen talonsa terassien editse. 

Mies oli kannattanut Angela Merkeliä kaikessa, mutta ei enää 
Eurooppaa tai tarkemmin sanottuna Saksaa repivien kansainvael-
lusten käsittelyssä. Kolmas maailma oli työntymässä ensimmäiseen. 

Siinä me seisoimme kuin reliikit menneen maailman reservaatissa 
Etelä-Kiinan Itämeren huuhdellessa varpaita. Ranskan Indokiinassa, 
joka nykyään Vietnamina, Laosina ja Kambodžana tunnetaan. 

 Demokraatti 6.10.2016 

PRESIDENTTI MARTTI AHTISAARI on tällä viikolla herättänyt ulos-
tuloillaan huomiota niin, että reposteltavaa näkyi äsken riittävän 

aamutv:n jälkiviisaille asti. Kommentointiin on jäänyt kiertämään 
jotenkin takaperoinen ajatus, että Ahtisaaren jatko toiselle president-
tikaudelle olisi ollut itsestään selvä, ellei SDP:n eliitti olisi pelannut 
häntä ulos. 

Se on Ahtisaaren versio, jonka hän kiteytti viisi vuotta sitten ilmes-
tyneen elämäkertansa yhteydessä: ”Sosiaalidemokraattinen puolue 
ei ollut kiinnostunut ehdokkuudestani. Halosella oli hirveä hinku 
virkaan. Näin minä pelastuin. Minunhan olisi ollut pakko jatkaa, jos 
Tarja olisi sanonut, ettei hän missään nimessä halua.” 

Pakko jatkaa? Ikään kuin suora kansanvaali olisi ollut pelkkä muo-
dollisuus SDP:n ehdokkaan vahvistamiseksi. 

Ahtisaaren kansansuosio oli talvella 1998–1999 lähes vapaassa 
pudotuksessa, kun ehdokasasettelussa oli tehtävä ratkaisuja. Tämä 
pani varmasti hänet itsensäkin epäröimään. Kukaan ei tiennyt, että 
kesällä odottaisi suurpoliittinen rauhantehtävä Belgradissa, joka nos-
taisi Ahtisaaren arvoon arvaamattomaan. 

Halosen mahdollisuuksiin tulla valituksi taas uskoi hyvin harva 
– eivät ainakaan gallupit. Noste tuli vasta paljon myöhemmin, eikä 
vähiten naisnäkökulman vuoksi. Se ”sateenkaarikoalitio” riitti kuin 



88 riittikin niukkaan voittoon Esko Ahosta presidentinvaalien toisella 
kierroksella. 

Olisiko Ahtisaari kyennyt samaan, sillä voimme vain spekuloida. 
Joka tapauksessa voi pitää pienoisena ihmeenä, että kaikilla muilla 
vaalimittareilla porvarillinen Suomi äänesti 2000-luvulla suorassa 
kansanvaalissa keulakuvakseen sosiaalidemokraatin, vieläpä kahdesti. 

 Facebook 7.10.2016 

VIIME AIKOINA ON HYPETETTY ”lisättyä todellisuutta”, niin kuin 
tässä reaalisesti olemassa olevassa sosial… maailmassa ei olisi 

riittävästi. Kokeilin tänään ja kuljin päivällä kaupungilla korvillani 
kuulokkeet, joissa soi Nick Caven leffamusaa. Aika pian alkoi tuntua 
siltä, kuin olisin ulkopuolinen tarkkailija toisten elämässä, vähän kuin 
elokuvan keskellä itsekin. 

Helsingin apeampaa puolta näkyi monella nurkalla, mutten kuullut 
kerjäläisten vetoomuksia tahi pikkukolikoiden kilinää rupisissa pahvi-
mukeissa. Ihmettelin epäkorrektisti, ettei heidänkään hommansa käy 
helpommaksi, jos käteisestä siirrytään kokonaan virtuaalirahaan. 

Kotimatkalla vieraannuin tästä maailmasta sitten lopullisesti, kun 
luin bussikirjana Sergei Dovlatovia, joka ilotteli Kaliforniassa neukku-
emigranttien kokouksessa joskus 1980-luvun jälkipuolella: 

”Kaikki olivat sitä mieltä, että länsi on tuhoon tuomittu, sillä se on 
luopunut perinteisistä kristillisistä arvoista. / Kaikki myönsivät auliisti, 
että Venäjä on tulevaisuuden valtio, sillä sen menneisyys on kauhistut-
tava ja nykyhetki sumuinen.” 

Nick Cavea korvissa, lukulasit silmillä – tuskin löysin pysäkiltä 
kotiin. 

 Facebook 9.10.2016 

AKATEEMISESSA KIRJAKAUPASSA, hullujen päivien myyntitykki 
kailottaa mikrofoniin: Nobel myönnetty Bob Dylanille. Valitet-



89tavasti meillä ei ole myynnissä hänen kirjojaan, mutta sen sijaan olisi 
tarjolla Cheekiä, Jari Sillanpäätä, JVGeetä…

 Facebook 13.10.2016 

ÄNTLIGEN! EN TIEDÄ, mitä uskontoa Dylan nykyään tunnustaa, 
mihin kirkkokuntaan kuuluu jos mihinkään, mutta jään odotta-

maan pyhimykseksi julistamista… Ulkona celsiukset painuvat kohti 
nollaa, eikä sisällä ole paljon enempää, vaan ei haittaa, kun lunta on 
vielä vähänlaisesti. The poetry & essay room kiittää Sipoon pimey-
dessä. 

 Facebook 13.10.2016 

NYT ON LOKAKUU JA MINUSTA näkee sen… Ja pihasta, jossa 
valko häntäpeura äsken säikähti, kun kävin kuistilla henkäise-

mässä lauantaiaamun raakaa ilmaa. 
Sen verran on Dylanin Nobelista vielä jälkihehkuja, että yöllä unta 

odotellessa mietin, miten Big Pink sopisi stugan nimeksi. Mutta kun 
tämä on pieni ja punainen (ei sentään perunamaata), joten eiköhän 
pitäydytä miljöötä paremmin kuvaavassa Putkinotkossa. 

Asennepuolelta tosin riittäisi perusteita molempiin, käyttäjästä riip-
puen. Minulla jälkimmäiseen ja edeltävään pojilla, joiden Green Light 
District on käynyt täällä hiomassa hittejään. Miten nämä nyt sitten 
yhdistäisi – punavihreä kupla, vai värisävyä viilaten Purple Bubble? 

 Facebook 15.10.2016 

SUNNUNTAIAAMU, ŠOSTAKOVITŠ soi ja kahvin tuoksu täyttää 
stugan. Tämän lähemmäksi ei pyhää pääse, voi miettiä vaikka … 

turvallisuuspolitiikkaa. 



90 Rentolan Kimmon mainiota uutta kirjaa (Stalin ja Suomen kohtalo) 
lukiessa tulee mieleen, että NATO-keskustelussa ei kannattaisi niin 
hirveästi vedota historian todistukseen, ei kummankaan puolen. 

Churchill oli talvisodan alla melkeinpä usuttamassa Stalinia 
Suomen kimppuun, puna-armeijaa Itämeren herraksi. Roosevelt taas 
luki Teheranissa joulukuussa 1943 Suomen niiden maiden joukkoon, 
jotka venäläiset ”voisivat ottaa haltuunsa ja täyteen valvontaansa 
omana vaikutuspiirinään”. 

Toisaalta kesällä 1944 ja myöhemmin sodan jälkeen lännen asen-
teella oli merkitystä, vastapunnuksena hillitsemässä Moskovan 
mielihaluja. Kun Keski-Euroopan intressipiirit varmistettiin kovalla 
kontrollilla, Pohjolan sivustalla oli varaa tyytyä vähempään, tavoit-
teiden minimiin. Varsinkin kun vaarana oli ajaa puolueeton Ruotsi 
vastapuolen sotilasblokkiin. 

Kumpaa historian analogiaa tässä nyt sitten tyrkyttäisi Putinille… 

 Facebook 16.10.2016 

GREIL MARCUS, TUO ANGLOSAKSIEN Jake Nyman, joka on kir-
joittanut muutaman kirjan Dylanistakin. Mutta nyt lueskelen 

hänen vinjettejään Van Morrisonista, kuinka tämä muun muassa 
levytti tuoreeltaan Bobin kappaleen ’It’s all over now baby blue’ (1965). 
Se oli bändinsä Themin aikaa, joka puristui ja kuristui jonnekin Rol-
ling Stonesin ja Animalsin väliin. 

Loppuvuodesta 1967 mies oli sen verran down and out in Boston, 
että vetäistessään ex tempore paikallisen pumpun (The Hallucina-
tions!) pyynnöstä ’Glorian’ yleisö buuasi hänet lavalta. Ei auttanut 
hehkuttaa, että tämä jäbä oli sentään kirjoittanut tuon biisin – eikä 
esimerkiksi Morrisonin Jim, jonka Doors omi sen noihin aikoihin 
hitiksi livesetteihinsä. 

Van Morrison palasi synnyinkaupunkiinsa Belfastiin, nuoli haavo-
jaan ja kirjoitti kimpun uusia lauluja, joista tuli Astral Weeks (1968). 
En tiedä, onko komeampaa debyyttisooloa kellään. Paitsi ehkä Patti 
Smithin Horses (1975), jonka avausraita on – niin, samainen ”Gloria”. 



91Näiden klassikkosijaa kuvaa se, että 40 vuotta myöhemmin Van the 
Man taltioi levystään konserttiversion. 

Patti on pannut vielä paremmaksi. Hän levytti Horsesin livenä jo 
2005 ja on viime vuonna ollut kuulemma uudelleen asialla, elävänä 
Electric Ladyn studiossa. Kun tuosta julkaistu tuplavinyyli tulee jos-
sakin vastaan, niin pankaapa tulemaan minullekin. 

Vaan miten sitä tänne asti eksyttiin, eli palataanpa Dylaniin. Hän ei 
ollut parhaassa hapessa kesällä 1989, kun osui Van Morrisonin kanssa 
Ateenaan, antiikin Muusien kukkulalle. Kuunnelkaapa oheisesta, 
kumpi oli kunkku (tai kummasta tehtiin dokkaria)! 

 Facebook 19.10.2016 

TÄYTYY KORJATA ITSEÄÄN, kun virheet aina nolottaa: Eihän 
Astral Weeks ollut Van Morrisonin ”debyyttisoolo”, vaikka se sel-

laiselta tuntuu… Edellisvuonna tuutattiin markkinoille Blowin’ Your 
Mind!, jonka nimi ja kansi henki trendikkäästi hippiaikaa. Miksei 
musiikkikin, joka toisaalta nojasi vielä yhtä paljon Themiin kuin viit-
tasi tulevaan. Epätasainen ja vaatimaton levy, mutta kyllä sen noin 
nivelvaiheena kuuntelee. Morrisonin mukaan Blowin’ Your Mind! 
syntyi riitaisasti levy-yhtiön ja tuottajan pilatessa senkin mikä ”T.B. 
Sheetsin” kaltaisissa biiseissä oli potentiaalia. 

 Facebook 24.10.2016 

SAKSANMAALLA TAKANA kohtuullisen kiinnostava aivoriihipäivä, 
jossa paneuduttu erityisesti identiteettipolitiikkaan. Lopulta joku 

valistusupseeri saa tarpeekseen akateemisista jorinoista ja kiteyttää: 
kampanjoinnissa keskeistä on yksinkertaistaa ja toistaa, simplify & 
repeat. Tuskin maltan odottaa seuraavia suomalaisia vaaliväittelyitä, 
kun kahdeksan puoluejohtajaa hokee kukin vuorollaan ”kasvua ja 
työllisyyttä”…

 Facebook 20.10.2016 



92 KUUNTELIN JUURI ALUSTUKSEN, jossa lueteltiin karismaattisia 
populistisia johtajia: Marine Le Pen, Tanskan Pia Kjærsgaard, 

ja sitten näitä äijiä, Blair, Berlusconi, Putin… Voi Tony, mihin poru-
koihin sinut nykyään yhdistetään! 

 Facebook 21.10.2016 

FREITAG ABEND IN JAZZKELLER 69, Berlin. Monenlaista jazz-
luolaa olen minäkin kolunnut, mutta tällaista tapausta en ennen 

muista. Että tuollainen mäyräkoiran tapainen House Dog kieriskelee 
stagella bassorummun edessä, kaulassaan kello, joka helkkää sopivasti 
yhteen musan herkimpien kohtien kanssa. Very free jazz! 

Thomas Borgmannin trio on – silkkaa rohtoa sielulle. Kun itä-
maisten turistien kolmikko erehtyy puhumaan keskenään, harmaa-
hapsinen isäntä ilmestyy sutena heitä vaimentamaan. Ja niin suur-
kaupungin sydämessä kuin ollaankin, eipä tarvitse tämän estetiikan 
ääreen jonottaa. Meitähän saattaa olla täällä maan alla nelisenkym-
mentä, illan liikevaihto lähennellä tonnin luokkaa. 

Aplodien aikana koiro ottaa paikkansa esiintyjien eturivissä. Do I 
just love Berlin…

 Facebook 22.10.2016 

Irti tukiaisten yhteiskunnasta

KELAN PÄÄJOHTAJAN TEHTÄVÄT jättävä Liisa Hyssälä oli muu-
tama lauantai sitten vieraana TV1:n Ykkösaamussa, jota kat-

sotaan paljon ja usein kommentoidaankin. Niin myös tällä kertaa. 
Haastattelua tervehdittiin kuin tarpeellista hälytyskelloa siitä, että suo-
malaisen yhteiskunnan kantokyky ei pidemmän päälle kestä erilaisten 
sosiaalitukien hurjaa kasvuvauhtia. 
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kyse ei ole pelkistä talouslaskelmista, vaan syvemmästä systeemikrii-
sistä. Hyvinvointivaltiota ei näet kehitelty luomaan riippuvuuksia, 
vaan auttamaan ja vapauttamaan ihmisiä elämään ja työskentelemään 
itsenäisinä tasavertaisina kansalaisina aina täyteen potentiaaliinsa. 

Tuet ja tukiaiset ovat tietysti monessa elämäntilanteessa tarpeen ja 
paikallaan, mutta perimmiltään ihminen kai haluaa tulla omillaan toi-
meen. Sen tulee olla yhteiskuntapolitiikan kristallinkirkas johtotähti. 
Yhtä lailla kuin apua tarvitessaan sitä tulee saada itsekunnioituksensa 
säilyttäen, ilman nöyryytystä. 

Hyssälä esitti tärkeitä näkemyksiä miljardiluokan menoista kuten 
asumistuesta ja lääkekorvauksista, tai toimeentulotuesta, joka on 
tilapäiseksi tarkoitettu mutta muuttunut paljolti pysyväksi. Sen sijaan 
kysymyksen kotihoidontuesta hän väisti yksiviivaisesti vetoamalla 
lapsen näkökulmaan: ”Minkä takia oma vanhempi ei olisi lapsen paras 
hoitaja. Ja nythän ei niin kuin luoteta vanhempien omiin kykyihin 
hoitaa omia terveitä lapsiaan.”  

En ota kantaa aina voimakkaasti tunteita herättävään kysymyk-
seen ”lapsen edusta”. Uskoisin, että taaperot voivat saada hyvää tai 
vähemmän hyvää hoivaa ja virikettä niin kotona kuin päivähoidossa. 
Ja vaikka venäläinen media mitä väittäisi, vanhemmat kai Suomessa 
saavat sen yhä pääsääntöisesti ratkaista, kuinka pikku pilteistä pide-
tään huolta. 

Yhteiskuntapoliittisesti kotihoidontuki on joka tapauksessa kan-
nustin, jolla on suuria kerrannaisvaikutuksia – tarkastelipa asiaa 
sitten sukupuolten, työurien, tulo- ja eläkekertymien, maahanmuut-
tajien kotouttamisen tai vaikkapa ihan vaan luokkanäkökulmasta. 
Hyssälä kin oli Ykkösaamussa syvästi huolissaan kannustinloukuista, 
jotka estävät ihmisiä tarttumasta töihin. 

”No kyllä se että jos ihminen on työn syrjässä kiinni, niin kyllä 
se aina edesauttaa kuitenkin sen ihmisen elämänhallintaa, kuin se 
että on kotona niin se on se riski suurempi […] Mihin semmoinen 
omavoimaisuus on nyt kadonnut. Ollaan niin kuin tukien armoilla, 
ollaan niin kuin julkisen vallan armoilla, ollaan markkinatalouden 
armoilla. Mutta semmoinen ihminen joka on omavoimainen niin se 



94 ei ole niin haavoittuva silloin, kun yhteiskunnassa on myllerryksiä ja 
isoja muutoksia.” 

Taidatkos tuon paremmin sanoa. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 24.10.2016 

VIIME PÄIVIEN ”BUSSIKIRJANA” on mukanani kulkenut Lena 
Anderssonin ajatuksia ja kannanottoja, jotka Siltala on julkaissut 

nimellä Enpä usko. Lyhyehköt tekstit ovat ilmestyneet Dagens Nyhe-
terissä 2010–2015, mutta kestävät yleispätevyyttään hyvin lukea koko-
elmana. Tai yksi kolumni kahvin ääressä, toinen kotimatkalla linja-
autossa, muutama muu junan tai lentokoneen lähtöä odotellessa… 

Ajatukset täytyy tosin ympäristöstä riippumatta pystyä fokusoimaan 
argumentteihin, eli eivät Anderssonin miniesseet varsinaisesti ole 
viihteellistä ajanvietettä. Vaikka väliin riemastuttavat, kuten pohdinta 
Falunin maailmanmestaruuskisojen äärellä siitä, miksi huipputason 
pitkänmatkanhiihtäjät meikkaavat ennen kilpailua. Itse kilpailusuo-
ritushan pistellään metsän keskellä erilaisia eritteitä tursuten, mutta 
maaliin ei tulla räkä vaan korkeintaan ripsivärit poskella. 

Toista se on esimerkiksi pikamatkojen juoksijoilla, jotka pyrähtävät 
bikineissä suoranmitan sekä atleettisina että esteettisinä kokonais-
taideteoksina… Lukekaa itse loput. Ja tulkaa lauantaina Helsingin 
kirjamessuille, jossa haastattelen Lena Anderssonia klo 13 Katri Vala 
-lavalla. 

 Facebook 25.10.2016 

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ julkaisi kesällä Pilvi Torstin Vaalikirjan, 
joka kertoo omakohtaisten kokemusten pohjalta analysoiden, 

mitä on panna itsensä ehdokkaana peliin. Käytännönläheisen kirjan 
vaalikoneita käsittelevä luku päättyy näin: 

”Tois- ja neljäsluokkalaiset poikani täyttivät koneita innokkaasti ja 
kuulemma myös jotkut heidän kaverinsa vanhempiensa kanssa. Pojat 



95tekivät myös erilaisia kokeiluja. Yksi on pakko kertoa: lapset vastasivat 
jokaiseen kysymykseen ”En osaa sanoa”. Yhteenvedossa heitä lähinnä 
olevaksi puolueeksi tuli Suomen Keskusta. Yksittäinen lähin ehdokas 
oli Pekka Puska.” 

Onnittelemme uutta kansanedustajaa, joka vaaleissa sai helsinkiläi-
siltä 2708 ääntä. Ei kun panemaan Suomea kuntoon! 

 Facebook 27.10.2016 

RADIOHEAD IN RAINBOWS – sateenkaarista en tiedä, mutta suo-
malaisessa syksyn perjantai-illan pimeässä tää kyllä kuulostaa 

upealta, jostain haikeanapean melankolian ja melodisten äänivallien 
lohdun välistä, kun auton lyhdyt kampaavat asfaltin märkää kiiltoa ja 
peugeot leijonakokardi keulallaan taittaa matkan loputonta selkää… 

 Facebook 28.10.2016 

VIIME PÄIVINÄ ON KOVIN kohkattu Suomen aseviennistä, sen 
moraalista ja/tai moraalittomuudesta. Kriittiset toimittajat ovat 

tiukanneet ministereiltä ja kanistereilta, mitä takeita meillä on siitä, 
että Suomen myymiä aseita ei käytetä väärin. – Siis mitä, käytetä 
väärin? Mikä on kiväärin oikea käyttö, eli pitääkö sillä ampua vai ei? 

 Facebook 29.10.2016 

GEORGE W. BUSHIA PIDETTIIN anti-intellektuellina presidenttinä 
jos ketä. Mies ei juuri poseerannut kirja kädessä, ja kun häneltä 

joskus asiasta kysyttiin, hän vastasi kyllä lukevansa ahkerasti – muis-
tioita. 

Sittemmin paljastui, että kyse saattoi hyvinkin olla harkitusta ulko-
kuoresta, poliittisesta profiilista, jossa kirjaviisautta ei katsottu eduksi. 
Pitkäaikainen neuvonantaja Karl Rove on kertonut jopa kilpailleensa 



96 presidentin kanssa siitä, kumpi lukisi vuodessa enemmän kirjoja. Bush 
hävisi, mutta pisteli pari kirjaa viikossa hänkin… 

Nyt luen Saarikoskien kirjasta (s. 68–69), että Donald Trumpin 
menestysteoksen The Art of the Deal haamukirjoittaja Tony Schwartz 
seurasi kohdettaan puolitoista vuotta, eikä ikinä nähnyt kirjaa tämän 
lähettyvillä. ”Epäilen vakavissani, ettei hän ole lukenut aikuisiällään 
kokonaan yhtään ainoaa kirjaa.” 

Oi ja voi aikaamme, jos anti-intellektualismi on sen keskeinen 
poliittinen brändi. 

 Facebook 30.10.2016 

Suomalaiset ajatuspajat ovat 
kaukana kansainvälisestä kärjestä

SUOMESSA ON JO TOTUTTU seuraamaan silmä tarkkana, kuinka 
maan yliopistot pärjäävät ja sijoittuvat kansainvälisillä ranking-

listoilla. Vastaavaa ”kilpailukykyvertailua” harrastetaan nykyään alalla 
kuin alalla, eivätkä ajatushautomot ja -pajat, eli niin sanotut think 
tankit, ole poikkeus tästä trendistä. 

Alan arvovaltaisin auktoriteetti lienee Global Go To Think Tank 
Index, jota University of Pennsylvania on julkaissut vuodesta 2007 läh-
tien. Mukaan kartoitukseen mahtuvat resursseiltaan monenlaiset tut-
kimuslaitokset aina joitain yliopistollisia erityisinstituutteja myöten, 
joten vertailun yhteismitallisuutta on vaikea arvioida. 

Vaan oma kiinnostavuutensa on näinkin tuloksilla, joista tuo-
reimmat ovat tammikuulta. Vuoden 2015 ykköseksi julistettiin Broo-
kings Institution (USA), kuten sillä on ollut tapana. Myös muut mitali-
sijat ovat aika lailla vakiintuneet Chatham Houselle (UK) ja Carnegie 
Endowment for International Peacelle (USA). 



97Yhdysvaltalaisten ja brittipajojen lisäksi kärkitusinaan ylsi ainoas-
taan Belgiassa kotipesäänsä pitävä Bruegel (5.), jota rahoittavat EU:n 
jäsenmaat ja monet kansainväliset korporaatiot ja instituutiot. 

Skandinavian ajatuspajat sijoittuvat hyvin, lippulaivoinaan Tuk-
holman rauhantutkimuslaitos SIPRI (22.), Tanskan ja Norjan ulko-
poliittiset instituutit DIIS (37.) ja NUPI (56.) sekä Oslon rauhantut-
kimuksen instituutti PRIO (61.). Myös Ruotsin elinkeinoelämän 
ylläpitämä Timbro (91.) rankataan ennen Suomen ulkopoliittista 
 instituuttia (151.). 

ARVIOINTIA HARJOITETAAN MYÖS alakohtaisesti. Ulkopolitiikan ja 
kansainvälisten suhteiden kategoriassa SIPRI, NUPI, PRIO ja DIIS 
erottuvat edelleen, mutta nyt myös Ruotsin ulkopoliittinen instituutti 
(48.) kiilaa Suomen UPIn (73.) edelle. Puolustuksen ja kansallisen 
turvallisuuden sarjassa taas nousevat mukaan alan tutkimuskeskukset 
Kööpenhaminasta (19.) ja Ruotsista (106.). 

Kansainvälisen kehitysyhteistyön puolella Skandinaviasta listataan 
sadan joukkoon DIISin, NUPIn ja SIPPRIn lisäksi norjalaiset Senter 
for utvikling og miljø (47.) ja Chr. Michelsen instituutti (68.), Upp-
salassa toimiva Pohjoismainen Afrikka-instituutti (60.) ja Tanskasta 
Baltic Development Forum (78.). 

Suomi putoaa melkein kokonaan kuvasta, kun Helsingissä sijait-
sevaa YK:n yliopiston WIDERiä (17.) ei oikein kehtaa omaksi lukea. 
Aalto-yliopiston suojista sentään löytyy valopilkuksi Water and 
Develop ment Research Group (63.). 

Elinkeinoelämän valtuuskuntakin tosin mainitaan (103.), ja kan-
sainvälisen talouden kategoriassa EVA kipuaa sijalle 55. Kotimaisen 
talouden puolella taas Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA (59.) 
noteerataan jopa kaikkien skandinaavisten pajojen edelle. 

GLOBAALI VERTAILU KOVIN epäsuhtaisten toimijoiden välillä ei ole 
ongelmatonta, mutta Pennsylvanian yliopiston think tank ja kansa-
laisyhteiskunta -ohjelma on paneutunut ajatuspajojen maailmaan yli 
25 vuotta. Menetelmät ranking-raportin laatimiseenkin ovat hioutu-
neet jo vuosikymmenen ajan. 



98 Think tankeja lasketaan maailmassa olevan yli 6 800, joista yhdys-
valtalaisia on 1  835, kun koko Eurooppa yltää 1  770 ajatuspajaan – 
kärki maina Britannia (288), Saksa (195) ja Ranska (180). Aasia on ollut 
kovassa kasvussa Kiinan (435) ja Intian (280) johdolla. 

Ruotsissa toimii Pennsylvanian indexin mukaan tällä hetkellä 77 
ajatuspajaa, Tanskassa 41, Suomessa 28, Norjassa 15 ja Islannissa 7. 
Uusia syntyy ja vanhoja hiipuu, mutta kaikkinensa määrät ovat pysy-
neet koko lailla vakaina. 

On selvää, että vaikuttavuus ei korreloi suoraan putiikkien mää-
rään, vaan päinvastoin se syntyy mieluummin pitkäjänteisellä työllä. 
Kenties myös voimien keskittämisellä, jos kohta heterogeenisyys ja 
uudistumiskyky, ennakkoluuloton avoimuus ja monimuotoisuus ovat 
koko think tank -kentän elinvoiman ja virikkeellisyyden ehto. 

Suomen näkökulmasta herättää ihmetystä, että se on Pennsyl vanian 
yliopiston raportissa siirretty vuonna 2014 alueellisissa jaoissa Keski- 
ja Itä-Euroopan ryhmittymään, jossa kaikki muut ovat entisiä kom-
munistimaita. Aikaisemmin Suomi sai muiden Pohjoismaiden tavoin 
olla Länsi-Eurooppaa. 

Niinpä Suomen ulkopoliittinen instituutti rankataan ristiriitaisesti 
erikseen sekä Keski- ja Itä-Euroopan (41.) että Länsi-Euroopan kate-
goriassa (84.), edellisessä muun muassa Baltian ja jälkimmäisessä 
Skandinavian maiden kanssa kilpaillen. Ratkaisu ei ole omiaan lisää-
mään luottamusta raportin ymmärrykseen pienten maiden luonteesta 
ja toiminnasta. 

POLIITTISIIN PUOLUEISIIN KYTKEYTYVIEN ajatuspajojen rankingia 
dominoivat Saksan mahtavat säätiöt, jotka kristillisdemokraatit ovat 
ristineet Konrad Adenauerin ja Hanns Seidelin, sosiaalidemokraatit 
Friedrich Ebertin, vihreät Heinrich Böllin, liberaalit Friedrich Nau-
mannin ja vasemmisto Rosa Luxemburgin mukaan. 

Kun Suomessa kuulee joskus vieroksuttavan Kalevi Sorsa -säätiötä 
ajatuspajan nimenä, niin harva taitaa huomata, että se kantaa parhaita 
(länsi)eurooppalaisia traditioita. Kollegoita löytyy muun muassa 
Itävallan Karl Renner ja Belgian Emile Vandervelde -instituutista, 



99Ranskan Jean Jaurés ja Hollannin Wiardi Beckman -säätiöstä, Ruotsin 
Olof Palme -keskuksesta ja niin edelleen. 

Pohjoismaista poliittistaustaisten ajatuspajojen listalla mainitaan 
vain Ruotsin liberaalien Bertel Ohlininstitutet (32.). Kalevi Sorsa 
-säätiössä ei kuitenkaan tarvitse ripotella tuhkaa päälle, vaan hyvillä 
mielin voidaan iloita sekä Friedrich Ebert Stiftungin (2.) että Founda-
tion for European Progressive Studiesin (7.) menestyksestä. 

FESin kanssa on jatkuvaa yhteistyötä, niin suoraan Berliinin kuin 
sen Tukholmassa sijaitsevan Pohjolan toimiston kanssa. Sen tuloksena 
järjestetään vuosittain Helsingissä yleisölle avoimia laatuseminaareja 
ja toisaalta osallistutaan saksalaisisäntien kokoamiin keskusteluihin 
keskeisistä eurooppalaisista tulevaisuuden kysymyksistä. 

Sama pätee FEPSiin, joka itse asiassa on yleiseurooppalainen 
think tank. Se koostuu kansallisten ajatuspajojen verkostosta ja luo 
edellytyksiä niiden rajat ylittävälle toiminnalle. Kalevi Sorsa -säätiö 
on ollut tässä yhteistyössä alusta lähtien aktiivinen ja siten osaltaan 
kontribuoinut FEPSin menestykseen. 

Pennsylvanian yliopiston ranking kannustaa toki tähtäämään kan-
sainväliseen tunnustukseen myös omalla nimellä, sillä siinä riittää 
kategorioita ajatuspajoille, jotka ponnistavat pienilläkin resursseilla. 
Tässä sopii onnitella Suomessa hyvin läpilyönyttä Liberaa, joka notee-
rataan sijalle 60. sarjassa Think Tank to Watch. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 1.11.2016 

Maine, raha ja rankingit

TAPAHTUIPA KERRAN 1990-luvulla, kun kansainväliset evaluaatiot 
saapuivat Suomen tiedemaailmaan. Olin vanhempainvapaalla, 

kun joku raati saapui haastattamaan poliittisen historian opettaja- ja 
tutkijakuntaa. Tiedot julkaisuista ja aktiviteeteista oli kerätty minul-
takin. 



100 Soitin yliopistolle ja kysyin, saapuisinko paikalle. Professori tuumi, 
ettei se ollut tarpeen: olihan sijaiseni nainen, joka tasapainotti sopi-
vasti oppiaineemme sukupuolivinoutumaa. Naurahdin asetelmaa 
kieltämättä hieman kitkerin maustein ja jatkoin kasvismössön syöt-
tämistä kuopukselle. Se oli arvokkainta, mitä sillä erää saatoin tehdä 
historiantutkimuksemme maineen ja rahoituksen eteen. 

Oppiaineet ja kokonaiset oppilaitokset tuntevat arviointien edessä 
itsensä usein samalla tapaa kaltoin kohdelluiksi kuin tohtoroituva 
maisteri, joka puolustaa väitöskirjaansa, muttei voi haastaa sitä tar-
kastavaa instituutiota. 

Pelin sääntöjä ei pääse määrittämään, vaikka omasta näkökulmasta 
ansiot kuitataan kuin ohimennen ja puutteet korostuvat kohtuutto-
masti. Sama subjektiivisuus syö montaa muuten lahjakasta mieltä, kun 
virantäytöissä tavoiteltu palkinto on mennyt jollekin toiselle – viek-
kaudella ja vääryydellä tietenkin. 

Tiedekilpailun panokset vain kasvavat, kun yliopistoja pistetään 
globaalisti paremmuusjärjestykseen. Maineen kanssa yhteen kietou-
tuneena rankingeissa on kysymys rahasta ja resursseista. 

Sama ruletti pyörii myös tutkimuksen ja poliittisen päätöksenteon 
välimaastossa. Pennsylvanian yliopisto julkaisee vuosittain Global Go 
To Think Tank Indexin, joka listaa maailman ajatuspajat kaikissa mah-
dollisissa kategorioissa. 

Raportin perusteluissa kerrotaan sen syntyneen vastaamaan lahjoit-
tajien, virkamiesten, journalistien ja tutkijoiden pyyntöihin. Mainittu 
järjestys ei välttämättä ole sattuma, kun ajattelee koko think tank 
-perinteen vahvaa anglosaksista karaktääriä. 

Suomessa traditio on heiveröinen, joskin ala on viime vuosina ilah-
duttavasti monipuolistunut. Kymmenen vuotta sitten avattiin valtion 
budjettikirjaan jopa momentti, josta on tuettu puolueita lähellä ole-
vien ajatuspajojen toimintaa. 

Aikaa on kulunut jo sen verran, että evaluaatiolle on jo tarvetta. 
Yhden think tankin johtajana uskon, että ulkopuolisen vertaileva 
katse tekisi terää sekä oman toiminnan että koko kentän kehittämi- 
 



101selle. Kunhan arviot nojaavat todella tehtyyn työhön eikä siihen, miltä 
touhu näyttää. 

 Yliopisto-lehti 9/2016 

Clinton vai Trump? 
Suorassa kansanvaalissa ratkaisee paljon ”ajan henki”, jolla 

toiset tuntuvat ratsastavan kuin luonnostaan ja jonka selkään toiset 
eivät kapuamallakaan pääse. Esimerkiksi Suomen presidentinvaaleissa 
1994 moni vierasti ajatusta, että kansakunnan keulakuva valittaisiin 
kahdesta YYA-kauden koulimasta miehestä. 

Niin laman keskellä kuin rämmittiinkin, mentaalitasolla haettiin 
uutta aikaa ja irtautumista menneen symboleista. Niinpä Kalevi Sorsa 
kaatui jo SDP:n esivaaleissa, ja Paavo Väyrynen putosi presidentin-
vaalien toiselta kierrokselta. Kansalaiset saivat valita ”suomettumisessa 
ryvettymättömien” Martti Ahtisaaren ja Elisabeth Rehnin väliltä. 

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa ounasteltiin vielä vuosi sitten 
mahdolliseksi, että ratkaisevaan kaksintaistoon etenisivät Clinton ja 
Bush – Hillary Clinton ja Jeb Bush. Asetelma tuntui yhtä tuoreelta 
kuin paluu menneisyyteen -elokuvien kuudes jatko-osa. Eikä se kes-
tänytkään edes esivaalikierroksien alkueriä, kun sekä republikaanien 
että demokraattien joukoissa radikaalit virtaukset ryhtyivät ravistele-
maan politiikan vanhoja rakenteita ja asenteita. 

Hillary Clinton selvisi Bernie Sandersin haasteen läpi ja sinnittelee 
nyt ratkaisevan finaalin kalkkiviivoilla yhä hienoisessa johtoasemassa. 
Republikaanien puolelta taivalta taas näkyy pelkkiä savuavia rauni-
oita, kun Donald Trump on edennyt kaikkia perinteisiä pelisääntöjä 
rikkoen kohti maalia – ja voi loppusuoran heittäytymisen myötä vielä 
vaikka voittaakin. 

Ajatus ensimmäisestä naispresidentistä ei selvästikään ole synnyt-
tänyt Yhdysvalloissa yleisoptimistista kuhinaa ja tunnetilaa, että nyt 
oltaisiin rikkomassa lasikattojen lisäksi myös muita rajoja, uuden 
sarastuksen äärellä. Ollaan kaukana kahdeksan vuoden takaisesta 



102 Obama-maniasta. Surullista todeta, että kaikkien skandaalien jäl-
keenkin tämän hetken epämääräinen ”ajan henki” pelaa edelleen 
Trumpin pussiin. 

Ps. Tämä ei ollut ennustus vaalien lopputuloksesta. 

 Facebook 5.11.2016 

”ALL MALE BANDS” TAITAA olla itsepintaisempi perinne mur-
rettavaksi kuin ”All male panels” yhteiskuntapoliittisissa kes-

kusteluissa. Nousin juuri junaan Tampereelta, jonka vuotuisesta Jazz-
happeningista ehdin nauttia kaksi konserttikattausta. Niiden kuudessa 
kokoonpanossa soitti 27 miestä – eikä ensimmäistäkään naista. 

En paheksu, kunhan totean. Sitä paitsi lauantain iltapäiväkonser-
tissa näkyy esiintyneen Eve Risserin iso orkesteri, jossa käsiohjelman 
mukaan soittaa useita naisia, muitakin instrumentteja kuin pianoa ja 
huilua. Ja joskus menneinä vuosina olen kirjoittanut koontijuttuun 
festivaalista, kuinka Tampereen jazzeissa oli komeasti leidit lavalla. 

Kokonaiskuva ei kuitenkaan paljon muuksi muutu. Miehet musi-
soivat enimmäkseen yhä keskenään. 

Asetelma saattaa tosin olla enemmän sukupolvi- kuin sukupuoli-
kysymys. Tämän vuoden Jazzhappening tarjosi perjantaina Telakan 
puolella basisti Kaisa Mäensivun bändiä, ja torstain klubi-iltaa tahdit-
tivat Naoko Sakatan ja Susanna Risbergin triot sekä Nuaia, jossa Sofie 
ja Michala soittavat Mikan kanssa. 

Ennen pitkää tämä jengi valtaa väistämättä myös Pakkahuoneen 
päälavan. Ja mitä rajanylityksiä siellä tullaankaan kuulemaan! Niin 
kuin tänään, kun norjalainen tenorisaksofonisti Håkon Kornstad pisti 
jazzinsa osana laulaen oopperaa – kouliintuneen tenorin äänellä. 

 Facebook 6.11.2016



103Cowboy vai puritaani? 

VALMISTAUTUESSANI YHDYSVALTAIN presidentinvaaleihin 
kaivoin viime töiksi kellarivaraston uumenista esiin kirjan A 

Conservative History of the American Left kahdeksan vuoden takaa. 
Daniel J. Flynn tekee siinä silppua vasemmistolaisista ja liberaaleista 
hihhuleina, jotka vuosikymmenestä toiseen saarnaavat idealistisia, 
ideologisia ja antiamerikkalaisia utopioitaan, vaikka reaalimaailmassa 
ympärillä tapahtuisi mitä. 

”Where did Hillary Clinton get the idea to compare marriage and 
the family with ’slavery’ and the ’Indian reservation system’?” Flynn 
kysyy historian ekskursionsa avauslauseessa ja päättää 370 sivua myö-
hemmin: ”Hillary Clinton’s mission to provide health care to every 
American, to make child rearing a collective rather than familial obli-
gation, to redistribute wealth, to ban cigarettes, and to elevate public-
sector work to the status of military service is a religious crusade, a 
mission, a vocation.” 

Vaalikamppailusta tässä tietysti oli kyse, historian helppoheikki-
käytöstä politiikassa. Barack Obamaa ei kirjassa mainita. Tekijän 
maail mankuvaan ei tainnut kirjoittaessa vielä mahtua, että Obama 
voisi nousta demokraattien ehdokkaaksi, saati Yhdysvaltain presi-
dentiksi. 

Nykyhetken perspektiivissä Bernie Sanders täyttää olkinukkena 
suurin piirtein sen jatkumon, jossa Flynn kahdeksan vuotta sitten 
vasemmistoa ruoti. Sitä vasten Hillary taas on kantanut poliittisen rea-
lismin koeteltua perintöä – ja taakkaa. Sekä valistuksen uskoa järkeen 
ja argumenttien painoon suhteessa Donald Trumpin ratsastukseen 
tunteiden aallonharjalla. 

Amerikkalaisen politiikan traditiot ovat menneet sotkuun ja sol-
muun. Kuka tässä on konservatiivi, kuka liberaali ja millä mittarilla, 
moni kysyy ymmällään ja vastaa luultavasti selkäydintuntumalla. 

”The Cowboy and the Puritan have been fighting for the soul of 
America for as long as there has been an America”, Flynn vetää yhteen 
ja tavoittaa jotain olennaista. Hänelle Hillary edustaa mentaliteetiltaan 



104 sitä puritaania, joka haluaa kansalaisten yläpuolelta paremmin tietä-
vänä ohjata nämä hyveiden tielle. 

Jääköön sanomatta, kuka tällä kertaa on lehmipoika karjapaimen, 
vapaa riippumaton sielu, joka kulkee omia polkujaan ja tarvittaessa 
puhdistaa kaupungin pahiksista… 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 7.11.2016 

MIKÄ RATKAISI VAALIN? Moni asia, mutta imaistaan tähän peu-
kalosta yksi näkökulma, joka samalla tarjoaa vertailukohdan 

Suomen kokemuksiin. 
Valkoisten matalasti koulutettujen miesten virta demokraatti-

ehdokkaan äänestäjistä Trumpin taakse oli huomattavasti vuolaampi 
kuin republikaaninaisten kääntymys tukemaan Clintonia. 

Kukin voi sitten makunsa mukaan arvioida tai peräti syyllistää, 
pettivätkö tässä miehet äänestämällä miestä vai naisten välinen sisar-
solidaarisuus. 

Suomessahan Tarja Halonen valittiin 2000 presidentiksi muun 
muassa, ellei nimenomaan niiden (kokoomus)naisten äänillä, joita 
kaiveli Elisabeth Rehnin niukka tappio edellisellä kerralla. Vasem-
miston ja vihreiden äänet eivät olisi riittäneet. 

 Facebook 9.11.2016 

”EVERY SINGLE AMERICAN will have the opportunity to realize 
his or her fullest potential.” 

Kuinkahan monta kertaa olen määritellyt sosiaalidemokraattisen 
(tavoite)yhteiskunnan niin, että se mahdollistaa jokaisen – taustastaan 
riippumatta – elämään täyteen potentiaaliinsa. Vaaliyön kiitospuhees-
saan Trump näyttää ryhtyneen hyväksi demariksi ja luvanneen tuon 
toteuttaa, jokaista latinoa, muslimia ja gettonuorta myöten. 

Heti seuraavassa lauseessa Trump tunnusti velkaansa Veikko Ven-
namolle ja puhutteli unohdettua kansaa: ”The forgotten men and 



105women of our country will be forgotten no longer.” Rötösherra- ja 
etenkin -rouvajahti riehui vilkkaana vielä kampanjan aikana, mutta 
nyt Hillary sai haastemiehen terveisten sijaan silkkaa kiitosta. 

Ketkähän tässä vielä osoittautuvat seteliselkärankaisiksi? 

 Facebook 10.11.2016 

FRIDAY NIGHT AT KAPSÄKKI, after Cohen is gone a bit sad to 
celebrate Dylan, but maybe it is the only right way, besides the 

singer at the tube station singing ’Suzanne’… I hope also he has a warm 
place to rest his head tonight.

 Facebook 11.11.2016 

EN OLE VARMA, KANNATTAAKO käyttää kolme tuntia vapaata lau-
antaita The Wolf of Wall Street -leffan (2013) parissa. Mutta kun 

nämä Scorseset on tapana katsoa, nykyään tosin enimmäkseen vasta 
sen mukaan, kun tulevat television ohjelmistoon. 

Elokuva perustuu meklari Jordan Belfortin muistelmiin, mutta 
juuri tänään siitä ei voi olla vetämättä viittauksia Donald Trumpiin, 
vaikka tästä ei kai ole päähenkilön malliksi holtittomassa huumeiden 
käytössä. 

Joka tapauksessa Leonardo DiCaprion näyttelemän (anti)sankarin 
ensimmäinen avioliitto päättyy kokaa nokassa Trump Towerin edus-
talle. Ja lieneekö sattumaa, että slovenialainen naiskauneus paljastuu 
ilkosillaan, kertaalleen jopa suoraan Slovenian lipun takaa. (Paljasta 
pintaa elokuvassa toki piisaa muutenkin, mutta muita kansallisuuksia 
ei niissä yhteyksissä alleviivata.) 

DiCaprio/Belfort ehtii loppumetreillä ennen luhistumistaan myös 
mediapersoonaksi, joka markkinoi pikarikastumisen ja menestymisen 
seminaarejaan tavallisen elämän tallaajille. Lopputulemana on putkaa 
ja vankeutta jossain ei missään – ei presidentin valkoista linnaa. Elämä 
on elokuvaa ihmeellisempää… 



106 Vaan hohhoijjaa näitä turhuuksien rovioiden kertauksia… Tähän 
ei taida tarvita enää palata. Kun seuraava Scorsese-vapaani koittaa, 
kaivan digiboksin uumenista esiin Viattomuuden ajan, pukudraaman 
1800-luvun New Yorkista, jossa Daniel Day-Lewis kohtaa kreivitär 
Olenskan – Michelle Pfeifferin. 

 Facebook 12.11.2016 

MIHAIL HODORKOVSKI ON KÄYNYT Helsingissä perustamassa 
Venäjän oppositiovoimien kanssa liikettä, joka valmistelee 

Putinin vallan jälkeistä demokratian aikaa. Historian harrastajille tässä 
on jotain tuttua. 1900-luvun alussa Suomen suuriruhtinaskunta oli 
tukialue, jossa monen sortin oppositiovoimat suunnittelivat Venäjän 
keisarin kaatamista ja sen jälkeistä aikaa. Parhaiten niistä muistetaan 
bolševikit puoluekokouksineen, mutta joukkoon mahtui monenlaista 
muuta anarkistia. Yleisnimellä heitä saattoi kutsua vallankumouksel-
lisiksi, mutta tätä titteliä Hodorkovski näyttää kaihtavan. Tiedä sitten, 
miltä tuo järjestäytyminen näyttää Putinin silmään? 

 Facebook 15.11.2016 

Itärintamalta jotain uutta

”TERVETULOA ITÄRINTAMALLE, sen pohjoiselle sivustalle!” 
Avausrepliikki oli valmiiksi mietittynä, kun odottelin Timothy 

Snyderia haastateltavaksi Akateemisen kirjakaupan kohtaamispai-
kalle. Tarkoitus oli käsitellä hänen uusinta kirjaansa Musta maa, joka 
on näkemyksellinen synteesi holokaustista. 

Hieno tutkimus hirmuisesta historiasta, kuten Snyderin edelli-
nenkin, Tappotanner – Eurooppa Hitlerin ja Stalinin välissä. Ne ovat 
niin suuria aiheita, että eivät kulu kaluamallakaan loppuun, jos on 



107kykyä oivaltaa sekä kulttuurien tuntemusta, muidenkin kuin suur-
valtojen. 

Kenraali Talvi muistutti kuitenkin mahdistaan, jota idänretkillään 
ovat saaneet maistaa niin Napoleon kuin Hitler. Lumipyry oli jumit-
tanut amerikkalaisprofessorin lennon Arlandaan, joten minä jäin 
vaille juttuseuraa. Mietteitä ei vain saanut irrotetuksi valoisampiin 
aiheisiin. 

PARIKYMMENTÄ VUOTTA sitten Daniel Goldhagenin kirja Hitler’s Wil-
ling Executioners synnytti suuren historiakiistan pohtimalla, kuinka 
ihan tavalliset saksalaiset saattoivat ryhtyä holokaustin surmatöihin. 
Kunniallisten perheiden isät ja pojat. 

Snyderin kirjoissa armottoman kysymyksen voi laventaa koske-
maan koko Väli-Eurooppaa. Ei siellä saksalaisten murharyhmillä ollut 
puutetta paikallisista apureista, kun juutalaisia seulottiin sorakuop-
pien reunoille viimeiselle tuomiolle. 

Holokausti on paljon muuta, paljon enemmän kuin Auschwitz, 
jonka helposti muistamme teollisen tappamisen jalostetuimpana 
symbolina. 

Levittäessään siirtomaaimperiumia itään ruoan, raaka-aineiden ja 
elintilan perässä natsi-Saksa tuhosi vallitsevat valtiorakenteet, jolloin 
paikalliset ihmiset, erityisesti juutalaiset jäivät vaille minkäänlaista 
lain suojaa. Mustalla maalla tehtiin tekoja, joita ei niin kehdattu koto-
perällä tai miehitetyssä Länsi-Euroopassa. 

Kenen tahansa etiikka voi luhistua helvetin esikartanossa. Tai toisin 
päin muotoiltuna, Snyder siteeraa neuvosto-Gulagista kumpuavaa 
todistusta: ”ihminen voi olla inhimillinen vain inhimillisissä olo-
suhteissa”. 

MUSTAN MAAN SUOMENKIELINEN alaotsikko viittaa holokaustin 
opetuksiin, kun alkuteos puhuu terävämmin varoituksesta (warning). 
Mistä on kyse? 

”Ei ole suurta syytä kuvitella, että olisimme siveellisesti korkeam-
malla tasolla kuin 1930- ja 1940-lukujen eurooppalaiset”, Snyder arvioi, 



108 ”tai sen puoleen vähemmän alttiita sellaisille aatteille, joita Hitler niin 
menestyksekkäästi levitti ja toteutti.” 

Eikä tällaisia asioita voi jättää yksilömoraalin varaan. Olennaista on 
pitää huolta yhdessä elämisen rakenteista ja ympäristöstä, toimivista 
instituutioista, jotka estävät kollektiivisen vajoamisen barbariaan. 
Ekologinen hätä, valtioiden tuhoutuminen, koloniaalinen ja uskon-
nollinen rasismi eivät ole karsittu nykymaailmasta pois, vaan päin-
vastoin nousussa. 

Snyder suosittelee panostamista tieteeseen, jotta tulevaisuutta voi-
taisiin miettiä rauhassa. Toisaalta näin postfaktuaalisten virtausten 
voimistuessa kaikkialla kylmää huomio, että jo Hitler esitti ”poliittisia 
ongelmia tieteellisinä ja tieteellisiä poliittisina”. 

MUSTA MAA ON KIRJOITETTU ennen Yhdysvaltain presidentinvaalien 
synkkää kampanjointia, joka palautti rasismin ja fasismin sekä silkan 
valehtelun menestyksekkäiksi osiksi poliittisen vallan tavoittelua. 

Näinkö sitä vahvistetaan luottamusta tasavertaiseen kansalaisuu-
teen, oikeudenmukaiseen valtioon ja liberaaliin demokratiaan poliit-
tisena järjestelmänä. Holokaustin opetuksia ja varoituksia Snyderin 
tarkoittamassa mielessä ei ole syytä kuitata olankohautuksella. 

 Demokraatti 17.11.2016 

When the forgotten strike back

”THE FORGOTTEN MEN AND WOMEN of our country will be for-
gotten no longer.” Thus promised Donald Trump in his first 

speech after becoming the President-elect of the United States. 
Such rhetoric sounds very familiar to Finnish ears. “Forgotten 

people” was one of the favourite metaphors used by the grandfather 
of Finnish populism Veikko Vennamo in the 1970s when challenging 
the establishment. 



109It was always a rocky ride for Vennamo’s Rural Party and its heirs, 
party splits and losses of electorate following relative successes, until 
the Finns Party made a breakthrough in the 2011 general elections. 
The high tide of populism in an all-European manner was confirmed 
four years later. The Finns Party became the second biggest group in 
parliament and entered a centre-right coalition government. 

FROM HIS POSITION OF STRENGTH the unchallenged party leader, 
Timo Soini, chose the post of Foreign Minister instead of managing 
the finances of the struggling country. The more power and responsibi-
lity he has gained, the more moderate his tone of politics has become. 
In international relations he fits well in Finland’s mainstream foreign 
policy that ultimately is defined by the President, Sauli Niinistö. 

Although Soini has acknowledged Vennamo as his great mentor, 
he maintained a good poker face when commenting on the rise of 
Donald Trump. Soini explained that his job is to represent the national 
interest of Finland, and that relations with the United States are very 
important, no matter who the President in the White House is. 

Not everybody in the Finns Party played it as cool. Laura Huhta-
saari, MP, cheered openly the election result that expressed the kind of 
worries and politics she shares: on immigration and putting your own 
people first, as well as free trade scepticism. Following the Brexit-vote, 
Huhtasaari saw Trump’s victory as another step towards the collapse 
of the European Union. 

Such views are rare and extreme in Finnish politics and public 
opinion overwhelmingly favoured Hillary Clinton in the final duel, 
although she failed to raise Obama-like enthusiasm. Many among the 
left supported Bernie Sanders, while the conservatives pinned their 
hopes on other Republican candidates. 

BUT HISTORY AND GEOGRAPHY HAVE taught the Finns to conduct 
small power realism and they will no doubt adjust also to the new 
leadership in Washington. However, Trump’s campaign speeches raise 
two concerns above others, one directly and another in a more  indirect 
way. 



110 First, the security landscape around the Baltic Sea is in the state 
of flux. Russian behaviour in Crimea and Eastern Ukraine has made 
the defence of the Baltic States a pressing issue, and even the Swedes 
and the Finns are reflecting on the future of their current militarily 
non-aligned status. The question is, will NATO’s commitments in the 
region change in some way under Trump’s rule, and how would that 
affect Sweden’s and Finland’s security policy choices? 

The key factor is of course Trump’s Russia policy. Dialogue with 
Putin and efforts to negotiate peaceful solutions to present deadlocks 
are welcome, but any deals on great power spheres of influence – hard 
or soft – are unacceptable by definition. 

The second aspect concerns trade policy which naturally is an all-
European issue. For a small export driven country like Finland it is 
a grim future perspective to see protectionist trends strengthening 
in international trade. In economic terms, “America first” may have 
emerged foremost in reaction to the Chinese challenge, but what will 
be its implications for the transatlantic community? 

IN REGARD TO FINLAND’S DOMESTIC policies and power balances, 
it is unlikely that Trump’s victory will give any greater boost to local 
populists. There is hardly an outsider’s promise left to give for the “for-
gotten people” as the Finns Party has already shared governmental 
power for a year and a half. And according to the opinion polls, 
 aligning with the establishment has cost Timo Soini’s party half of its 
electoral support. 

But the national picture is hardly enough in the integrated Europe. 
Despite all the difficulties, Finland continues to put faith in the Euro-
pean Union, seeing in strong institutions and in legitimate, just poli-
cies the guarantee that small nations are fairly heard and treated. The 
populist upsurge – nationalist by nature and transnational as a trend 
– surely challenges this approach. Even the best Europeans have to 
make sure that there always remains a fallback position. 

 The Progressive Post #3/Winter 2016 



111Vaalit – demokratian juhla vai uhka

PRESIDENTTIEHDOKAS DONALD TRUMP toisti kuukausien ajan, 
kuinka kiero ja suorastaan rikollinen hänen kilpailijansa on, että 

toimittaisi Hillaryn vielä telkien taakse. Voittoisan vaalin jälkeen sävy 
on ollut toinen: Clintonit ovat hyviä ihmisiä, en minä halua vahin-
goittaa heitä. 

Brexit-äänestyksen alla syötettiin valheellisia mielikuvia siitä, 
kuinka ero EU:sta vapauttaisi ylenpalttisesti puntia kansalliseen ter-
veydenhuoltoon, että maahanmuutolle ja ulkomaalaiselle työvoimalle 
pantaisiin stoppi ilman ongelmia brittituotteiden pääsylle Euroopan 
vapaille markkinoille. 

Kun kansanäänestys oli voitettu, kävi ilmi, että etenemisestä ei ollut 
mitään suunnitelmia, että synnytetty sotku jäisi muiden selvitettä-
väksi. Homma hoidettu, totesi brexitin ykkösasiamies Nigel Farage ja 
vetäytyi – nauttimaan Euroopan parlamentin mukavasta palkasta ja 
muista eduista. 

Näin siis Britanniassa, jonka Magna Charta Libertatum 800 vuoden 
takaa on kaikkien ihmisoikeusjulistusten ja perustuslakien äiti, siinä 
missä brittiparlamentti kaikkien muiden parlamenttien. 

Näin siis Amerikan Yhdysvalloissa, joka vuosikymmenet on joh-
tanut ”vapaata maailmaa” liberaalin demokratian lipunkantajana. The 
land of the free and the home of the brave, kuten USA:n kansallis-
laulun kuuluisin säe kuuluu. 

Olen tavannut pitää vapaita vaaleja demokratian juhlana, jonka 
tuloksesta ei ole valitusoikeutta. Vaikka menneet ansiot olisivat mitkä, 
mandaatti on aina katkolla ja luottamus hankittava uudestaan. Kansa 
ei äänestä ”väärin”, eikä se tehnyt niin sen enempää brexitissä kuin 
Trumpia valittaessa. 

Väärin tekivät ne kampanjastrategit ja äänitorvet, joille mahdol-
linen menestys oikeuttaa mitkä tahansa vaalitaistelupuheet, missä 
tyylilajissa tahansa. Jos tällä tiellä jatketaan, muodollisesti moitteetto-
mimmistakin vaaleista tulee juhlan sijaan demokratian uhka. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 24.11.2016 



112 EX-POLIISIJOHTAJA MIKKO PAATERO pitää kovasti esillä sitä, että 
kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ”paperittomat” ovat Suo-

melle turvallisuus- ja rikollisuusriski. Kirkko ja kaupunki taas yrittävät 
huolehtia, että nämä ihmiset eivät tulevana talvena pakastu hankeen. 
Sisäministeri Paula Risikko hakee toimintalinjaa ristiaallokossa jos-
sain näiden reunaehtojen välillä. 

Pierre Lemaitren dekkari Camille tarjoaa Pariisista yhden näkö-
kulman lisää. Laittomasti maassa oleskelevat paperittomat ”ovat tiedon 
lähteinä vertaansa vailla, joten poliisi ummistaa silmänsä heiltä. Puhu 
tai painu takaisin kotiisi, sellainen uhka tuottaa tulosta.” Pitäisiköhän 
asiassa pyytää Jari Aarniolta lausuntoa… 

 Facebook 26.11.2016 

Sopiiko Suomessa menestyä?

HELSINGIN KESKUSTAN CITYCENTERISSÄ oli viime viikolla jonoa 
pitkälle liiketilan ulkopuolelle. Ei, kyseessä ei ollut nyhtö kauran 

toimituspäivä, ei Black Friday, eivätkä Cheekin keikkaliput olleet tul-
leet myyntiin. Nuorehkon näköinen väki siinä vain varmisteli, että 
heille aukeaa pääsy tämänkertaiseen Slush-tapahtumaan. 

On taas se aika vuodesta, kun yrittämisessä jätetään valittaminen 
vähemmälle ja säädetään asenne kohilleen, boostataan start up -ske-
neen positiivista uskoa ja energiaa. Ja se on erinomainen asia. Mitään 
ei synny, jos tulevaisuuteen suunnataan oletuksella, että ei tästä kui-
tenkaan mitään tule. Pannaan tuulemaan ja tulemaan! 

Talous ei ole pelkkiä kylmiä numeroita vaan myös kuumaa ja kuo-
hahtelevaa tunnetta. Politiikankin tehtävänä on suojella ja rohkaista 
yrittämisen kipinää, vaikka ”slush-filosofian” pääuomassa pöhistäneen 
mieluummin paljolti politiikasta piittaamatta. 

Toisaalta raakojen realiteettien markkinoilla ei pärjätä pelkän 
tunteen varassa, vaikka yritysvalmentajat ja johtamistaidon konsultit 



113kuinka psyykkaisivat. Ja julkisella päätöksenteolla on olennaista 
vaikutusta pelin reunaehtoihin. Passiivisuus ei vapauta valtiovaltaa 
vastuusta, vaan johtaa vain jonkinlaiseen ”toivotaan, toivotaan -poli-
tiikkaan”. 

USEIN KUULEE SANOTTAVAN, että Suomessa ei ole lupa menestyä, 
noin materiaalisessa mielessä. Että kateelliset suomalaiset katsovat 
menestyjiään kieroon, ja rikastuneet joutuvat julkisen pahansuo-
puuden vuoksi peittelemään varallisuuttaan. 

Empiria ei oikein tue ensimmäistä väitettä. Vuosittaiset verotiedot 
osoittavat, että kyllä Suomessa myös menestytään ja rikastutaan ihan 
jatkuvasti, vaikka talous kaikkinensa on yskinyt jo vuosia peräkkäin. 

Talouselämä-lehti vetäisi marraskuun alussa kanteensa otsikoksi 
”80 miljonääriä” selvitettyään yrityskaupoilla rikastuneita 2015. Ei 
ihan huono saavutus yhden vuoden saldoksi. Ja tuskinpa talouslehdet 
muulloinkaan täyttävät arkiset sivunsa henkilö- ja yritysjutuilla pel-
kistä luusereista. 

Ei menestyminen tietenkään helppoa ole, ja jokaisen onnistumisen 
varjoon jää monta vähemmän hohdokasta tarinaa. Mutta eikö näin ole 
markkinataloudessa kaikkialla ja myös muilla inhimillisen yrittämisen 
aloilla, liike-elämästä kulttuuriin, puhumattakaan kilpaurheilusta? 

VEROTIETOJEN JULKISTAMINEN on ristitty kansalliseksi kateuspäi-
väksi, jolloin jokamies kyttää julkkisten tienestejä ja naapurit toi-
siaan. Tiedotusvälineet hurskastelevat tilanteessa kaksoisroolissa, 
kun samanaikaisesti paheksuvat kansan kateellisuutta ja lietsovat sitä 
 lööpeillään. 

Kolikolla on tuossa toinenkin puolensa. Kyllä miljoonamies ja 
-nainen ovat myös aikamme sankareita, eikä ”kateus” ole koskaan 
kaukana ”ihailusta”. Kielteisimmät tunteet kohdistunevat siihen, jos 
”ökyrikkaat” tuntuvat pääsevän veroista kuin koira veräjästä. Sitä 
haavaa ei maksettujen veroeurojen absoluuttinen määrä hevillä hoida. 

Kuinka kurjaa sitten menestyjän elämä on keskellä Suomen sosiaa-
lisia paineita, sitä en osaa kuin arvailla. Vaan vaikea uskoa sitä vallan 



114 surkeaksi. Mahdollisen naljailun ja pahan mielen vastapainoksi rahalla 
saa sentään monia elämänlaadun kannalta mukavia asioita. 

Sosiaaliseen arvostukseen jokainen voi vaikuttaa myös omalla 
toiminnallaan ja käytöksellään, niin rikas kuin vähemmän varakas. 
Nousukasmaisuus on – niin, nousukasmaisuutta, niin kuin syyllistävä 
räyhääminen törppöä. Malttia ja tyylitajua toivoisi itse kullekin taus-
taan katsomatta. 

KUKOISTAAKSEEN SUOMI TARVITSEE niin sanottuja menestyjiä ja 
mieluummin myös kirkkaita tähtiä yhteiskuntaelämän eri sektoreilla. 
Meillä kaikilla on syytä olla heistä ylpeitä niin kauan, kun tuloksena 
on arvoa, laatua ja monipuolisuutta myös yhteisesti jaettuun koke-
mukseen ja hyvään. 

On syytä muistaa, että yksilön menestys nousee pääsääntöisesti koko 
yhteiskunnan voiman varassa. Se tarkoittaa, että jonkun menestys ei 
tee meistä muista taapertajista ”luusereita”. Kunhan pidämme huolen 
siitä, että tasavertainen kansalaisuus ja keskinäinen kunnioitus ei ole 
rahasta kiinni. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 28.11.2016 

Post-Guggenheim Blues

EN TIEDÄ KUINKA OLISIN ÄÄNESTÄNYT, jos olisin viime yönä 
ollut Helsingin kaupunginvaltuustossa painamassa nappia Gug-

genheimin kohtalosta. Toivoin kyllä sellaisen mallin löytymistä, jolla 
museohanke toteutuisi. 

Toisaalta taloudelliset järjestelyt eivät näin sivusta pinnallisesti seu-
raten varsinaisesti vakuuttaneet missään vaiheessa. Niihin olisi tullut 
paneutua huomattavasti syvällisemmin ja laajemmalla perspektiivillä, 
ennen kuin olisin vastuullisena päättäjänä uskaltanut peukuttaa posi-
tiivista ratkaisua. 



115Mutta mutu-pohjalta näkyvät Guggenheimia muutkin kommentoi-
neen. Toiset juhlivat kansanvallan voittoa viestintätoimisto Milttonin 
lobbareista ja heidän elitistisistä toimeksiantajistaan – ikään kuin 
hanketta ei olisi ollut kunniallista ajaa ja puolustaa edustuksellisen 
demokratian elimissä. 

Vastapuolelta taas masensi lukea tällaistakin: Guggenheimin ”vas-
tustaminen on antiamerikkalaisuuden, antikapitalismin, impivaaralai-
suuden ja vihervasemmiston pseudoälykköjen liitto. Näiden aatteiden 
takana ei ole paljon muuta kuin pimeää.” 

Kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemi tuuletti kolumnis-
saan (25.11.) varmasti rehellisesti mietteitään, mutta käännyttikö tuol-
lainen tökerö leimaaminen epäröiviä valtuutettuja museohankkeen 
kannalle. Ikään kuin Guggenheimia ei voisi perustellusti vastustaa 
rationaalisilla järkiargumenteilla. 

ON AINA SURULLISTA, KUN SINÄNSÄ kulttuurimyönteinen väki saa-
daan riitelemään keskenään kulttuurin kentälle mahdollisesti suun-
nattavista rahoista. Ne miljoonathan ovat paitsi harvinaisia myös 
määrältään roposia melkein minkä tahansa muun budjettiluokan 
miljardien rinnalla. 

Vielä surullisempaa on se, että kulttuurihankkeet käyvät yhä ukko-
senjohdattimeksi, johon veronmaksajien yhteiskunnalliset pahan olon 
tunteet helposti ohjautuvat. Vai millä muuten selittää Guggenheimin 
osakseen saamaa some- ja muuta raivoa. Rahaa enemmän siinä taitaa 
viime kädessä olla kyse symboliarvosta. 

Eikä tässä helsinkiläisenä voi varsinaisesti siitäkään iloita, että valtio 
pesi asiassa kätensä tyystin ja jätti taloudellisen puolen kokonaan pää-
kaupungin kannettavaksi. Pääministeripuolueelle lähettää terveisiä 
Keskustan piskuinen valtuustoryhmä, joka ainoana äänesti yksimieli-
sesti Guggenheimin puolesta (3–0). Siinäpä pilkahdus cityliberalismia 
aluepolitiikan perinteiseen vaalijaan! 

Valtiovarain-, opetus- ja kulttuuriministerin Kokoomuksen ryhmä 
kannatti myös hanketta, vaikkakin niukasti (12–9), mutta perussuo-
malaiset olivat vahvasti vastaan (1–6). Kovin kaukana ei ole ajatus, 



116 että maan hallituksessa maksatettiin tässä sopua kulttuuripolitiikan 
kustannuksella. 

BRÄNDIPUHEET GUGGENHEIMISTA karkasivat överiksi puolin ja 
toisin. Helsingillä on sisällöllisesti kantavaa profiilia ilman uutta 
museotakin, eikä sen rakentaminen toisaalta olisi kutistanut kau-
pungin mainetta amerikkalaisesta franchising-ketjun kylkiäiseksi. 

Uskon kuitenkin, että tässä suhteessa Guggenheimin rakentamisella 
olisi ollut enemmän voitettavaa kuin hävittävää. Paljonko siitä sitten 
kannattaa maksaa, en tiedä – tällaisia hyötysuhteita on aina vaikea 
laskea. 

Ilahduttavan avointa ja tulevaisuudenuskoista asennetta osoittivat 
pääkaupunkiseudun taidemuseoiden johtajat, jotka toivottivat Gug-
genheimin tervetulleeksi kirittämään Helsingistä entistä kiinnosta-
vampaa kulttuurikaupunkia. Tässä seurassa kansalliselta pohjalta 
ponnistaminen kuulosti argumenttina kovin kapealta. 

Onneksi kiinnostava taide ei pääkaupunkiseudulla nykyisellään-
kään lopu katsomalla. Siitä pitävät huolen mainiot Amos Anderson, 
Ateneum, EMMA, HAM, Kiasma ja muut museot ja galleriat sekä 
omilla kokoelmillaan että erikoisnäyttelyillä. 

GUGGENHEIM-KESKUSTELUSSA OLTIIN huolissaan myös Helsingin 
paraatipaikan maisemasta, etelään aukeavasta rantaviivasta. Histori-
allisia kerrostumiahan siinä riittää jo nyt, kuten esimerkiksi kiistely 
Enso-Gutzeitin pääkonttorin esteettisistä arvoista on kertonut jo yli 
50 vuotta. 

Etelärannan parkkipaikan käyttöönotto olisi levittänyt kansalaisten 
Kauppatoria komeasti länteen päin. Siitä olisi muodostunut mainio 
päätepiste – tai etappi – promenadille, joka alkaisi vaikkapa mäen 
päältä idästä Uspenskin katedraalilta, jatkuisi ohi päävartion ja Presi-
dentinlinnan kohti Havis Amandaa ja Esplanadin puistoa… 

No, tällainen visio voidaan tietysti toteuttaa muillakin tavoin, uusilla 
vetovoimaisilla visioilla. Niitä odotellessa juuri nyt soi kuitenkin pääl-
limmäisenä post-Guggenheim blues, kuin hukattu mahdollisuus. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 1.12.2016 



117Quo vadis, Italia?

”RENZI HÄVISI, JA SE ON HYVÄ ASIA”. Näin otsikoi Helsingin 
Sanomat kommentin, jossa toimittaja Paavo Teittinen arvioi 

Italian kansanäänestyksen tulosta. Valtaa keskittävä uudistus olisi 
”kostautunut, jos ensi vaalien voittajaksi olisi noussut Beppe Grillon 
johtama eurovastainen Viiden tähden liike tai Matteo Salvinin ääri-
oikeistolainen Pohjoinen liitto”. 

Benito Mussolinin teloittamisesta on kulunut yli 70 vuotta, mutta 
lujaa hallitusvaltaa hillitsevät pidäkkeet ovat poliittisessa järjestel-
mässä siis yhä paikallaan. Mitähän tältä pohjalta pitäisi ajatella Italian 
demokratian tilasta. 

Pääministeri Matteo Renzin ajamaa uudistusta saattoi toki torjua 
myös analyyttisin asia-argumentein, ei pelkästään tunnepitoisen pro-
testin ajamana. Mutta aika lailla yksipuoliselta tuntuu kiteyttää, että 
”Italiassa äänestettiin muutosta vastaan, ei sen puolesta”. 

Viiden tähden liikkeessä iloittiin Renzin murskatappiosta ja ryhdyt-
tiin kieli pitkällä vaatimaan uusia parlamenttivaaleja. Pohjoisen liiton 
Salvini twiittasi äänestysiltana: ”Viva Trump, viva Putin, viva Le Pen e 
viva la Lega!” Ei tässä status quon voittoa juhlittu. 

ITALIAN PUOLUEJÄRJESTELMÄ MENI päreiksi kylmän sodan päätty-
essä. Kristillisdemokraattien ja sosialistien perinteiset valtakoneistot 
romahtivat korruptioonsa, siinä missä niitä haastaneilta kommunis-
teilta petti lopullisesti aatteellinen pohja. 

Oikealla aukesi tilaa Silvio Berlusconin mediamahdille ja alueelli-
sille liikkeille, keskustasta vasemmalle haettiin erilaisia liittoutumia 
yhdistämään keskenään kilpailevia kuppikuntia. Poliittista elämää 
riivasivat aina vain skandaalit ja jatkuvat hallituskriisit. 

Demokraattisen puolueen johtama koalitio odotti vuonna 2013 
selvää voittoa ryvettyneestä oikeistosta, mutta sen pilasi Bebbe Grillon 
populistinen protesti lohkaisemalla peräti neljänneksen annetuista 
äänistä. Vaalijärjestelmä antoi keskustavasemmistolle kuitenkin enem-



118 mistön parlamenttiin, vaikka kannatuksessa eroa berlusconeihin oli 
alle puoli prosenttia. 

Ylivoimainen voitto avoimessa jäsenäänestyksessä nosti Matteo 
Renzin Demokraattisen puolueen johtoon ja sitä myöten helmikuussa 
2014 Italian kaikkien aikojen nuorimmaksi pääministeriksi. Menes-
tyksen aallonharja kantoi muutama kuukausi myöhemmin Euroopan 
parlamenttivaaleissa yli 40 prosentin kannatukseen. 

Näytti siltä, että Italia oli viimein saanut solidin poliittisen johdon, 
jolla oli sekä näkemystä että voimaa ajaa maan kipeästi kaipaamia 
uudistuksia. Renzistä tuli saman tien myös kovin yksinäisenä loistava 
tähti Euroopan keskustavasemmistolaisten kärkihahmojen joukkoon. 

MAINE, KUNNIA JA KANNATUS OVAT valtapeleissä katoavaista. Poliit-
tisena johtajana Renzi on nojannut enemmän suoraan kansan tukeen 
kuin puolueensa eri ryhmäkuntiin, mutta tämä asetelma petti hänet 
nyt pahasti. Osanotto (65,5 %) kansanäänestykseen oli vilkasta, eivätkä 
tappioluvut (41–59) jättäneet pääministerille selittelyn sijaa. 

On selvää, että Renzi ei onnistunut vakuuttamaan edes kaikkia 
Demokraattisen puolueen kannattajia linjansa viisaudesta. Monelle 
vasemmistolaiselle hän on alusta asti ollut arveluttavan keskustalainen, 
taustaltaan kristillisdemokraattien sosiaalista siipeä, jonka politiikka 
henkii blairistista kolmatta tietä. 

Kansanäänestys tarjosi tilaisuuden paitsi oppositiolle, myös omille 
puukottaa kultapoikaa selkään, olivat perusteet sitten puettu asia-
argumenttien muotoon tai ei. Nähtäväksi jää, miten Demokraattinen 
puolue selviää sisäisesti syntyneestä tilanteesta. Haavoja varmasti 
riittää nuoltavaksi. 

Eurooppalaisittain ajatellen on syytä tähdentää, että Italiassa ei 
nyt äänestetty EU:n tai euron tulevaisuudesta, vaikka niiden kriitikot 
mielellään näin esittävät. Samanaikaisesti voi olla hyvinkin huolissaan 
siitä, kuinka päättäväistä Eurooppa-politiikkaa Italia kykenee jatkossa 
harjoittamaan. 

Britannia äänesti jo brexitistä, Italiassa on johtajuuskriisi, Hollan-
nissa ja Ranskassa keväällä edessä repivät parlamentti- ja presiden-



119tinvaalit. Aika paljon – liian paljon – Euroopan unioninkin osalta on 
jäämässä Saksan varaan. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 8.12.2016 

POLIITIKKOJA SYYTETÄÄN vaikeaselkoisesta kapulakielestä ja vält-
televistä vastauksista suoriin selviin kysymyksiin. Yrittäjäpuolella 

luulisi osattavan tämä paremmin, no nonsense -asenteella. 
Suomen Yrittäjien työvaliokunta vaati tänään, että maan hallitus 

päättää keväällä noin kahden miljardin lisäsäästöistä velkaantumis-
kehityksen kääntämiseksi. ”Oikein kohdennetulla menosopeuttami-
sella tehdään tilaa yrittäjyydelle”, järjestön pääekonomisti Mika Kuis-
manen sanoo yrittäjien nettisivulla. 

Illan tv-uutisissa Kuismanen pääsi täsmentämään, mistä sitä julkista 
rahaa voisi leikata pois: ”siel on paljon sellaisia eriä, joita voitaisiin 
yksityistää, joissa yritysdynamiikka vois korvata sen ja silloin pidem-
mällä aikavälillä se kasvupotentiaali olis huomattavasti suurempi … 
leikataan sieltä mikä ei oo kasvun kannalta välttämätöntä ja joka edes-
auttaa sit yksityisen sektorin aktiviteettia…” 

Uutisankkuri Matti Rönkä peräsi paria konkreettista esimerkkiä. 
Siihen Kuismanen: ”No, paljon tota esimerkiksi vapaa-ajan toimin-
nassa ja tota niin niin tän tyyppisissä toimissa olisi yksityiselle aktivi-
teetille lisää tilaa…” 

Avaisiko joku tätä julkisrahoitteista vapaa-ajan ja sen tyyppistä toi-
mintaa, joka on yksityisen yrittämisen tiellä? 

 Facebook 13.12.2016 

BARCELONASSA PELKÄÄVÄT, että elävä kaupunki jää turistitulvien 
alle ja muuttuu ulkomuseoksi, vähän Venetsian tapaan. Joskus 

1970-luvun alkupuolella oli vielä toisin. Silloin Jack Nicholson saattoi 
astua Gaudín piirtämiin taloihin (Palau Güell, Casa Milà), eikä pai-
kalla ollut muita turisteja kuin nuori Maria Schneider, joka lähti siltä 



120 istumalta jo laina-aikaa elävän miehen matkaan… Ainakin Michel-
angelo Antonionin elokuvassa Ammatti: reportteri. 

 Facebook 15.12.2016 

SIUNATTU DIGIBOKSI JOTA tyhjentää, kun on vajonnut sohvan 
pohjalle flunssaan niin, ettei lukeakaan jaksa, saati kirjoittaa. 

Teen leffamatkan Metropolikseen: Ensin dokkari, kuinka Fritz 
Langin suurteos vuodelta 1927 kootaan alkuperäiseen muotoonsa. 
Tie kulkee vastaanoton floppauksesta vuosikymmenten leikkausten 
läpi, paitsi Saksan ja Yhdysvaltojen muun muassa Buenos Airesin ja 
Moskovan kautta. Tukholman filmi-instituutista löytyy laatikko, joka 
paljastaa saksalaisviranomaisten sensuuripäätökset. (Ai että onko his-
toriantutkimus fasinoivaa…) 

Ja siinä se sitten on, vaikka Antti Alasen Elokuvaopas (2005) vielä 
epäili, että ”telottua mammuttielokuvaa ei koskaan saatane takaisin 
alkuperäisasuunsa”. Nimittäisikö mykän kauden taituruuden ja 1920-
luvun tulevaisuusvisioiden kiteytymäksi? Ainakin kaikkien mad 
scientist -versioiden ja gotham cityjen äidiksi… 

Luokkaristiriidat rassaavat yhteiskuntaa, kuten dystooppisissa 
scifi-tarinoissa on tapana, mutta loppu mottoineen henkii humaania 
konsensusta: kättä (työ/työläinen) ja päätä (pääoma/johto) yhdistä-
mään tarvitaan välittäjäksi – sydäntä! Lällyä, joo, ja silti väkivaltaa 
viisaampaa. 

Eipä mennyt täysin ketuille tämäkään lauantai.

 Facebook 17.12.2016 



121Voi  soikoon!

”SEKASOTKUA MUSIIKIN ASEMESTA”. Tuomio olisi tyly minkä 
tahansa arvostelun otsikoksi, mutta tammikuun 28. päivän 

Pravdassa vuonna 1936 se merkitsi tyrmäystä. Teuraalle vietiin Dmitri 
Šostakovitšin oopperaa Mtsenskin kihlakunnan Lady Macbeth, jota 
itsensä Stalinin kerrotaan käyneen katsastamassa Bolšoin aitiossa. 

Nuori säveltäjänero ei ollut vielä kolmeakymmentä, mutta niittänyt 
mainetta ulkomaita myöten. Se ei välttämättä ollut eduksi, kun neu-
vosto-oopperalle haettiin sopivaa muotokieltä sosialistisen realismin 
hengessä. 

Kansalle tuli tarjota kaikille aukeavaa harmonista musiikkia, ei 
pikkuporvarillista kikkailua, jossa melodianpätkät katkeilevat kiljah-
teluun. Neuvostoyleisö ei Pravdan mukaan kaivannut niitä neuroot-
tisia karkeuksia, joilla Šostakovitš kosiskeli maailmalla vääristyneitä 
makuhermoja. 

Seksikohtauksiin oli lainattu kouristusten kaltaisia elementtejä jopa 
jazzista, jotta roolihahmoihin saataisiin riittävästi ”intohimoa”. Ei neu-
vostomaassa oltu tuollaisia elukoita! 

JULIAN BARNESIN UUSIN ROMAANI The Noise of Time alkaa tuosta 
Pravdan kirjoituksesta ja jatkaa mielen monologina läpi Šostakovitšin 
sisäisen painin neuvostojärjestelmän kanssa. 1930-luvulla oli laukku 
valmiiksi pakattuna yöllisen noutajan varalta. Hiljaisuudessa valvot-
tiin ja kuunneltiin, mihin kerrokseen hissi pysähtyy. 

Kuolemanvaara väistyi sotien jälkeen kauemmaksi, mutta henkinen 
paine ei paljoa helpottanut. Stalin painosti Šostakovitšin muun muassa 
rauhan mannekiiniksi New Yorkiin, jossa tämä joutui kieltämään niin 
oman musiikkikäsityksensä kuin sankarinsa Igor Stravinskinkin. 

Barnes kuorii moraalin punnuksia, kun säveltäjä myöhemmin 
suostui jopa kommunistisen puolueen jäseneksi, kaikkine systeemin 
tarjoamine etuineen. Historiallista nojaa tarjoaa Šostakovitšin muis-
telmiksi kutsuttu testamentti, joka ilmestyi postuumisti Solomon Vol-
kovin kokoamana. 



122 Sen todistusvoimasta kiistellään yhä. Esimerkiksi Venäjän kult-
tuurihistoriasta hienon kokonaisesityksen Natasha’s Dance julkaissut 
Orlando Figes arvioi, että Barnesin Šostakovitš on hyvä romaani mutta 
vähemmän uskottavaa historiaa. 

Mtsenskin kihlakunnan Lady Macbethiin liittyvää draamaa on 
lännessä liioiteltu. Pravdan kirjoitus ei ollut sen enempää potentiaa-
linen vankilatuomio kuin uhkaus puhdistuksesta. Näin puntaroi Meri 
Herrala, joka väitteli Helsingin yliopistossa 2009 poliittisen historian 
tohtoriksi Neuvostoliiton musiikkipolitiikasta. 

Herrala asetti Šostakovitšin tapauksen tukevasti aikaansa. Lähteitä 
oli luettu lujasti edesmenneen Neuvostoliiton arkistoissa, josta Vol-
kovin kirjan ilmestyessä 1979 ei voitu kuin haaveilla. Samoilla apajilla 
on toki liikkunut muitakin tutkijoita. 

Toisaalta, kyllä huonomminkin olisi voinut käydä: Šostakovitšin 
suojelija marsalkka Mihail Tuhatševski teloitettiin kesällä 1937. Ja teat-
terimies Vsevolod Meyerhold 1940, taiteilijakollega, jonka näkemysten 
rappeuttavaan vaikutukseen viitattiin Pravdan ooppera-artikkelissa. 

Minkä sortin dissidentti Šostakovitš oli elämänsä eri vaiheissa, se 
on ehkä sittenkin sivuseikka. Tärkeintä oli musiikki, ja sen eteen oli 
alistuminen poliittisiin kompromisseihin. Hautaan Neuvostoliitto 
laski hänet 1975 mallikelpoisena kommunistina. 

Millaista ”sekasotkua” Mtsenskin kihlakunnan Lady Macbeth oikein 
on ja kuinka kestänyt aikaa, sen jokainen voi mennä tammi-helmi-
kuussa kuuntelemaan omin korvin, kun Kansallisooppera tarjoilee 
Töölönlahdella siitä Oslon ja Berliinin talojen modernin yhteistuo-
tannon. 

 Demokraatti 22.12.2016 



123Entistä euroskeptisempi Ranska  
etsii presidenttiä

RANSKA VALMISTAUTUU KIIHTYVÄLLÄ vauhdilla presidentin-
vaaleihin. Ehdokkaiden nimeämisvaihe on jo tarjonnut sen 

verran kiinnostavia käänteitä, että viisainta lienee pitää mielet avoi-
mina mahdollisille yllätyksille, ennen kuin keväällä päästään laske-
maan suoran kansanvaalin tuloksia. 

Tasavaltalaisten eli (keskusta-)oikeiston avoimessa esivaalissa ex-
presidentti Nicolas Sarkozyn paluu katkesi heti ensimmäisellä kier-
roksella. Aikaisemmin ennakkosuosikiksikin katsotun Alain Juppén 
ei käynyt paljon sen paremmin, kun ex-pääministerikollega François 
Fillon keräsi toisella kierroksella kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. 

Ja ääniähän annettiin, yli neljä miljoonaa kummallakin kierroksella. 
Sosialisteilla on tekemistä, jos aikovat tammikuussa päästä omissa esi-
vaaleissaan vastaaviin lukuihin. Viisi vuotta sitten juuri onnistuneet 
esivaalit palvelivat mobilisaatiota, joka kantoi François Hollanden 
lopulta presidentiksi asti. Osanotto oli silloinkin runsasta, mutta jäi 
alle kolmen miljoonan. 

HÄTÄISIMMÄT EHTIVÄT ARVIOIMAAN, että Ranskan presidentin-
vaali käytännössä ratkesi Tasavaltalaisten ehdokasasettelussa. Fillon 
saisi toukokuun toisella kierroksella vastaansa Kansallisen rintaman 
Marine Le Penin, jolla kasvaneesta kannatuksesta huolimatta ei olisi 
edellytyksiä saavuttaa äänestäjien enemmistöä. 

Laskelman taustalla heijastuu kokemus vuodelta 2002, jolloin Jean-
Marie Le Pen eteni yllättäen 16,9 prosentin kannatuksella presidentin-
vaalien toiselle kierrokselle. Koko muu poliittinen kenttä liittoutui 
tuolloin Kansallisen rintaman ehdokasta vastaan, eikä tämän onnis-
tunut kahden ehdokkaan ratkaisutaistossa kasvattaa tulostaan kuin 
700 000 äänellä (17,8 %). 

Käyttäytymismekanismi lienee yhä olemassa, mutta kuinka voimis-
saan, se on arvoitus. 15 vuodessa kun on tapahtunut paljon, pappa-Le 
Pen jopa erotettu perustamansa puolueen jäsenyydestä. Tytär Marine 



124 on ohjannut Kansallista rintamaa äärikannoista kohti valtavirtaa, joka 
samanaikaisesti on käynyt alttiimmaksi oikeistopopulistien hellimille 
teemoille. 

Eikä kyse ole vain maahanmuuttajista, muslimeista ja monikulttuu-
risuudesta, jotka maistuvat myrkyltä myös Fillonin konservatiivista 
linjaa vasten. Yleinen euroskeptisyys on vallannut Ranskassa alaa 
tavalla, josta yhteisessä unionissa on syytä olla huolissaan. 

Tuoreen eurobarometrin mukaan enää 29 prosenttia ranskalaisista 
näkee EU:n positiivisessa valossa (neutraalisti 39 %, negatiivisesti 31 
%). Pudotusta viime kevään mittaustuloksista on peräti seitsemän 
yksikköä, kun esimerkiksi Saksassa on luottamus samanaikaisesti kas-
vanut kahdeksan prosenttia. Ranskaa (56 %) pessimistisemmin EU:n 
tulevaisuuteen suhtaudutaan vain Kreikassa (68 %). 

TALOUSPOLITIIKASSA FILLON ON profiloitunut melkeinpä thatcheri-
laisena, joka esivaalikampanjassaankin lupasi radikaaleja uudistuksia. 
Tulilinjalla tai paremminkin leikkauslistalla ovat olleet muun muassa 
julkisen sektorin työpaikat, samalla kun ehdokas on esittänyt niin työ-
ajan pidennystä kuin eläkeiän nostamista. 

Nämä kaikki uhkaavat vasemmiston hellimiä saavutuksia, joita on 
herkästi puolustettu ranskalaiseen tapaan lakkoillen ja tunnepitoisin 
mielenosoituksin. Marine Le Penille tarjoutuu nyt mahdollisuus 
asemoitua työmiesten ja -naisten, taloudellisesti ja sosiaalisesti alta-
vastaajien todelliseksi puolustajaksi. Rinnastus kokemuksiin Donald 
Trumpin kampanjasta ei ole kaukaa haettu. 

Perinteisen vasemmiston hajanaisuus palvelee tältä osin Le Penin 
pyrkimyksiä. Hollande on jäämässä historiaan yhtenä Ranskan epä-
suosituimpana presidenttinä, eikä tuosta varjosta helpolla nouse 
valoon sen enempää Manuel Valls kuin kukaan muukaan sosialistien 
presidenttiehdokas. Vasemman laidan kannatusta syövät myös Jean-
Luc Mélenchon ja joukko sirpale-ehdokkaita. 

Sosialistien riveistä itsenäiseksi ehdokkaaksi livennyt Emmanuel 
Macron, Hollanden entinen talousministeri, on täyttänyt menestyk-
sekkäästi politiikan keskikentälle avautunutta tilaa ja nauttii gallupeissa  
huomattavaa henkilökohtaista kannatusta. Mihin suosio riittää ilman 



125vakiintuneen poliittisen liikkeen tukea, se tulee kuulumaan kuuman 
kevään avoimiin kysymyksiin. 

Kuten sekin, ratkeavatko Ranskan valtakuviot ylipäätään presi-
dentinvaalin myötä. Kaikkine valtaoikeuksineenkin uusi presidentti 
tarvitsee tuekseen parlamentaarista voimaa, joka annostellaan kan-
salliskokouksen vaaleissa vielä ennen juhannusta. Eurooppalaisen 
mahti maan olisi aika jo päästä kiinni määrätietoiseen ja pitkäjäntei-
seen politiikkaan. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 4.1.2017 

”KUN ON JÄTKÄ NIIN JÄTKÄKSI myös jääkin / Verot fyrkkani 
kerralla vei…” Irwin Goodman lauloi vuonna 1970 raidalla 

’Meni rahahommat pieleen’. Se oli sekä tositarinaa että itseään toteut-
tava ennustus. Laulajapoika oli ehtinyt suivaantua valtion rahan-
ahneuteen siinä määrin, että jätti veroilmoitukset tekemättä – ja kohta 
pakkohuutokaupattiin kotitaloa, Ryysyrantaa. Seuraavien vuosien 
menestyksestä huolimatta, tai sen vuoksi, verovelat sen kuin jatkoivat 
kumuloitumistaan, mikä toisaalta poiki laulun aiheita: ”Tulot kasvaa 
kyntäjälle, verot työnsä täyttäjälle…” 

Jos näin 1970-luvulla pohjoismaisen sosialismin verohelvetissä, niin 
eipä ollut suuren maailman musiikkibisneksessäkään näissä asioissa 
helppoa. Bruce Springsteen kertoo omaelämäkerrassaan, kuinka vero-
karhu heräsi ahdistelemaan häntä sen jälkeen, kun rockin tulevaisuu-
deksi tituleerattu tähti oli poseerannut sekä Timen että Newsweekin 
kannessa. Siihen asti Brucelle bändeineen ”ei ollut tullut mieleenkään, 
että saattaisimme kelvata veronmaksajiksi”. 

Well, verorästeistä lankesi lasku takautuvasti kaikesta, mitä mies 
oli tienannut sitten syntymän. Nämä ja muut koko lailla korkeat kus-
tannukset pitivät Springsteenin omien sanojensa mukaan ”miinuksen 
puolella vuoteen 1982 saakka, kymmen vuotta ja miljoonia levyjä 
sen jälkeen, kun olin tehnyt sopimuksen CBS:n kanssa”. Staroilla on 
staro jen huolet. 

 Facebook 11.1.2017 



126 UUSI DONNER. JOTENKIN TUNTUI mukavan sopivalta tarttua 
siihen äsken juuri lentokoneessa. – Krematorioyhdistys pyysi 

pientä kirjoitusta kuolemasta ja ehdotti varattomuuttaan ”att jag som 
betalning får gratis kremering”. Länge leve Jörn! 

 Facebook 13.1.2017 

Sillanrakentaja-Suomi ja  
etupiirien varjot 

KYLMÄN SODAN AIKAISESSA blokkijärjestelmässä puolueeton 
Suomi halusi olla pikemminkin lääkäri kuin tuomari, mie-

luummin sillanrakentaja kuin etuvartio idän ja lännen välisissä jän-
nitteissä. Se merkitsi vuoropuhelun ylläpitämistä kaikkiin suuntiin, 
hyvien palvelusten tarjoamista, josta Euroopan turvallisuus- ja yhteis-
työkonferenssin toteutuminen Helsingissä 1975 loistaa yhä ajan diplo-
maattisena timanttina. 

Lännessä kyllä seurattiin tietyllä ihmetyksellä ja epäluulollakin, 
kuinka presidentti Urho Kekkonen ramppasi vähän väliä Neuvosto-
liitossa ystävyyden ja yhteistyön, ellei peräti avunannon merkeissä – 
ja pienemmät kihot painoivat perässä. Toisaalta sellainen mies myös 
kiinnosti, joka tunsi neuvostojohtoa henkilökohtaisesti ja osasi arvi-
oida Kremlin aivoituksia pitkän kokemuksen nojalla. 

Kun esimerkiksi Willy Brandt ja kumppanit alkoivat 1960-luvun 
jälkipuoliskolla avata Saksan liittotasavallan idänsuhteita, uutta Ost-
politikia pohjustettiin myös Helsingin kautta. Kekkoselta kuulosteltiin 
neuvostonäkemyksiä ja toivottiin, että Suomen presidentti välittäisi 
Kremlin suuntaan positiivista viestiä saksalaisten vilpittömyydestä. 

Sillä niin se on, että lännestä katsoen Suomi on suurpolitiikassa 
ollut harvoin, jos koskaan itsessään erityisen kiinnostava, mutta aika 
ajoin Venäjä-suhteen näkökulmasta kokoaan tärkeämpi tekijä. Sen 



127ovat saaneet vuorollaan huomata niin poliittiset toimijat ja diplomaatit 
kuin historiantutkijat myöhemmin. 

MARTTI AHTISAARI KAMPANJOI vuonna 1994 presidentiksi muun 
muassa iskulauseella ”Suomen länsiraja ei saa olla Euroopan itäraja”. 
Geopoliittinen asema ankkuroitiin heti perään kansanäänestyksellä, 
joka vahvisti liittymisen Euroopan unioniin. Taloutta ja turvallisuut-
takin enemmän kyse taisi olla identiteetistä: suomettumiseksi kutsu-
tusta traumasta kärsinyt maa suuntasi pohjoisen periferiasta harmaalta 
vyöhykkeeltä ja Venäjän epämääräisestä etupiiristä EU:n ytimiin. 

Suomen itärajasta tuli jos ei Euroopan, niin EU:n itäraja. Kahden-
välinen suhde ennen niin suureen ja mahtavaan naapuriin himmentyi, 
kun Suomi varmisti vastaisuuden varalle selkänojaa koko unionin 
idänpolitiikasta. Periaatteellisesti muutos oli Paasikiven–Kekkosen 
linjaan nähden käänteentekevä, vaikka alkuun heikon Venäjän ja 
kansainvälisen suojasään aikana se ei niin erityisesti näkynyt. 

Vanhan maineensa pohjalta Suomi saattoi profiloitua Venäjän-tun-
tijana, rakennella pohjoisen ulottuvuuden kaltaisia projekteja, jotka 
jatkoivat sillanrakennuksen suurta linjaa. Tavoitteena oli integroida 
kompastellen demokratisoituva Venäjä normaaliin kanssakäymiseen 
muun Euroopan kanssa, auttaa samalla oikeusvaltioksi ja sitoutumaan 
yhteisiin kansainvälisiin pelisääntöihin. 

Asetelman uudet ulottuvuudet kävivät 2000-luvun edetessä ilmei-
siksi sitä mukaa, kun Venäjä voimistui ja sen sisäinen kehitys kääntyi 
autoritaarisempaan suuntaan. Suomi joutui osaltaan vakuuttamaan, 
ettei se ollut mikään Venäjän ”lähiulkomaa”. Moista neuvostoaikaiselta 
etupiiriltä maistuvaa geopolitiikkaa ei muutenkaan sopinut soveltaa 
kylmän sodan jälkeiseen uuteen Eurooppaan. 

Kielteinen kehitys huipentui Krimin miehitykseen ja sitä seuran-
neeseen sotimiseen itäisessä Ukrainassa, joihin Euroopan unioni 
vastasi Venäjään kohdistetuilla pakotteilla. Taloudellisesti ne tekivät 
Suomelle kipeää, suhteellisesti useimpia muita EU-maita enemmän, 
mutta se tehtiin selväksi, että tiukassakaan paikassa Suomi ei olisi 
unionissa yhteisesti sovittua politiikkaa vesittävä heikko lenkki. 



128 TARJA HALONEN EHTI presidenttikausinaan saada kritiikkiä siitä, että 
hän oli liian hyvää pataa Venäjän aina vain arveluttavammaksi käyvän 
Vladimir Putinin kanssa. Viime syksynä tuli sitten kehuja moraali-
sesta rohkeudesta, kun Halonen kertoi Venäjän johdon orkestroimissa 
Valdai-keskusteluissa Suomessa soitettavan kirkonkelloja Aleppon 
uhreille. 

”Meillä on vanha suhde ja meillä on ollut tapana puhua kahden 
kesken astetta suorempaankin”, Halonen kommentoi Helsingin Sano-
mille, joka uutisoi Putinin kimpaantuneen ex-kollegansa puheista. 
Diplomatian taitoon kuuluu rakentaa sellainen puheyhteys, joka 
kestää myös erimielisyyksien käsittelyä. 

Näin on yhtä lailla Krimin, Itä-Ukrainan ja pakotepolitiikan 
umpisolmujen kohdalla. Suomalaiset ovat koko lailla yksimielisesti 
kokeneet hyväksi sen, että presidentti Sauli Niinistö on pitänyt yllä 
kontaktia Putiniin, EU:n yhteisestä linjasta tinkimättä. Venäjän presi-
dentti ilmoitti vastikään ottaneensa ilomielin vastaan kutsun vierailla 
tänä vuonna satavuotista itsenäisyyttään juhlivassa Suomessa. 

On makuasia, kutsuuko tällaista sillanrakennukseksi vai mie-
luummin kanavien auki pitämiseksi, jotta konflikteista voitaisiin 
päästä kohti rauhanomaisia ratkaisuja. Mitään erityistä välittäjän – 
tuskin edes lääkärin – rooliahan Suomella ei voi sitoutuneena EU:n 
jäsenenä olla, mutta eipä sitä käytännössä ollut pienenä puolueetto-
mana pohjoismaana kylmän sodan blokkipolitiikassakaan. 

PAINEITA IRTIOTTOIHIN VENÄJÄN suhteen on monessa Euroopan 
unionin jäsenmaassa paljon Suomea enemmän. Eikä kyse ole vain 
Unkarin kaltaisesta oman tien kulkijasta, Kreikan tai Kyproksen kriisi-
maista. Italian pääministeri Matteo Renzi esti viime syksynä EU:n 
huippukokouksessa sen, ettei pakotepolitiikkaa lähdetty kiristämään 
Syyrian pommitusten perusteella. 

Aivan eri asteelle hypätään, jos Venäjän toimia aletaan hyväksyä 
myös periaatteellisella tasolla. Krim kuuluu Venäjälle eikä pakotteille 
ole mitään perusteita, katsoo Kansallisen rintaman johtaja Marine Le 
Pen, joka on varteenotettava ehdokas Ranskan seuraavaksi presiden-



129tiksi. Kovin kilpailija, tasavaltalaisten François Fillon puolestaan on 
uutisten mukaan Putinin eli ”rakkaan Vladimirin” hyvä kaveri hänkin. 

Vaikka kansainvälistä liennytystä ja kanssakäymistä toivovat kaikki, 
suurvaltojen keskinäinen sillanrakennus herättää pienemmissä maissa 
myös pelkoja, historian peikkoja. Analogioita haetaan silloin myös 
kylmää sotaa kauempaa, raadollisimmillaan Molotovin–Ribbentropin 
sopimuksesta 1939, Hitlerin ja Stalinin etupiiripaktista. 

Ei ihme, että Yhdysvaltain uuden presidentin Donald Trumpin 
Putinia kiittävät puheet sekä spekulaatiot NATOn puolustusvelvoit-
teen sitovuudesta ovat herättäneet levottomuutta Baltian maissa. 
Suomessakin sopii muistella keskeistä argumenttia, miksi aikanaan 
hakeuduttiin EU:n ytimiin: halutaan istua niissä pöydissä, joissa teh-
dään maan kohtaloon vaikuttavia päätöksiä. Yhteisömenettely takaisi 
sen, että suurvallat eivät voisi tehdä niitä Suomen ylitse. 

Menneisyyden piruja ei kannata varta vasten manata esiin ja maa-
lata seinille, eksyä historian varjoihin ja jäädä niiden vangiksi. Mutta 
suhde menneisyyteen ei ole ”pelkkää historiaa”, vaan ajassa elävää 
kokemuspohjaa ja siten täyttä tätä päivää. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 18.1.2017 

TV-UUTISISSA JOKU HAHMOTTELI juuri, että sote-uudistus tuo 
palvelut lähelle, jopa kotisohvalle. Kannatan vahvasti, täältä koti-

sohvan pohjalta…

 Facebook 23.1.2017 

VIIME VUOSINA MINULTA ON toistuvasti kysytty Venäjän ja 
”Lännen” jännitteeseen viitaten, olemmeko palaamassa takaisin 

kylmään sotaan. En ole ollut analogiasta erityisen innostunut, koska 
i) asetelmasta puuttuu rajat ylittävä ideologinen elementti, ii) voima-
varojen epäsuhta on liian suuri, ja edelleen iii) kahden globaalin 



130 blokin ja leirin maailma on nyt moninapaisempi – jos kohta se oli sitä 
kylmän sodan aikanakin. 

Historiallisen rinnastuksen olen mieluummin hakenut kau-
empaa, 1800-luvun suurvaltojen pelilaudoilta, joilla myös piirreltiin 
monenlaisia imperiumien etupiirejä kansallisen intressin nimissä. 
Timothy Garton Ash näkyy analysoineen tätä taitavasti viikonlopun 
Guardianissa,  Trumpin aikakauden näkymiin soveltaen.

 Facebook 24.1.2017 

KUN STIG WETZELL KÄRÄHTI lätkän MM-kisoissa 1974 efed-
riinistä, kaupungilla vitsailtiin, että hän oli syönyt banaanin 

kuorineen. Nyt Johaug on vetänyt huulirasvaa, mutta venäläisnaiset 
dehydrokloorimetyylitestosteronia (tuttavallisemmin turinabolia) – 
tieteellisen sosialismin kehittelemää tuotetta, jonka voimalla voitettiin 
olympiamitaleita vielä Pekingissä 2008, eli 18 vuotta sen jälkeen kun 
DDR oli pyyhkiytynyt historian tunkioille. Itä-Saksa taitaa yhä tehdä 
urheilun ennätyksiä… 

 Facebook 25.1.2017 

SDP:n puheenjohtajakilpa  
gallupien vankina

SDP:N PUHEENJOHTAJATAISTO on etenemässä viimeiselle ja rat-
kaisevalle viikolle. Antti Rinteen etumatka on tähän asti nähtyjen 

mittareiden mukaan vahva, mutta molemmat haastajat Timo Harakka 
ja Tytti Tuppurainen ovat yhä uskottavasti kisassa mukana. 

Hyvä niin. Vielä vähän aikaa sitten minultakin kysyttiin joka haas-
tattelussa, onko koko hommassa kyse vain sopupelistä. Että näennäis-
demokraattisella junailulla kiillotetaan puolueen kilpeä ja haetaan 



131myönteistä julkisuutta, joka parantaisi sosiaalidemokraattien lähtö-
asemia kohti kevään kuntavaaleja. 

Onhan se totta, että politiikassa pelataan jatkuvasti isompia ja pie-
nempiä ”pelejä”. Mutta kyllä kyyniset journalistit ovat myös ehdollis-
tuneet niitä etsimään ja epäilemään. 

Minun silmääni puheenjohtajakilpa on ollut alusta lähtien aito. 
Antti Lindtmanin sivuun jääminen jättää siihen kysymysmerkin, ellei 
tahran, mutta muuten kamppailu on ollut korostetun rehtiä ja kenttä-
kierroksen keskustelut kohtalaisen pirteitä. 

Kukaan ei ole halunnut vajota kolmen vuoden takaiseen tunnel-
maan. Kiihkeimmillä kannattajilla saattaa toki joskus yhä ”mopo 
keulia”, mutta lienee lupa odottaa, että SDP selviää tällä kertaa puheen-
johtajan vaalista ilman pintanaarmuja syvempiä viiltoja. 

Rakenteelliselta tasolta kysymys jäsenäänestyksestä linjattiin 
marraskuun puoluevaltuustossa niin, että sen ei jatkossa pitäisi enää 
nousta kiistelyn kohteeksi. Kunhan SDP pitää huolen siitä, että kaikki 
ymmärtävät äänestystuloksen velvoittavuuden samalla tavalla – eri-
laisten kombinaatioiden mahdollisuushan on suuri. 

Jonkinlainen paradoksi on siinä, että puoluekokousedustajat valit-
tiin jo ennen kuin tiedettiin, mikä olisi asetelma heidän luottamus-
tehtävänsä kenties tärkeimmässä ratkaisussa. Toisaalta näin vältyttiin 
pitkään vellovalta junttatyöltä, johon SDP:ssä on aina riittänyt harras-
tusta, tunnetasolla usein kielteisin seurauksin. 

EN RYHDY TÄSSÄ RUOTIMAAN Harakan, Rinteen tai Tuppuraisen 
teesejä ja teemoja, mutta yhteen ongelmalliseen piirteeseen puheen-
johtajakamppailussa voinee kiinnittää huomiota nostamatta ketään 
ehdokasta toisen edelle. Se liittyy puolueen kannatusmittausten käyt-
tämiseen argumenttina kampanjoinnissa. 

Rinteen porukoista on esitetty mielellään, kuinka SDP on edennyt 
nykyisen puheenjohtajan johdolla gallupien kärkeen ja nostanut kan-
natustaan kuusi, ellei seitsemän prosenttiyksikköä. Haastajien mielestä 
tuo selittyy ennen muuta oppositioasemalla. Perusporvarihallituksen 
tunaroidessa sosiaalidemokraattien tulisi nauttia paljon korkeammista 
luvuista. 



132 Kukin hakee numeromagiaansa mieleisensä vertailukohdan. Rin-
teen kannalta se on SDP:n kannatuslukujen aallonpohja kesällä 2015, 
kun vaikkapa Harakan joukoista saatetaan viitata siihen, että Esko 
Ahon porvarihallituksen aikana 1990-luvun alun lamassa sosiaali-
demokraatit huitelivat pitkälti päälle 30 prosentin. 

Herää kysymys, kuinka mielekästä väittelyä tämä on. Aikamme 
gallupit ovat maailmalla osoittautuneet petollisiksi, ja Suomessakin 
niiden leimaa antavin piirre on se, että kantansa kertomatta jättävien 
osuus on kasvanut suureksi, noin 40 prosenttiin. 

Sitä paitsi puolueet yleensä väittävät kilpaa, että ne eivät juokse gal-
lupien perässä, vaan tekevät arvopohjaisesti pitkäjänteistä politiikkaa, 
jolle lunastetaan mandaatti vasta vaaleissa. Päivänpolitiikassa väite voi 
olla naiivi, mutta periaatteeltaan silti oikea. 

SDP:n nyt valittavan puheenjohtajan tulee elää ja suunnistaa eteen-
päin ennen muuta sen kannatustuloksen kanssa, jonka huhtikuun 
kuntavaalit puolueelle tuottaa. Sitäkin tullaan vertaamaan eri lukuihin, 
erityisesti edellisiin eduskunta- ja kuntavaaleihin, mutta myös tämä 
hetken mielipidemittauksiin. 

Tässä mielessä puoluekokoukset kannattaisi jatkossa ajoittaa vaalien 
jälkeisiin tilanteisiin, jolloin itse kullakin olisi mahdollisuus arvioida 
puolueen menestystä lahjomattomien lukujen valossa. Näin vaalien 
alla hyvät kannatusluvut helposti jähmettävät keskustelua johdosta ja 
suunnasta – ja pahat synnyttävät paniikkia. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 26.1.2017 

KYLMÄN SODAN JA EUROOPAN integraation historiaa harrasta-
essani oli keskeisesti esillä keskustelut siitä, loiko USA yhdisty-

nyttä (Länsi-)Eurooppaa ikään kuin omaksi kuvakseen. Nyt A-talkissa 
Suomen Atlantti-Seuran pääsihteeri esittää, että koko ajatus EU:sta 
on amerikkalaisille täysin vieras. – Olenko pudonnut rattailta, jäänyt 
historian vangiksi? Vai muuttiko Trump muka kerralla kaiken? 

 Facebook 26.1.2017 



133LASSE LEHTISEN UUTTA Väinö Tanner -elämäkertaa odotellessa 
kuuntelin, kuinka aikamme aktiivit tannerilaiset Mika Maliranta 

ja Tytti Tuppurainen löysivät toisensa pro market -hengessä EVAn 
podcastissa. 

”Lukeminen kannattaa aina, kannattaa lukea paljon kirjoja”, totesi 
Tuppurainen, ennen kuin tarjosi lukuvinkiksi Branko Milanovicin 
laajojen perspektiivien näkemystä Global Inequality. A New Approach 
for the Age of Globalization (2016). Malirannan suosittamassa teok-
sessa Daron Acamoglun & James A. Robinsonin Why Nations Fail. The 
Origins of Power, Prosperity, and Poverty (2012) ajatellaan yhtä isosti. 

Lopuksi molemmat yhtyivät ylistämään Milton & Rose Friedmanin 
kirjaa Vapaus valita (1982/1980). Eli siitä vaan tannerilaisia lukupiirejä 
perustamaan, niin suurten kuvioiden ymmärrys paranee varmasti. 

 Facebook 29.1.2017 

Muurien välinen aika

SANOVAT, ETTÄ ”OIKEAA” historiaa voi kirjoittaa vasta prosesseista, 
jotka ovat jo päättyneet. Ja kunnon elämäkerta odottaa kohteensa 

kuolemaa. Kyse ei ole pelkästään etäisyyden tuomasta per spektiivistä 
tahi hienotunteisuudesta. Lopputulos ja päätepiste ohjaavat punnitse-
maan, mikä kehityskuluissa tai ihmisen elämässä oikeastaan oli olen-
naista ja kestävää. 

Aikakaudet ja joskus jopa sodat saavat nimensä vasta jälkikäteen. 
Ensimmäinen maailmansota oli pelkkä maailmansota, englanniksi the 
Great War ja ranskaksi la Grande Guerre, kunnes syttyi se toinen. Sen 
jälkeen 1920- ja 1930-lukuihinkin alettiin viitata sotienvälisenä aikana. 

Käsite kylmästä sodasta sekä konfliktina että aikakauden yleismää-
reenä vakiintui vuodesta 1947 lähtien, mutta hätäisimmät arvelivat 
sen päättyneen jo 1960-luvulla. Supervaltojen vuoropuhelun myötä 



134 oli siirrytty liennytykseen, joka sitten 1970-luvun lopulla johti uuteen 
kylmään sotaan. 

Suomessa elettiin monikkomuodossa sotien jälkeistä aikaa, sillä 
maailmansotamme oli muodostunut talvi-, jatko- ja Lapin sodasta. 
Maailmalla riitti sanoa ”postwar”, ja kaikki ymmärsivät mistä puhut-
tiin, vaikka pienempiä ja vähän isompiakin sotia kyllä käytiin siellä 
täällä. 

SOTIEN/SODAN JÄLKEINEN AIKA päättyi kylmän sodan kanssa Ber-
liinin muurin murtumiseen 1989 tai viimeistään Neuvostoliiton hajoa-
miseen 1991. Mutta mihin siitä siirryttiin, sitä onkin ollut vaikeampi 
määritellä, saati nimetä. ”Post-cold war” on ollut parasta, mitä maail-
mallakaan on ollut tarjota. 

Timothy Garton Ash tosin lanseerasi New York Review of Booksissa  
pari numeroa sitten aika näppärästi, kuinka postwarin jälkeen koitti 
”post-wall”, eli muurin jälkeinen aika. Berliinin lisäksi sen saattoi 
mieltää viittaavan liberaalin demokratian ja maailmanjärjestyksen 
voittokulkuun, myös kaupan ja taloudellisen toimeliaisuuden esteitä 
purkavaan globalisaatioon. 

Tänään voimme kysyä, alkoiko kansainvälisestä finanssikriisistä 
murros, joka nyt on tuomassa tuon aikakauden päätökseen. Rajojen 
madaltumisesta ja maailman avartumisesta on mahdollisuuksien 
sijaan tullut uhka, jota vastaan varustaudutaan (kansallis)valtiollisin 
toimin. 

Eurooppaan on rakennettu aitoja ja palautettu Schengen-alueellekin 
rajatarkastuksia, Skandinaviaa myöten. Britannia on eroamassa EU:sta 
ja sen sisämarkkinoista. Donald Trump ryhtyy ensi töikseen Yhdys-
valtain presidenttinä rakentamaan muureja, niin Meksikon rajalle 
kuin kansainväliseen kauppaan. Puhumattakaan Putinin Venäjän 
etupiireistä. 

MIHIN TÄMÄ KAIKKI JOHTAA, sitä emme toviin tiedä tai osaa hah-
mottaa, vielä vähemmän kutsua millään kokonaisvaltaisesti kattavalla 
käsitteellä. Sekavassa ajassa olisi hyvä löytää kiintopisteitä, joiden 
varassa suunnistaa. 



135Niitäkin löytyy, kun kiinnittää katseen politiikan tasoa syvempiin 
rakenteisiin. Globalisaation voima ei ole pysähtymässä minkään 
mahti miehen päätöksellä, jos ajattelemme vaikkapa teknologian 
rajoista piittaamatonta kehitystä. 

Ei tarvitse olla marxilainen huomatakseen, kuinka sosio-ekono-
miset kaaret kulkevat pitkäkestoisemmilla aikajänteillä kuin politiikan 
pintavaahto. Teollistuminen esimerkiksi kantoi yli maailmansotien – 
ja oli samalla yksi niiden käytinvoimista. 

Muuttuvat olosuhteet synnyttävät myös kipuilua, menestyksen ja 
vastoinkäymisten uusjakoa. Toivoa sopii, että niihin sovittautuminen 
ei vaadi verta, hikeä ja kyyneleitä tavalla, jota olemme viime vuo-
sinakin saaneet liiaksi seurata ja todistaa. 

 Demokraatti 2.2.2017 

Onko Ruotsista tullut etulinjan maa

RUOTSILLE SOPII MIKÄ TAHANSA turvallisuusjärjestely Venäjän/
Neuvostoliiton kanssa, kunhan se tapahtuu Pohjanlahden itäpuo-

lella. Näin vitsailtiin vielä kylmän sodan aikana Ruotsin idänpolitiikan 
suuresta linjasta, joka juontuu 1810-luvulta asti, kauempaakin. 

 Kyyninen näkemys viittaa siihen geopoliittiseen asemaan, jossa 
Suomi muodosti puskurivyöhykkeen alueen kilpailevaan mahtival-
tioon nähden. Ensin Ruotsin kuningaskunnan itäisinä maakuntina, 
sitten Venäjän keisarin suuriruhtinaskuntana, ja viimein suvereenina 
tasavaltana, jonka itsenäisyyden säilyminen toki oli aina Tukhol-
mankin intresseissä. 

Etelämpänä Ruotsia suojasi Itämeri, jonka ylitse veli venäläisen oli 
vaikeampi levittää valtapiiriään. Lieneekö Venäjä tosimielellä koskaan 
pyrkinytkään Baltian, Puolan ja Pohjanmaan rantaa lännemmäksi, 
Skandinavian puolelle. Bornholmin saarta neuvostojoukot tosin mie-
hittivät vajaan vuoden 1945–1946. 



136 KYLMÄN SODAN JÄLKEEN Ruotsi ehti mitoittaa puolustusvoimansa 
palvelemaan ennen muuta kansainvälistä kriisinhallintaa. Tätä vasten 
Venäjän viime vuosien voimankäyttö on säikäyttänyt ruotsalaisia 
enemmän kuin Suomea, jossa jatkuvuus on ollut varustelussa hallit-
sevaa ja kokemus aggressiivisestakin naapurista konkreettista. 

”Rauhan meri” Itämeri on altistunut uudella tavalla kansainvälisille 
jännitteille, joiden painopiste on kuitenkin ollut Suomen rannikoita 
etelämpänä. Ahvenanmaan sijaan skenaarioissa on esiintynyt mie-
luummin Gotlanti, jossa Ruotsi on lisännyt sotilaallista läsnäoloaan. 

Siitä edelleen etelään on tähyilty Kaliningradin tukikohtaan, johon 
Venäjä on tuonut ydinkärjillekin soveltuvia Iskander-ohjuksia. Myös 
Nord Streamin kaasuputkihanke herättää turvallisuushuolia, samaan 
aikaan kun NATOn ja Venäjän ilmavoimat nokittelevat toisiaan Itä-
meren ilmatilassa. 

ONKO RUOTSISTA TULLUT näin etulinjan maa, paradoksaalisesti ase-
telmassa, jossa Itämeren itärannikkoa hallitsee venäläisten asevoimien 
sijaan amerikkalaisten vetämä liittokunta? Kyse on ennen muuta Bal-
tian maista, joissa kaikissa on harvinaista maarajaa NATOn ja Venäjän 
välillä. 

Baltian puolustaminen jonkun isomman selkkauksen sattuessa olisi 
ilmeisen vaikeaa, ilman että Ruotsin alueet tulisivat vedetyksi lännen 
operaatioon. Tähän suuntaan painaa myös EU:n solidaarisuuslauseke, 
jonka velvoitusta avunantoon ruotsalaiset ovat pitäneet epämääräisesti 
esillä. 

Entä Pohjan perukka, voisiko Suomi sotilaallisesti liittoutumat-
tomana pysyä syrjässä konfliktista, jonka tulilinjalla olisivat Baltian 
EU-maat? Kukapa kulloisenkin tilanteen koskaan tietää. 

On kuitenkin hyvä muistaa, että yksi Suomenkin geopolitiikan 
kulmakivistä, Pietari, on entisellä paikallaan. Ja se on keskeinen tirkis-
tysaukko, prisma, jonka lävitse Venäjä katsoo kaikkea, mitä Itämeren 
alueella tapahtuu. 

 Demokraatti 2.2.2017 



137MIKÄ NÄITÄ MUN NAKKISORMIA vaivaa, muulloinkin kun 
kitaran otelaudalla? Kirjoitin EU-mediaan katsausta Suomen 

poliittisista asetelmista, ja ainakin kolmesti Halla-ahon Jusasta tuli 
Hauta-aho. Piti lopulta oikein googlata, että miten se oikein on…

 Facebook 2.2.2017 

HYVÄ YLE ON JOURNALISMIN, demokratian ja kulttuurin – suo-
malaisen sivistyksen – kivijalkoja. Surullista seurata irtisano-

misia ja eroamisia: alkaa olla paha karma, huono fengshui, joka saa-
tava katki. Lohdutukseksi katson mainiosta Areenasta, kuinka Lauri 
Markkanen pelaa Arizonassa collegekorista. Vaan nyt näyttää sielläkin 
tulevan Oregonilta tukevasti turpaan…

 Facebook 9.2.2017 

KOKOSIN VUONNA 2012 pienen kirjasen ”Presidentin vaali ja 
poliittinen mobilisaatio” (ladattavissa Kalevi Sorsa -säätiön 

sivuilta), jossa tarkasteltiin muun muassa suoran kansanvaalin syn-
nyttämiä ilmiöitä. Luonnehdin siinä: ”Haavisto-liike oli siihen emo-
tionaalisesti kiinnittyneille kannattajille uniikki ilmiö, eräänlainen 
hyvien ihmisten voimaannuttava kimppahali keskellä (politiikan) 
pahaa maailmaa.” – Saapa nähdä, kuinka kuhisee tällä kertaa. Tun-
nelma alkaa pikku hiljaa tiivistyä, kun ehdokkaita pukkaa kohti tam-
mikuun 2018 presidentinvaalia. 

 Facebook 11.2.2017 

RIKHARD III ON SHAKESPEARENKIN asteikolla verisen valtapelin 
rujoimpia ruumiillistumia. Siitä on Kansallisteatterin Willensau-

nassa tarjolla Jussi Nikkilän ohjaama versio, jota ei ole suotta kehuttu. 
Menkää ja tapelkaa lipuista! 



138 Lopun vaikuttavassa monologissa Rikhardilta löytyy kuin löytyykin 
omatunto, jonka edessä hän puntaroi lukuisia murhiaan ja muita syn-
tejä. ”Kuka rakastaisi minua? Ei kukaan; eikä kukaan / surkuttele kuo-
lemaani. Miksi pitäisikään surkutella, / kun en minä itse osaa sääliä 
itseäni…” 

Muotopuolen poikapolon psykopatologinen kierre näyttää käyn-
nistyneen heti syntymästä. ”Sano milloin olen voinut viettää sinun 
seurassasi / edes yhden pienen ilon hetken?” äiskä kysyy ennen kuin 
kiroaa lapsensa lopullisesti. ”Ette koskaan, paitsi sinä aamuna, kun 
vaivat päättyivät / ja armon rouva väänsi minut maailmaan / ja pääsi 
syömään aamiaista”, Rikhard vastaa. 

Huh! Suosittelen sinnikästä sylihoitoa joka vauvalle, eikä tee se 
pahaa vähän isommillekaan. 

Jussi Nikkilä itse teki komean roolisuorituksen Rikhardina, kun 
kuluneella viikolla viimein näin esityksen. Se sai kaivamaan digi-
boksin uumenista BBC:n mahtavan Shakespeare-sarjan Ontto 
kruunu (Hollow Crown), jonka päätösosassa Benedict Cumberbatch 
on vähintään yhtä pistämätön pirulainen. Ja pudottelee Shakespearen 
alkuperäistä silosäettä… 

 Facebook 12.2.2017 

AAMUN HESA NÄKYY NOSTAVAN Keskustan e2:n statuksen ajatus-
hautomosta tutkimuslaitokseksi. Onnittelut kollegoille, keep up 

the good work!

 Facebook 13.2.2017 

SHAKESPEAREN RIKHARD III pitää uutisten mukaan valtaa nykyään 
Pohjois-Koreassa. Sukulaiset kuolevat hallitsijan ympäriltä, vii-

meksi velipuoli, tädin mieskin oli uhkaava vehkeilijä. Hallinnon ylintä  
 
 



139kerrosta puhdistetaan puheiden mukaan liekinheittäjillä ja konetuli-
aseilla…

 Facebook 15.2.2017 

The Finnish local elections  
– a referendum on government?

Local elections are not the sexiest thing in politics. However, there are at 
least three aspects that make Finland’s upcoming contest in April more 
interesting than usual. 

FIRST, IT HAS BEEN almost two years since the last general elections 
of any form. The April elections will measure not just the local 

balance of power but the support the present centre-right government 
is enjoying among the electorate. 

The international trend has been that despite their sophisticated 
methods the pollsters have faced difficulties in pinning down the 
changes in opinion. People have proven increasingly elusive and 
unpredictable with regards their political leanings. 

The opposition parties claim that the local elections are a refe-
rendum on the disappointing government, but surprises are entirely 
possible. In the polls roughly 40 percent of the voters are either unable 
or unwilling to say which party they support. 

Will the frustrated Finns join their fellow populists around Europe 
and in the United States and vote for a radical change? 

THE PROBLEM IS – and this is the second aspect – that dissatisfied 
voters are lacking the alternative to channel their protest. The populist 
Finns Party has been participating in the present coalition government 
and they have clearly failed to deliver up to the expectations of their 
voters. 



140 The Finns Party lost half of its support in just a couple of months in 
power, and the party has remained in low figures – under 10 percent 
– ever since. This partly explains the large number of confused and 
undecided citizens in the opinion polls. 

One of the open questions this spring is whether the disillusioned 
voters will be content to support any of the more traditional parties 
that currently are in opposition. Or perhaps the alternative is to abstain 
and thus undermine with passivity the legitimacy of the representative 
political system. 

What may be interesting internationally is whether the Finnish 
experiment strengthens the view that sharing governmental power 
with populists actually takes wind out of their sails. 

THIRDLY, THE LOCAL elections will provide concrete figures to assess 
the state of the left in Finland. Neither the social democrats nor the 
left alliance have really won an election for well over a decade. If they 
cannot do it now it would further underline their failure to grasp the 
pulse of the nation. 

The SDP has taken the pole position in the polls, but the race is very 
close between the governing centre and the conservatives. The social 
democrats now score rather steadily at 20–21 percent which shows a 
clear increase when compared to the last parliamentary elections, but 
hardly any from the previous local elections in 2012. 

In many eyes, especially among the urban youth and centre-left 
liberals, the greens appear to be the progressive force of the future, 
rather than the traditional labour parties. For example, in Helsinki the 
greens have a realistic chance to become the biggest party and gain the 
new post of the city major. 

THE SOCIAL DEMOCRATS will no doubt remain the leading opposition 
party after the April elections. But if the greens can transfer their solid 
13–14 percent support from the polls to the election booths that would 
make the red-green alternative more appealing in Finland. 

One never knows when such a coalition is needed to share power. 
The present government is far from rock solid. The Finns Party will 



141have its congress in June and the leader of their islamophobic and 
anti-immigration wing, Jussi Halla-aho MEP, is likely to run for the 
chairman’s post. 

If successful, that would likely lead to a governmental crisis. Hardly 
anybody expects Halla-aho to compromise his policy line in such a 
way that the moderate and liberal representatives of the centre and the 
conservatives would sit in a joint coalition with him. 

 The Progressive Post 15 Feb 2017 

Kaikki mukaan, mutta minne?

EN TIEDÄ KUINKA MONTA kertaa kuulin SDP:n Lahden puolue-
kokouksessa iskulauseen: Pidetään kaikki mukana! Sehän on 

kelpo sosiaalidemokraattinen lähetyskäsky, eritoten näinä aikoina, 
kun syvenevä eriarvoistuminen ja syrjäytyminen ovat kasvavia huolen 
aiheita. 

Mieleen hiipi kuitenkin Ruotsin sosiaalidemokraattien vaalilause 
vuodelta 2006: Alla ska med. Ei kestänyt kauan, kun pilkkakirveet 
lisäsivät sen perään kysymyksen – men vart? Kaikki mukaan, mutta 
minne? 

NÄIN KÄY PÄÄLTÄPÄIN hyvienkin fraasien, jos ne eivät resonoi vas-
takaikua, vaan kumisevat äänestäjien korvissa liiaksi tyhjää. Ruotsin 
demarit kärsivät vaaleissa lähes viiden prosentin tappion ja putosivat 
12 vallassaolovuoden jälkeen oppositioon. 

Usko pääministeri Göran Perssonin jatkuvaan johdatukseen oli 
ratkaisevasti huvennut, tai sitten ruotsalaiset olivat vain kyllästyneet 
miehen kasvoihin ja habitukseen. Mielikuva sosiaalidemokraateista 
tulevaisuuden airuena näytti joka tapauksessa kuluneelta. 

”Inför valåret 2006 var vi slitna allihop”, Persson kirjasi muis-
telmiinsa. ”Jag, regeringen, partistyrelsen, riksdagsgruppen. Alla.” 



142 Kansalaisilta ei herunut kiitosta, vaikka talous ja reaalipalkat olivat 
kasvaneet hänen hallitustensa aikana kymmenen vuotta. 

Kilpaileva porvarisleiri sen sijaan tuli vaaleihin tuoreella yleis-
ilmeellä. Maltillinen kokoomus oli julistautunut uudeksi työväenpuo-
lueeksi ja muodostanut kansanpuolueen, keskustan ja kristillisdemo-
kraattien kanssa allianssin, hallitsemaan valmiin vaaliblokin. 

Provosoiva profiloituminen piristi ja sähköisti asetelmaa. Fredrik 
Reinfeldtin johtama pragmaattinen koalitio valtasi paitsi politiikan 
keskikentän myös kielen, käsitteistön ja mielikuvituksen niin, että 
pasmansa sekoittanut punavihreä vasemmisto syöstiin kahdeksi vaali-
kaudeksi oppositioon. 

KANNATUSTASOISSA TAPAHTUI kahdeksassa vuodessa huomattavia 
siirtymiä. Kun Perssonin tappiovaaleissa sosiaalidemokraatit saivat 
vielä 35 prosenttia äänistä, he joutuivat vuonna 2010 tyytymään Mona 
Sahlinin johdolla 31 prosenttiin. 

Eikä se siitä noussut vuonna 2014, vaikka Stefan Löfven pääsikin 
muodostamaan vähemmistöhallituksen yhdessä ympäristöpuolueen 
kanssa. Sosiaalidemokraatit ovat Ruotsissakin pudonneet itseoikeu-
tetusta valtionhoitajasta tavalliseksi puolueeksi muiden joukkoon. 
Gallupkannatus on kyntänyt välillä lähempänä 20 kuin 30 prosenttia. 

Myös Ruotsin uusi uljas kokoomuspuolue on menettänyt matkan 
varrella hohtoaan. Toisessa vaalivoitossaan 2010 sen kannatus nousi 
aivan sosiaalidemokraattien kannoille, josta seuraavassa neljässä vuo-
dessa sitten suli melkein seitsemän prosenttia. 

Aika ajoi kahdessa vaalikaudessa ohitse, vaikka Ruotsin taloudella 
kulki kansainvälisesti katsoen edelleen lujaa. Oli Reinfeldtin vuoro 
väistyä. 

Kantavan tulevaisuusperspektiivin tilaa täyttää Ruotsissakin tietty 
nostalgia, kaipuu kansankodin onnelaan. Perinteisten puolueiden 
haastajana sitä ruokkivat kansallismieliset ruotsidemokraatit, jotka 
saivat vuoden 2014 vaaleissa 13 prosenttia äänistä ja ovat sen jälkeen 
edelleen kasvattaneet kannatustaan. 



143SOSIAALIDEMOKRATIA ON turvallisuuden ja tulevaisuuden välissä 
kuin se kuuluisa harakka tervatulla katolla. Molempia on vaikea tar-
jota ja toteuttaa uskottavasti yhtä aikaa, vaikka iskusanoissa luvataan 
turvaa muutokseen tai muutosturvaa. 

Antti Rinteen linjapuhe Lahden puoluekokouksessa haarukoi tätä 
dilemmaa. Hän arvioi uuden työelämän yhdeksi merkittävimmäksi 
ajuriksi teknologisen kehityksen, jota ei mikään mahti maailmassa 
pysäytä. Pitkällä aikavälillä se pääsääntöisesti lisää ihmisten hyvin-
vointia, mutta lyhyellä usein koettelee yksilöitä. 

”Teknologian kehitystä ei pidä pelätä, mutta sitä pitää hallita 
ihmisen parhaaksi”, Rinne kiteytti. Tietä tulevaisuuteen silaamaan 
hän lanseerasi työelämään ”uuden laajan turvallisuuden käsitteen” 
sekä sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen, joka tarjoaa ”suomalaisille 
yksinkertaisen, perusturvan tuottavan mallin”. 

Tehtävä on asetettu, aikaa pari vuotta, ennen kuin eduskuntavaalit 
pukkaavat päälle. Tulevaisuuspuolueen tulee voittaa tulevaisuus puo-
lelleen. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 16.2.2017 

SANOVAT ETTÄ SUOMI JA DDR olivat 1970-luvun alussa lähempänä 
toisiaan kuin koskaan ennen tai jälkeen. Todistan tuon tulkinnan 

nyt todeksi omin korvin. Meillä oli (UKK:n ohella) Tasavallan Presi-
dentti ja Wigut, heil Gruppe SOK, josta tosin kukaan ei ole koskaan 
kuullutkaan. Ainakaan minä, ennen kuin viime syksynä, jolloin Ber-
liinin yhdessä kellariloukossa ystävällinen alan myyjä minulle kaup-
pasi bändin levyn Der Grüne Vogel. Vastustamatonta laatukamaa ajan 
rajat ylittävässä hengessä – jota systeeminvalvojat eivät tietenkään ras-
kineet päästää aikanaan julki. Nauhat julkaistiin vasta 2014 vinyylinä, 
jota siis suosittelen kaikille nostalgisille hipeille ja hifisteille, muillekin 
kuin broidille.

 Facebook 18.2.2017 



144 VIIKKO ALKAA HYVIN, KUN Aki Kaurismäki on palkittu Berlii-
nissä, Tottenham edennyt FA cupissa kahdeksan joukkoon ja 

aamun HeSassa on sivun haastattelu Elvis Costellosta – sekä Antton 
Rönnholmista. Toivottavasti molemmat nähdään tänään Finlandia-
talossa. 

Elvis huolehti dementoituneen isänsä saattohoidosta: ”Isä nukkui 
lopulta pois kuunnellessaan lempitrumpetistiaan Clifford Brownia.” 
Muisti pätkii jo välillä täälläkin, mutta meinaan kyllä pärjätä vielä 
parikymmentä vuotta, varsinkin kun aloitan keskiviikkona oman 
pojan ohjaamana Fustra-treenin. Mutta ilmeisesti hyvä varata ajoissa 
valmiiksi myös muusikkolista, jonka seurassa tuudittautua sitten 
joskus syvään uneen… 

 Facebook 20.2.2017 

Katto korkealla,  
mutta pettääkö perustus? 

YLEISPUOLUEEN IDENTITEETTI on abstrakti asia, hankala pukea 
sanoiksi. Kun kannatus kasvaa, ovat joka leirissä seinät leveällä 

ja katto korkealla, vain taivas rajana. 
Vastoinkäymisten edessä taas pelästytään: entäpä jos pohja pettää 

tai lattia on liukas. Silloin palataan juurille, haetaan peruskannattaja-
kunnan luottamusta. Vedotaan ”meidän äänestäjiin”, joiden vaalitap-
pion valvojaisissa väitetään jääneen tällä kertaa kotiin. 

Niin kuin äänestäjiä voisi muka omistaa. Vaalitulosten jytkyt sekä 
heilahtelut kannatusmittauksissa kertovat, että yhä useampi ääni on 
voitettava jokaisissa vaaleissa aina uudestaan. 

KOLME VUOTTA SITTEN SDP eli keskivaikeaa identiteettikriisiä. Kan-
natus oli kuin vapaassa pudotuksessa, monen mielestä aate ja sielu 



145hukattu maailman markkinoille. Niitä ei tunnuttu löytävän takaisin 
Jutta Urpilaisen johdolla, ainakaan sekavassa sinipunayhteistyössä 
Kokoomuksen kanssa. 

SDP:tä ei koettu kokoavaksi, saati johtavaksi voimaksi. Puolue vuoti 
joka laidalta. Pahin reikä ammotti perussuomalaisten suuntaan, josta 
duunarimiehet löysivät tyytymättömyydelleen kanavan. 

Tilannetta korjaamaan keksittiin ay-taustainen Antti Rinne, ja SDP 
on siitä asti palauttanut mainettaan palkansaajien luotettavimpana 
turvana. Perusporvarihallituksen työmarkkinoihin kohdistaman pai-
neen alla se ei ole ollut kovin vaikeaa. 

Lahden puoluekokous takasi tältä osin jatkuvuutta, siinä missä 
puheenjohtajan vaihto olisi repinyt vanhat haavat auki. Pohja pitää 
jälleen, mutta kuinka luoda sen päälle laajempaan kannatukseen 
vetoavia perspektiivejä. 

SUOMEN KESKUSTA ON OLLUT poliittisen nahanluonnin ihme aina 
siitä lähtien, kun yhteiskuntarakenteen muutos ajoi sen Maalaisliitosta 
maakuntien yleiseksi ääneksi. Takaiskut ovat usein kääntäneet sitäkin 
konservatiiviseen suuntaan. 

Jytkyvaalien katastrofin jälkeen koettiin kuitenkin rohkea inno-
vaatio, kun puheenjohtajaksi valittiin liikemiestaustainen Juha Sipilä. 
Perinteisten pekkaristen rinnalla hän oli koettelematon kortti, jos 
kohta tulikin Keskustan pohjoispohjalaisilta sydänalueilta. 

Paavo Väyrynen pettyi, kun Sipilä otti hallitukseensa ”vain Kokoo-
musta lähellä olevia liberaaleja”. Nyt alkiolaisuuteen vetoava vanha 
isäntä odottelee Kansalaispuolueensa kanssa, että ”Keskusta palaa 
aatteellisille juurilleen ja korjaa poliittisen linjansa”. 

Omien tyytymättömyydeltä Sipilää ovat suojanneet pääministerin 
paikka ja kohtuulliset kannatusluvut, vähän samaan tapaan kuin 
Paavo Lipposta aikanaan. Keskustan kenttä on kuitenkin arvaamaton 
ja armoton, jos puolueen asema heikkenee. Oireita on jo nähty. 

SDP:N SUUNTATAISTOISSA ON tavattu vasemmalta laidalta sanoa, että 
puolueesta ei saa tehdä B-luokan Kokoomusta. Yhtälö toimii myös 



146 toisin päin. Kokoomuksen libertaarit voisivat hyvin moittia, että kes-
kikentän kalastellussa vajotaan vain kehnoiksi sosiaalidemokraateiksi. 

Puolueen puheenjohtajakisassa Elina Lepomäki kysyi suoraan: mitä 
Kokoomus oikeastaan on saavuttanut viime vuosien valtansa aikana? 
Suomihan ei ole juuri muuttunut, vaan tarpoo yhä korporaatioiden 
konsensuspolitiikassa. 

Porvarileirin valtavirta on ehkä liikahtanut pari piirua oikealle, 
mutta ärhäkkä oikeisto ei saa kunnon otetta. Petteri Orpon valinta 
Kokoomuksen johtoon oli peliä varman päälle maltilliseen jatkumoon. 

Perussuomalaisten itseymmärrys taas on nojannut siksi vahvasti 
protestihenkeen, ettei se ole kestänyt loikkaa hallitukseen ja osaksi 
valtaa pitävää eliittiä. Kesällä nähdään, tiivistyykö puolueen aitosuo-
malainen nationalismi maahanmuutto- ja eurokriittisyyteen, jotka 
ovat sen keskeisintä dna:ta. 

VIHREÄT OVAT LÖYTÄNEET yleisliberaalin identiteetin yliopistollisista 
kasvukeskuksista, mieluummin metro- ja ratikkaratojen varrelta kuin 
metsästä. Myötätuulessa ei ihmeemmin haittaa, että puolueen ääripäät 
ylettyvät vasemmiston kupeesta Kokoomuksen kainaloon. 

Vasemmistoliitto puolestaan on uusinut kannattajakuntaansa sen 
jälkeen, kun puoluetta ryhdyttiin rakentamaan kansandemokraatti-
sesta rauniosta. Vanha proletariaatti on nuorentunut prekaariin puna-
vihreyteen – eduskuntavaaleja vaan ei ole voitettu sitten vuoden 1995. 

Pelikentän lilliputit sen sijaan ovat entisellään. RKP:ssä on sijaa 
kaikille, kunhan ruotsin kielen asema pysyy pyhänä. Kristilliset hitsaa 
yhteen itsensä Jumalan sana. 

Yhden asian ympärille syntyy sisäistä koheesiota, mutta kannatus-
pohjan laventaminen näyttää vaalihistorian valossa vaikealta. Sama 
pätee myös uusiin puolueisiin, jotka ryhtyvät yrittämään suhteellisen 
korkean vaalikynnyksen ylitystä eduskuntaan. 

 Talouselämä 7/24.2.2017 



147Presidenttipulmia  
– SDP:n vaikea vaali

SUOMALAISESSA KANSANPERINTEESSÄ kulkee sanonta ajasta, jol-
loin presidentit olivat vielä kekkosia. Sitä kesti 25 vuotta, neljännes-

vuosisata itsenäistä Suomea. Melkoinen myrrys- ja vonkamiehen voi-
mannäyte, jonka toistuminen on sittemmin estetty presidenttikausien 
määrää rajoittavalla lailla. 

Henkisesti Urho Kekkosen valtakausi tuntuu jääneen jo kauaksi 
taakse. Sitä seurasi kuitenkin toinen, vieläpä pidempi jakso, josta 
kansa kunta erkaantuu parhaillaan kovaa vauhtia. 

Suomi oli yhtäjaksoisesti 30 vuotta maa, jossa presidentit olivat 
sosiaalidemokraatteja. Se oli suoranainen ihme, kun ajattelee vuosien 
1982–2012 poliittisia kannatuskäyriä, jotka lamavaaleja 1995 lukuun 
ottamatta sojottivat vasemmistolla pääsääntöisesti alaspäin. 

Tai ehkei sentään ihme. Jostain 1970-luvulta lähtien melkeinpä 
kaikki suomalaiset olivat jonkin sortin sosiaalidemokraatteja, puolue-
kantaan katsomatta. Kekkosen jälkeen se korreloitui presidentin-
vaaliin, joka voimakkaasti polarisoivana on paitsi henkilö-, myös 
identiteetti- ja symbolivaali, jopa kulttuurikamppailu. 

Tarja Halonen valittiin 2006 vielä niukin naukin toiselle kaudelle, 
mutta sen jälkeen jotain nitkahti. Porvarillinen Suomi heräsi ihmette-
lemään, miksi ihmeessä presidentti valittaisiin yhä poliittisen kentän 
keskiviivan vasemmalta puolelta. 

SAMASSA TILANTEESSA ON OLTU ennenkin, jos kohta eri syystä. 
Sisällissodan 1918 jälkeen Suomi oli rakenteellisesti ja mentaalisesti 
niin valkoinen, että sosialistin, saati punikin valinta presidentiksi oli 
mahdoton ajatus. 

Mahdoton, vaikka tarjolla oli yli leirirajojen arvostettu Väinö 
Tanner, joka kerta toisensa jälkeen keräsi valitsijamiesvaalissa eniten 
ääniä. Talvisodan tuoman ”eheytyksen” jälkeen hän kenties olisi tullut 
kysymykseen, mutta Neuvostoliitto (!) pisti hänet presidenttipelin 
mustalle listalle. 



148 Ensimmäinen todellinen sauma sosiaalidemokraatille koitti vasta 
1956, kun Kokoomuksen kypäräpapitkin äänestivät Kekkos-kaunas-
saan ja -kammossaan SDP:n K.-A. Fagerholmia. Presidenttiys jäi rat-
kaisevassa äänestyksessä vain parin valitsijamiehen päähän. 

Sen jälkeen presidentinvaalit olivat sosiaalidemokraateille yhtä 
tuskaa. Vuoteen 1962 viritettiin epäpyhää Honka-liittoa huonolla 
menestyksellä. Kuusi vuotta myöhemmin ajettiin halutonta kannattaja-
kuntaa suoraan Kekkosen taakse. 

Valtionhoitajapuolueena 1970-luvulla SDP joutui ensin junailemaan 
presidentille jatkokautta poikkeuslailla, sitten kiirehdittiin ensimmäi-
senä pyytämään ”sosiaalidemokraatti” Kekkosta puolueen ehdok-
kaaksi. Muut hiihtivät kiltisti perässä. 

VAIKKA MAUNO KOIVISTON vastustamaton kansansuosio raivasi vii-
mein tien presidentinlinnaan, SDP ei ole selvinnyt vailla traumoja kai-
kista voittoisistakaan vaaleista. 

Pysyvästi kaihertamaan jäi vuoden 1993 esivaalit, jotka uutuuttaan 
karkasivat puolueen lapasesta. Kalevi Sorsa tuli jyrätyksi toiseen ker-
taan, kun Manu-ilmiö sai jatkokseen päivänpolitiikan sivusta ja vas-
taisuudesta nousseen Mara-ilmiön. 

Mutta kitkerää oli vallan kalkki myös Martti Ahtisaarelle. Toivottu 
tie toiselle kaudelle ei koskaan auennut, kun sosiaalidemokraatit eivät 
junailleet riittävän tahdikkaasti miestä edes ehdokkaaksi. Siinä kaar-
telussa tyylipisteet jäivät alhaisiksi joka osapuolella. 

Tarja Halonen 2000 oli suurta juhlaa, mutta jatkoon ei edetty enää 
tanssien, vaikka kannatusluvut hipoivat välillä taivaita. Vaalivalvojai-
sissa oli vaisu tunnelma, kun voitto ei varmistunut heti ensimmäisellä 
kierroksella. Toisen kierroksen uurnapäivänä enemmistö äänesti jo 
Sauli Niinistöä. 

Ajan henki ja kulku kääntyivät auttamattomasti SDP:tä vastaan. Sen 
sai karvaasti kokea Paavo Lipponen, joka seuraavissa vaaleissa keräsi 
vaatimattomasti vajaat seitsemän prosenttia annetuista äänistä. Siinä 
nöyryytettiin sekä mahtinsa menettänyttä puoluetta että sen valtio-
miestä. 



149ENTÄ NYT, SDP? ETURIVIN KOETELLUT toverit ovat kavahtaneet Lip-
posen noloa kohtaloa, etenkin jos Niinistöllä on haluja jatkaa, kuten 
yleisesti uskotaan. Ehdokkaan tehtävää työnnettiin innokkaasti Jutta 
Urpilaiselle, jonka kieltäytyminen jätti puolueen pahasti tyhjän päälle. 

Tunne siitä, että jonkun pitää uhrautua presidenttiehdokkaaksi, ei 
varsinaisesti ole signaali dynaamisesta ja voittavasta poliittisesta liik-
keestä. Toisaalta sivuunkaan ei oikein voisi jäädä, kun SDP muuten 
kamppailee suurimman puolueen asemasta ja pääministerin paikasta 
2019. 

Sitä paitsi samaan aikaan presidentin kanssa äänestetään uusista 
maakuntavaltuustoista. Kuinka sosiaalidemokraatit voisivat tällaisessa 
asetelmassa vetäytyä varjoihin ja kulisseihin? 

Sammutettuja lyhtyjä on puolue kokeillut kerran aikaisemmin, 
vuoden 1950 presidentinvaaleissa. Käytännössä sosiaalidemokraatit 
tukivat istuvaa presidenttiä J. K. Paasikiveä ja varmistivat tämän 
uudelleenvalinnan, niin kokoomuslainen kuin tämä taustaltaan olikin. 

Tarjolla olisi nyt sama malli. SDP on ollut selvästi tyytyväinen Sauli 
Niinistön linjaan ja toimintaan ulkopolitiikan johtajana, jopa niin, 
että jännitteitä tuntuisi olevan enemmän presidentin ja tämän oman 
puolueen Kokoomuksen välillä. 

Mutta kuten alussa todettiin, presidentinvaali ei palaudu pelkiksi 
asiakysymyksiksi. Maan äiti tai isä on kliseinen kielikuva, mutta val-
tionpäämies on henkilönä edelleen samastumiskohde, joka persoonas-
saan kantaa kansalaisten identiteettien syviä kerrostumia ja toiveita. 

 Demokraatti.fi 24.2.2017 

VÄYRYNEN, SIPILÄ, TIILIKAINEN… Kuntavaalit tulossa ja Maa-
laisliitto tunkee opettamaan, mitä Helsingissä tulee tehdä – tai 

paremminkin jättää tekemättä. 

 Facebook 25.2.2017 



150 Kiinan muurilta näkee kauas 

AIKA KULKEE KUIN SIIVILLÄ, melkeinpä tuplatempossa, kun 
Helsingistä lentää itään. Pekingiin kestää seitsemän ja puoli 

tuntia, mutta kello lisää siihen kuusi. Eli illansuussa kun lähtee, niin 
on vasta aamulla perillä. Se merkitsee yötöntä yötä sille, joka ei osaa 
nukkua koneen ahtaudessa ja ahdistuksessa. 

Olin vasta päässyt hotelliin ja saanut silmät sulki, kun puhelin 
pärähti. Aktiivinen kollega soitti buukanneensa auton, joka veisi 
meidät Kiinan muurille. Lähdetkö mukaan, startti kymmenen 
minuutin päästä. 

Ilman muuta, levätähän ehtii haudassa – joka kohta kutsuukin, jos 
ei hellitä tahtia. 

Ja niin 13 tuntia Suomen maankamaralta erkaantumisen jälkeen 
kapusin ylös kaikkien muurien äidille kirkkaassa, hieman kirpeässä 
kevättä tekevässä auringossa. Ja ihmettelin Kiinan aikaa, kauas taakse-
päin historiaan yhtä lailla kuin tulevaisuuteen. 

YHDYSVALTAIN FINANSSIKRIISIN vuosina naureskeltiin materialis-
tisen historiakäsityksen arvaamattomuutta: kommunistisen Kiinan 
osalle lankesi pelastaa maailmankapitalismi konkurssilta. Asetelman 
rinnalle on nyt tarjolla toinen saman luokan paradoksi. 

Autoritaarinen puoluevaltio Kiina on julistautumassa avoimen 
maailman lipunkantajaksi. Presidentti Xi Jinping kävi tammikuussa 
kertomassa Davosissa ja Genevessä, että protektionismi ja eristäyty-
minen eivät tee kenellekään hyvää. 

Kiinalainen tietää omasta kokemuksesta, mitä puhuu. Nelisenkym-
mentä vuotta sitten alkanut avautuminen on saattanut maan maailman 
toiseksi suurimmaksi taloudeksi. Eikä kasvun loppua näy, kunhan glo-
balisaation annetaan kukoistaa – ja kommunistisen puolueen ohjata. 

Ihmisoikeuksien eteenkin Kiina on Xin mukaan antanut huomat-
tavan panoksensa nostamalla yli 700 miljoonaa ihmistä ylös köyhyy-
destä. Onko joku muu maailmassa tehnyt enemmän yhdessä asetet-
tujen vuosituhattavoitteiden toteuttamiseksi? 



151KIINALLA ON NYT OIVALLINEN tilaisuus profiloitua maailman-
politiikassa positiivisessa valossa. Donald Trump ja Vladimir Putin 
pilaavat kilpaa Yhdysvaltojen ja Venäjän mainetta, Japani taapertaa 
eikä Euroopasta ole ottamaan omat rajansa ylittävää roolia. 

Ongelmitta ei Kiinan vaikutusvalta kuitenkaan kasva, vaikka se 
vannoo tavoittelevansa yhteisesti jaettua hyvää ilman etupiiri- tai 
hegemoniapyrkimyksiä. Siltä puuttuu taloudellisen muskelin rinnalta 
”pehmeää valtaa”, trendin asettajan vetovoimaa, jota muut seuraavat 
huomaamattaan tai peräti halulla. 

Korkeat kasvuluvut eivät riitä hurmaamaan individualistista 
länttä, jos ja kun Kiina samanaikaisesti blokkaa pääsyä Facebookiin 
ja Googlen hakukoneeseen. Maan vasta lanseeratun cyberstrategian 
ensimmäinen kohta tähdentää, että internetiä ei saa käyttää toisten 
sisäisiin asioihin puuttumiseen. 

Eipä tietenkään. Mutta samalla periaatteella Neuvostoliitto aikanaan 
käytännössä mitätöi sitoumuksensa ETY-sopimuksen ihmisoikeus-
artikloihin. Kiinan puheet kasvavasta vastuustaan kansainvälisessä 
yhteisössä (global governance) eivät oikein ulotu yksilöiden tasolle. 

KIINAN NOUSU ON AIKAMME suuria kertomuksia, joka tuntuu myös 
Suomen taloudessa ja näkyy Lapin talvilomakohteissa. Selän kääntä-
minen kehitykselle olisi tyhmyyttä, mutta ei siihen sovittautumisessa 
tarvitse arvojaankaan myydä. Vuorovaikutus lienee molemminpuoli-
seksi hyväksi. 

Jokin aika sitten uskottiin, että taloudellinen menestys ja poliittinen 
vapaus kulkevat väistämättä käsi kädessä. Teoria vaikuttaa vanhen-
tuneen viime vuosina aika tavalla. Liberaalin demokratian on ryh-
distäydyttävä, jos se haluaa jatkossa profiloitua maailmalla voittavana 
järjestelmänä. 

 Demokraatti 9.3.2017 



152 Perkele! Kuvia ja käsityksiä 
Suomesta 1970/2017

PERKELE! ILMEIKÄS PERINNESANA taisi pärähtää viime sunnun-
taina monesta suusta sitä mukaa, kun Elinkeinoelämän keskus-

liiton uuden puheenjohtajan Veli-Matti Mattilan näkemykset suo-
malaisten liian korkeista palkoista levisivät sekä perinteisessä että 
sosiaalisessa mediassa. Eikö näille herroille mikään riitä? 

Helsingin Sanomien julkaisema haastattelu tarjosi keinonkin siihen, 
millä palkkaleikkuriin päästään. Yleissitovista työehtosopimusneuvot-
teluista sitä on turha odottaa, mutta ”liittovaihe on kuitenkin meidän 
näkökulmasta välivaihe”, Mattila linjasi. Keskusjärjestöjen sopimuk-
sethan EK jo dumppasi historian roskatynnyreihin. 

Pitkän aikavälin visiossa olisi Mattilan mukaan parasta sopia kaikki 
työehdot työpaikoilla: ”Silloin saisimme aikaiseksi joustavuutta maksi-
maalisesti.” Varmasti näin, kun työntekijäpuolelta olisi murrettu sen 
kollektiivinen voima. 

Hyvistä työntekijöistä saattaa toki aina vallita kilpailu, kuten Mattila 
rauhoittelee epäilyjä yksittäisen palkollisen kehnosta neuvotteluase-
masta suhteessa työnantajaan. Mutta muista ei taida olla niin väliä, ja 
”hyvyyden” määrittelykin lankeaa aika lailla isäntävallan alle. 

KAIVAN YLÄKAAPIN VARASTOSTANI Jörn Donnerin elokuvien dvd-
kokoelman ja panen pyörimään dokumenttiklassikon Perkele! Kuvia 
Suomesta. Sen mukaan vuoden 1970 Suomessa tehtiin kurjilla palkoilla 
kurjia töitä, jos töitä ylipäätään oli tarjolla. 

Sadattuhannet suuntasivat Ruotsiin, tuhatkunta vuosittain Austra-
liaankin, jossa lentokentältä tavoitetulle nuorelle metallimiehelle oli 
lupailtu yli tuplasti suurempaa tiliä. Donner veti syyt muuttoliikkee-
seen yhteen: ”Melkein kaikilla niillä, jotka lähtevät, on sama vastaus: 
Lähdemme hakemaan parempia palkkoja.” 

”Niin turhalta tuntuu monen työ / kun viikossa kuukauden palkan 
syö”, Arja Saijonmaa laulaa elokuvan soundtrackilla Jarkko Laineen 



153sanoin M. A. Nummisen sävellyksiin. ”Taistelu palkoista on sotaa 
luokkien / syy yhteiskunnan epäoikeudenmukaisen…” 

Veikko Vennamo oli suurin piirtein samaa mieltä. Eduskuntatalon 
portailla hän määritteli Donnerille pääasiaksi sen, että ”kansantulo on 
Suomessa jaettava uudelleen. Pienituloisten on saatava lisää. Ihmis-
arvo on myös käytännössä toteutettava.” 

Se oli suuren vaalivoiton vauhdittamaa SMP:tä, työväenpuoluetta 
ilman sosialismia. Sitten populistin kone pääsi vauhtiin: ”Pelin poli-
tiikka on saatava päättymään tässä maassa ja toteutettava todellinen 
kansanvalta. Nythän meillä on farisealainen kansanvalta, näennäis-
kansanvalta.” 

Dokumentissa haastateltujen ihmisten käsitykset isänmaasta eivät 
olleet kovin yleviä, jos Suomi ei kyennyt tarjoamaan toimeentuloa ja 
elinmahdollisuuksia, perspektiiviä tulevaisuuteen. Tätä vasten Donner 
irvi kansakunnan juhlapäivien kumarruksia sotien uhreille ja Man-
nerheimille: 

”Tämän hetken isänmaa ei ole sitä. Se on kasvavaa tietoisuutta 
hädästä ja vaikeuksista, aktiivista taistelua epäkohtien poistamiseksi. 
Mennyt aika siirtyy museoon.” 

Oman aikamme Donner innostuu yhtä vähän Suomen satavuotisen 
itsenäisyyden juhlimisesta. Siihen pumpataan miljoonia euroja, joista 
osa ”för en tredje, helt onödigt filmversion av Linnas Okänd soldat, 
som om historien om ett förlorat krig vore en huvudsak”. Och samma 
på finska uutena vuotena ilmestyneessä kirjassaan SuomiFinland. 

PERKELE!-ELOKUVAN AIKOIHIN Suomessa oli vasta siirrytty keski-
tetyn tulopolitiikan aikaan, joka nyt siis näyttäisi tulleen tiensä päähän. 
Ympyrä sulkeutuu, mutta siinä välissä maa ehti modernisoitua ja vau-
rastua maailmanluokan hyvinvointiyhteiskunnaksi pohjoismaiseen 
klubiin. 

Syksyn liittokierroksilla nähtäneen, kuinka kivulloisesti työmark-
kinoilla rämmitään kohti uusia sopimisen tai sanelemisen rakenteita. 
Kommentaattorit taustaan katsomatta ovat arvioineet, että Mattilan 
kiteytykset työnantajien tavoitteista ovat sekä faktisesti että taktisesti 
vähemmän viisaita. 



154 Julkista närää kärjisti Helsingin Sanomien laskelma, jonka mukaan 
vuonna 2015 Mattila itse sai palkkaa 70 kertaa enemmän kuin keski-
verto palkansaaja. ”Johtajien palkitseminen on omistajien asia”, tämä 
kuittasi suurehkolta tuntuvan suhdeluvun. 

Tältäkin osin Suomi on kehittynyt mukavasti sitten 1970-luvun alun, 
kollektivistisista työmarkkinarakenteista huolimatta. ”Neljänkym-
menen työmiehen palkan Raade saa vaivoistaan”, M. A Numminen 
lauloi ylpeästi sikamaisella Perkele!-levyllä ruotiessaan valtionyhtiö 
Nestettä ja sen itsevaltaista johtajaa Uolevi Raadetta. 

Jenkka soi vahvasti, ja sanoissa haikaillaan työpaikkademokratiaa, 
työläisiä johtokuntaan ja hallintoneuvostoon. Niin kuin Mattila tänään 
haikailee työpaikoille ”luottamusta ja hyvää keskustelua”, joita ilman 
paikallisesta sopimisesta tule mitään. Samassa veneessä siis ollaan? 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 15.3.2017 

IHMISEN ELÄMÄKÖ NOPEA ja lyhyt, kuin päiväperhosen lento? 
Osallistuin tänään sydäntä sykähdyttäviin nimiäisiin, jonka juh-

littu pikku hupulainen todennäköisesti paarustaa teräsvaarina vielä 
2100-luvulla. Isänsä isoisä ehti syntyä 1800-luvun puolella…

 Facebook 25.3.2017 

”’TURHAT IHMISET’ KULUTTAVAT aikaansa virtuaalitodelli-
suudessa viihteen parissa”, Marko Junkkari esittelee pyhä-

päivän ratoksi HeSassa tulevaisuudenkuvaa, jonka on tarjoillut laaja-
kaaristen maailmanselitysten uusin supertähti Yuval Harari. Kyse on 
isosta joukosta instrumentaalisesti arvotonta sakkia, ”kun robotit ja 
tekoäly hoitavat työt nopeammin ja paremmin”. 

Että Francis Fukuyaman Neuvostoliiton ja kommunismin rauni-
oilla rummuttama liberaalin demokratian ja kapitalismin lopullinen 
voitto jäi lyhytaikaiseksi, kuten Junkkari muistuttaa. 



155Joopa joo, kuka siihen sitten ehtikään uskoa. Mutta yhdestä kul-
masta ennustusten sosiaalinen lopputulos näyttää aika samanlaiselta. 
Muistaakseni Fukuyaman kirja päättyi profetiaan ”viimeisistä ihmi-
sistä”, joille ideologisten kamppailujen rauettua jäi jäljelle dilemma, 
kuinka viihtyä ja saada aikansa kulumaan kaiken vaurauden keskellä… 

Fukuyamansa paremmin lukeneet korjatkoot, itse en taida tähän 
lähtöön viitsiä. 

 Facebook 26.3.2017 

NÄIN MM-KARSINTOJEN PUOLIVÄLISSÄ sopii taas tarkastella 
jalkapallon geopolitiikkaa. Suomen viiteryhmässä ilman voiton 

voittoa ovat entiset neukkutasavallat Valko-Venäjä, Moldova, Georgia, 
Kazakstan sekä Kosovo Balkanin häntänä, Länsi-Euroopasta perin-
teinen kirppuliiga Luxemburg, Andorra, San Marino, Malta, Liech-
tenstein ja Gibraltar. Yhdellä voitolla pääsisi jo Baltian maiden sekä 
Makedonian ja Kyproksen seuraan. Sekä Färsaarten ja Norjan (!), siinä 
missä Ruotsi, Tanska ja Islanti pelaavat paikasta lopputurnaukseen. – 
Että Pohjolasta on pudottu, eikä euro-jäsenyys ole lunastanut pääsyä 
ihan kaikkiin Euroopan ytimiin… Mutta koetetaan silti kannustaa 
Huuhkajat siivilleen.

 Facebook 27.3.2017 

DEAR FRIENDS & FELLOWS, instead of Donald Trump why not 
listen to Wadada Leo Smith and his Golden Quintet. They make 

me wander through America’s National Parks, here and now when the 
night falls, over the walls and without any visas. Amazingly graceful 
music: makes me illuminated and America great again…

 Facebook 28.3.2017



156 Uhkaako Espoota väestönvaihdos?

SIMO GRÖNROOS ON AJATUSPAJA Suomen Perustan toiminnanjoh-
taja, joka hakee kuntavaaleissa jatkomandaattia Espoon kaupun-

ginvaltuustoon. ”Tarvitsemme vähemmän maahanmuuttoa, moni-
kulttuurisuutta ja vallan keskittämistä – enemmän suomalaisuutta, 
vapautta ja itsenäisyyttä!” hän linjaa nettisivuillaan. 

Vieressä henkii itsenäistä suomalaiskansallista perinnetietoutta 
iskulause ”Make Espoo Great Again!”. 

Suuruuden tavoittelu ei taida ainakaan viitata asukasmäärään. ”Vie-
raskielisten osuus Espoon väestönkasvusta oli viime vuonna 81,7 %”, 
Grönroos valistaa vaalimainoksessaan ja jatkaa: ”Laitetaan loppu 
käynnissä olevalle väestönvaihdokselle ja pidetään Suomi Suomena.” 

En tiedä, mistä tuo prosenttiluku on peräisin, mutta oletetaan, että 
maisterismies osaa numeronsa. Espoon nettisivuilta taas löytyy myös 
absoluuttisia lukuja kaupungin väestönmuutoksista. 

Ennakkotietojen mukaan Espoon väkiluku kasvoi vuoden 2016 
aikana 4 720 asukkaalla. Siitä 1 791 (38 %) johtui kuolleisuutta suurem-
masta syntyvyydestä, 1 612 (34 %) oli muuttovoittoa muista kunnista ja 
1 317 (28 %) muista maista. 

Itse asiassa muutto ulkomailta Espooseen pysyi edelliseen vuoteen 
verrattuna entisellä tasolla, mutta espoolaisten lähtö ulkomaille laski 
noin 140 hengellä. Jotta Suomi pysyisi hyvinvointi-Suomena, Ota-
niemen Piilaakson tulisi vetää maailmalta mieluummin enemmän 
vieraskielisiä kuin vähemmän. 

Kaiken kaikkiaan näillä kasvuluvuilla Grönroosin kavahtama ”väes-
tönvaihdos” 274  500 asukkaan Espoossa ei vaikuta kovin akuutilta 
uhkalta, vaan tulee kestämään vielä kokopitkän tovin. Entisen kanta-
väestön poissiirroista en ole huomannut aloitteitakaan. 

Puheidensa mittaiseksi pyrkivä poliitikko voisi myös täsmentää 
keinoja, joilla ”laitetaan loppu” vieraskielisten espoolaisten syntymälle 
tai kuntaan muuttamiselle. Pahaenteisillä prosenteilla pelottelevalle 
populistille se ei tietenkään ole tarpeellista. 



157Poliittistaustaisen ajatuspajan toiminnanjohtajana en tiedä, kumpi 
masentaa enemmän, kollegan maailmankuva vai tapa käydä vaalikam-
panjaa. Tai totta kai tiedän, mutta kumpikaan ei ole demokratialle tai 
ajatuspajatoiminnalle erityiseksi kunniaksi. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 29.3.2017 

RAFELSONIN & NICHOLSONIN Rajut kuviot silkkaa rautaa… Nuo 
vihaiset mimmit liftaamassa Alaskaan, siellä kun on niin val-

koista. Johon Jack: Kunnes tulee … kasvihuoneilmiö! Kasvihuone-
ilmiö vuonna 1970, joko se oli silloin keksitty? Nicholson taisi kyllä 
puhua suojasäästä (thaw), joka tuolloin vielä kaikille tuttu mm. 
Nikitan Neukkulasta. Mutta voi Jack N. kun näyttelijän anarkismin 
charmi oli vielä nuorta…

 Facebook 31.3.2017 

DYLAN ON TUKHOLMASSA, ja minä Helsingissä – harmittaa, 
muttei ensimmäistä kertaa. Kesällä 1981 kiroilin 16-vuotiaana 

räkänokkana, että en karannut äidin helmoista kuuntelemaan, kun 
Bobin maailmankiertue pysähtyi Ruotsiin. Ja Norjaan ja Tanskaan, 
mutta ei tietenkään Suomeen. Päätin, että tämä moka ei toistu, jos 
Dylanista enää näkyy hännän tupsuakaan Skandinaviassa. Mieshän 
oli jo nelikymppinen, ties koska lopettaisi lauluhommat. 

Uusi tilaisuus aukesi 1984, jolloin pyhiinvaelsimme Laurin, Sarin ja 
Minnan kanssa Göteborgin Ullevin stadionille Dylania kumartamaan. 
Silloin tuskin saattoi kuvitella, että koskaan päättymätön kiertueensa 
jatkuu yhä yli 30 vuotta myöhemmin. Suomikin mahtunut vuodesta 
1987 lähtien monta kertaa kalenteriin. 

Nyt mieli halajaa kevääseen 1966, jolloin Dylan kenties kaikkien 
aikojen kuuluisimmalla kiertueellaan soitti silloinkin ensin Tukhol-
massa ja sitten vapunpäivänä Kööpenhaminassa. Molemmista on 



158 olemassa tallenteet, jotka viime vuonna julkaistiin vaatimattomassa 36 
CD:n boxissa The 1966 Live Recordings. 

Settien biisilista pysyi suurin piirtein samana illasta toiseen, joten 
boxin parissa pääsee aika intensiivisesti tunnelmiin, joissa ’Visions of 
Johannan’ kaltaiset säkeet tarjoiltiin ensimmäistä kertaa maailmalle. 
Hämmästyttävä äänikuvatransportaatio 50 vuoden taakse Nobel-
tavaran synnytyshetkiin… Olen vasta puolivälissä, mutta vappuun 
mennessä varmasti valmis! 

 Facebook 2.4.2017 

”EN OIKEIN TYKKÄÄ TÄLLAISESTA kielenkäytöstä”, Timo Soini 
vastaa Talouselämä-lehdessä toimittajan kysymykseen, miten 

pitäisi suhtautua Turkin johdon syytöksiin, että Suomen EU-kump-
panit ovat fasisteja. Pari kysymystä myöhemmin sama Soini spekuloi 
Suomen hallituskriisillä: ”Minä ainakaan en halua lahjoittaa valtaa 
vihreille ja kommareille.” Hmm.

 Facebook 2.4.2017 

Pormestarivaali edellyttäisi 
kunnallista blokkipolitiikkaa

HELSINGISSÄ KÄYDÄÄN KUNTAVAALEIHIN poikkeuksellisen 
sekavassa tilanteessa. Kyse ei ole pelkästään sotkuisesta sotesta, 

jos kohta pääkaupunkiseudun asema uudessa uljaassa Uudenmaan 
maakuntahallinnossa taitaa olla yhä koko lailla auki. 

Äänestäjillä ei ole kirkasta käsitystä siitä, onko Helsingissä käyn-
nissä pormestarivaali vai ei. Eikä voikaan olla, koska puolueet itsekin 
tuntuvat olevan asiasta hämillään, ellei eri mieltä. Kaupungille on 



159hahmoteltu uutta hallintomallia, mutta siihen siirtymisen pelisäännöt 
näyttävät epäselviltä. 

Kannatusmittausten kärkipuolueet Kokoomus ja vihreät käyvät 
pormestarivaalia Jan Vapaavuoren ja Anni Sinnemäen korkean pro-
fiilin vetäminä. Muut puolueet pelkäävät jäävänsä jalkoihin tässä 
kaksintaistelussa ja pitävät näin henkilöityä vaaliasetelmaa harhaan-
johtavana. 

Kuusi puoluesihteeriä vetosi viime viikolla yhteisessä kirjoitukses-
saan (HS 28.3.), että kuntavaaleissa ”huomio tulisi kääntää asiakysy-
myksiin”. Valta on jatkossakin valtuustoilla, ei pormestarilla, vaikka 
uudet valtuutetut sellaisen myöhemmin keskuudestaan valitsisivat. 

Näin myös Helsingissä. Mutta kuvaavaa on, että vetoomuksen alta 
puuttuivat sekä Kokoomuksen että Vihreän liiton signeeraukset. 

KÄVIN PERJANTAINA SEURAAMASSA vaalikeskustelua, jossa lauteilla 
olivat SDP:n Pilvi Torsti, Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo sekä 
Maria Ohisalo vihreistä. Kaikki vähintään kuntapolitiikan vaikutus-
valtaista kärkeä, jälkimmäiset jopa puolueidensa varapuheenjohtajia. 

Hahmottelin Helsinkiin täysin mahdollisen vaalituloksen: 
Kokoomus säilyy suurimpana puolueena, mutta valtuustoon tulee 
punavihreä enemmistö. Kysyin, kuka silloin valitaan pormestariksi? 

Ohisalo vastasi, että tehtävä kuuluisi Kokoomukselle, Honkasalon 
mukaan kaikki olisi auki, ja Torsti oli mieltä jotain siltä väliltä. Puna-
vihreästä blokista ei näkynyt pormestariasiassa häivähdystäkään, 
mutta eipä keskustelu muutenkaan välittänyt erityisesti sen suuntaista 
yhteistyöhenkeä. 

Äänestäjän silmissä asetelmaa hämmentää lisää se, että yleis-
poliittisesti punavihreä oppositio kuitenkin markkinoi kuntavaaleja 
mielellään kansanäänestyksenä Juha Sipilän perusporvarihallituksen 
luottamuksesta. Valtakunnallinen ja paikallinen näkökulma ontuvat 
näin epätahtia. 

Joka tapauksessa vihreiden linjaus merkitsee sitä, että Helsingin 
äänestyskopeissa valitaan tosiasiassa valtuuston lisäksi myös pormes-
taria. Kokoomus ja Vapaavuori voivat korjata potin noin 25 prosentin 



160 kannatuksella riippumatta muiden puolueiden tuloksista. Sama pätee 
tietysti Sinnemäkeen – ja muillakin on lupa yllättää. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 3.4.2017 

JÄTIN EILEN ÄÄNESTÄMÄTTÄ, kun postissa oli jonoa ulos asti. Nyt 
homma on hoidettu – vaikka jono oli triplasti pitempi! Democracy 

rules!!! 

 Facebook 4.4.2017 

AKATEEMISEN HULLUILTA PÄIVILTÄ ostin äsken kaksi paksuhkoa 
pokkaria yhteishintaan 7,80. Sitten selailin niitä Café Aallossa 

nauttien lasin käypää punaviiniä, joka maksoi 9,40. Jotenkin tuli surku 
kustantajia ja niissä sinnitteleviä ystäviä…

 Facebook 6.4.2017 

KOKONAISUUTENA KUNTAVAALEISSA yllätti lähinnä Kokoo-
muksen kyky vastaiskuun. Pitkään tuntui siltä, että sivistys-

porvari on näissä vaaleissa ahtaalla. Ajattelin, että Kokoomus saattaa 
kisata perussuomalaisten kanssa jopa suurimman pudottajan kyseen-
alaisesta kunniasta. 

No, kokonaistappio edellisiin kuntavaaleihin jäi Kokoomuksella 
vain -1,2 prosenttiin. Aliarvioin sittenkin Helsingin pormestarivaali-
asetelman, sen mobilisoivan vaikutuksen, joka näkyy niin stadin 
äänestysprosenteissa kuin demareiden surkeassa tuloksessa. 

Kampanjakyvyn ohessa Kokoomuksesta tuntuu löytyvän myös 
jännää ”messiaanisuutta”, vai mitä pitäisi ajatella viime vuosina uusiksi 
rukatusta vaalihistorian ennätysten kirjasta: 



161•	 Eduskuntavaalit 2007 Sauli Niinistö 60 563 ääntä Uudelta-
maalta 

•	 Eurooppa-vaalit 2014 Alexander Stubb 148 190 ääntä koko 
Suomesta 

•	 Kuntavaalit 2017 Jan Vapaavuori 29 547 ääntä Helsingistä

Käsittämättömiä lukuja, vaikka megastarojen aikaa elämmekin…

 Facebook 10.4.2017 

SUURVALTAPOLITIIKKA LAINEHTII: Ei siitä ole kuin viikkoja kun 
vielä spekuloitiin, tekeekö Trump diilin Putinin kanssa esim. 

Ukrainasta ja Baltian maista, näitä kuulematta. Nyt pelätään, että isot-
telu ja pommittelu Syyriassa saattelee nämä keskenään vielä sotaan…

 Facebook 11.4.2017 

SILMIIN OSUI SUOMALAISEN Kirjakaupan mediatiedote, jonka 
mukaan Reetta-Liisa on nimitetty kaupalliseksi johtajaksi, Mervi 

myynti- ja asiakkuusjohtajaksi ja Maarit ketjunohjauspäälliköksi, 
Heidi jatkaa ostopäällikkönä ja Marianne markkinointipäällikkönä. 
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Panu. 

 Facebook 11.4.2017 

Suomettuneen Suomen  
koulunpenkillä

SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLAVUOSI antaa oivan mahdolli-
suuden, suorastaan tilauksen kansalliseen itsetutkiskeluun. Sopii 



162 silmäillä sekä asioiden ja olojen nykytilaa että historiaa sadan vuoden 
aikakaarella. 

Paitsi Viroon ja neuvostovaltaan Sofi Oksanen on pureutunut ahke-
rasti myös ilmiöön, jota suomettumiseksi kutsutaan. Kansainvälisesti 
huomattavana kirjailija-intellektuellina hän saattaa olla maailmalla jo 
Suomen lähihistorian tunnetuin auktoriteetti. 

Lännen Median osakaslehdet julkaisivat aprillipäivänä Oksasen 
artikkelin, joka perustuu laajaan esitelmään Enn Soosaar -konferens-
sissa Tallinnassa. Siinä viitataan muun muassa suomalaisiin oppikir-
joihin, jotka syöttivät koululaisille ”neuvostonarratiivin dominoimaa 
tarinaa” ja hyvällä menestyksellä. 

Vuonna 1964 syntyneenä helsinkiläisenä suoritin kansa- ja oppi/
peruskoulun 1970-luvulla ja lukion 1980-luvun alussa. Jos niin halu-
taan, niin noita vuosia voi kai nimittää syvimmän suomettumisen 
kaudeksi. Vaikka totta kai tunnistan, mistä Oksanen (synt. 1977) 
ammentaa historianäkemyksensä, omakohtainen muisti ei oikein osaa 
jakaa sen tulkintoja. 

HAIN VINTILTÄ VANHAT LUKION oppikirjani, kouluhallituksen 
hyväksymät Historian linjoja 1–3. Päällisin puolin vilkaisemalla näyt-
täisi, että nuo pänttäämällä pärjäisi yhä koko lailla mallikkaasti aina 
vain historiattomammaksi käyvässä ajassamme. 

Stalinin hallitsemistavasta mainitaan ”puhdistukset ja terrori”, 
Saksan ja Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimuksessa 1939 on 
salainen lisäpöytäkirja etupiirijakoineen. Seuraavana kesänä ”Neu-
vostoliitto miehitti Viron, Latvian ja Liettuan, joista tuli neuvosto-
tasavaltoja”. 

Sodanjälkeisten kansandemokratioiden asemasta satelliitteina 
ei siitäkään ole epäselvyyttä: ”Unkarissa puhjennutta laajamittaista 
kapinaa kukistamaan tarvittiin neuvostoliittolaisia joukkoja”. 

Oksasen mukaan Neuvostoliiton propaganda kuitenkin toimi: ”sen 
kulissi vapaaehtoisena kansojen ystävyyden kehtona puri”. Kuinkahan 
lienee – taisi purra lähinnä omaan nilkkaan. 

Kovin jyrkkä Oksanen on myös arviossaan, että ”suomettuminen 
riisti Suomelta itsenäisen tavan kirjoittaa omaa virallista historiaansa 



163ja itsenäisen julkisen puheen Venäjästä”. En tosin tiedä, mitä ”viral-
linen” tässä yhteydessä tarkoittaa ja mihin sitä historiankirjoituksessa 
tarvitaan. 

Professori Osmo Jussila ainakin oli analyyseissään viiltävän terävä, 
kun vuonna 1985 aloitin poliittisen historian opinnot Helsingin yli-
opistossa. Hänen tinkimättömiä kolumnejaan Venäjästä ja Neuvosto-
liitosta saattoi lukea myös suoraan Helsingin Sanomien sivuilta. 

ULLAKON HYLLYSTÄ LÖYTYIVÄT myös oppikirjat Historia ja me 7–8, 
joihin Oksanenkin artikkelissaan viittaa. Niistä toden totta löytyy esi-
merkiksi ihannoiva kuva kolhoosin naisista viljapelloilla, sen sijaan 
että kerrottaisiin pakkokollektivisoinnilla synnytetystä nälänhädästä. 

Muistan noista kirjoista muutakin kiusallista, kun nuorena maiste-
rina opetin 1990–1991 historiaa peruskoulun yläasteella. Kiinnostusta 
oli toisaalta helppo herättää sanomalla, että vedetäänpä tämän sivun 
yli henkselit, niin kerron teille Neuvostoliitosta… 

Historiankirjoitus sisältää aina valintoja, mutta kaunisteleva, saati 
vääristävä opetus ei ole koskaan kunniaksi. Sen yhteiskunnallista 
läpäisykykyä ei kuitenkaan kannata yliarvioida. 

Niin kuin ei Neuvostoliiton vaikutusta Suomen 1970-luvun poli-
tiikkaankaan, sillä suomettumisella oli rajansa. Kun Urho Kekkonen 
joutui viimein väistymään, suuri ja mahtava naapuri ei saanut yhdessä-
kään suuressa puolueessa suosikkiaan edes presidenttiehdokkaaksi. 

 Demokraatti 13.4.2017 

Lahden puoluekokouksesta 
kuntavaalien valossa

TULLAANKO LAHTI 2017 MUISTAMAAN hiihdon MM-kilpai-
luista vai SDP:n puoluekokouksesta? Voi olla, että Antti Rinne 



164 ei urheilu hullun kansan silmissä pärjää Iivo Niskaselle sen enempää 
perinteisellä kuin vapaalla tyylillä. 

Mutta sosiaalidemokraattisen liikkeen sisäiseen kalenteriin Lahti 
kyllä jää yhdeksi tolpaksi, kuten puoluekokoukset aina. Merkkipaa-
lusta ei ehkä kuitenkaan kannata puhua. Saati käänteestä, jonka tosin 
määrittää vasta tuleva historia, kun arvion tekemiseen on hieman 
enemmän perspektiiviä. 

Rinteen selvä voitto puheenjohtajakisassa selkeytti asetelman, josta 
oli väännetty edellisessä Seinäjoen puoluekokouksessa 2014. Silloin 
SDP tarpoi identiteettikriisissä: mikä puolue se haluaa olla, mihin 
äänestäjäkohortteihin nojata, kenen johdolla, ketä haastaen ja ketä 
kuunnellen. 

Yleispuolueelle tällaiset ovat tietysti liukuvia kategorioita. Johta-
juuden varsinainen testi on toimia niin, että eri kulmista tulevat poten-
tiaaliset kannattajat saadaan toimimaan yhteiseksi koettuun suuntaan. 

Sosiaalidemokratian yhteiskuntapoliittinen vahvuus on ollut sen 
kokoavassa voimassa, ei erityisintressien ajamisessa. 

ON VARSIN KOHTUULLISTA, ETTÄ Antti Rinne sai puoluekokoukselta 
toisen mandaattiperiodin toteuttaakseen ja vakiinnuttaakseen näköis-
tään SDP:tä – mihin se sitten johtaakin. Uusi vallankeikaus puolueen 
huipulla olisi luultavasti suistanut sen takaisin sekavaan käymistilaan. 

Ei niin, että Timo Harakka tai Tytti Tuppurainen olisivat olleet lii-
kettä hajottavia ehdokkaita, kaukana siitä. Molemmat kantavat näke-
myksissään ja habituksessaan olennaisia elementtejä, jotka SDP:n on 
menestyäkseen kyettävä integroimaan politiikkansa osaksi. 

Riskittömyys on suurin riski, Harakka linjasi tulevaisuushakuisessa 
esittäytymispuheessaan, siinä missä Rinne vetosi perinteen turvaan, 
pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon. Pelkät puolustusasemat eivät 
kuitenkaan riitä, kun eurooppalaiset yhteiskunnat ovat selvästi uuden 
epävarmuuden edessä. 

Jälkijättöistä olisi myös kuitata Tuppurainen vain arveluttavan 
oikeistolaisena, kun hän kampanjassaan sovitti markkinataloutta ja 
aktiivista Eurooppa-politiikkaa moderniin sosiaalidemokratiaan. 
Toisessa haastajassa oli enemmän punavihreän sävyjä, mutta niin 



165vain Harakkakin sijoitti itseään traditioon, jossa on sija sekä Väinö 
Tannerille että Paavo Lipposelle. 

SDP:N ETURIVIÄ MONIPUOLISTAVAT myös osaavat ja sanavalmiit 
varapuheenjohtajat Sanna Marin, Maarit Feldt-Ranta ja Ville Skinnari. 
Puhumattakaan puoluesihteeri Antton Rönnholmista, joka Lahden 
esiintymisellään suorastaan hurmasi, puhui itsensä kertaheitolla valta-
kunnan tietoisuuteen. 

Ja vaikka sosiaalidemokraattien osalta on siunailtu uuvuttavuuteen 
asti jäsen- ja kannattajakunnan ikääntymisestä, nimenomaan nuo-
rempi siipi toimi läpi puoluekokouksen näyttävästi ja rakentavasti. 
Sille aukesi myös huomattavia asemia uuteen puoluehallitukseen. 

Asiapuolella koettiin äänekkäimpiä ilonpurkauksia, kun SDP päätti 
ryhtyä työstämään omaa sosiaaliturvamalliaan juuri nuorten lansee-
raaman yleisturvamallin pohjalta. Toisaalta tämä kertoo myös puo-
lueen ongelmasta: aikomuksia tarttua isoihin kysymyksiin on, mutta 
valmista vielä liian vähän. 

Periaateohjelman uudistus päättyi Lahdessa melkoiseen pannu-
kakkuun. Ohjelmapapereita oli valmisteltu useammalla taholla, muu-
tamien mielestä liiankin monella, mutta kenttää erityisemmin akti-
voivaa aatekeskustelua ei hanke ollut kolmessa vuodessa synnyttänyt. 

Pikemminkin kivireen, jonka vetämistä SDP nyt jatkaa kohti seu-
raavaa puoluekokousta. Asiasta käyty sekava keskustelu viittaa siihen, 
että sosiaalidemokraattinen identiteetti kaihtaa ajassamme kirjallista 
määrittelyä. Sanojen sijaan se ehkä tulisikin tehdä todeksi teoilla. 

Sitä paitsi kuntavaaleista alkoi viisien vaalien tiivis pikataival, jonka 
keskellä on vaikea keskittyä jäsentämään laajakaarisia periaatteellisia 
ja filosofisia kysymyksiä. 

LAHDEN KOKOUKSESSA VALLITSI tsemppihenki, jossa vahvistettiin 
keskinäistä uskoa, tai vähintään toivoa, noususta valtakunnanpoli-
tiikan keulapaikalle. Kuntavaalien tavoitteeksi asetettiin suurimman 
puolueen asema, tai kuten Rinne itse sen muotoili: Vain oikea vaali-
voitto kelpaa. 



166 Nyt SDP:n on nieltävä tosiseikka, että se oli ainoa oppositiopuolue, 
joka ei kyennyt nostamaan kannatustaan edellisistä kuntavaaleista. 
Tappio oli tosin vähäinen, mutta tulos silti sosiaalidemokraattien 
historian huonoin. Johtavalta oppositiopuolueelta epäsuositun halli-
tuksen aikaan oli lupa odottaa enemmän. 

Hälyttävältä tilanne tuntuu kaupunkipolitiikassa, vaikka pari 
menestyksekästä poikkeustakin löytyy. Kiihtyvä kaupungistuminen 
on aikamme trendi, jossa mitataan myös mielikuvat puolueiden 
edistyksellisyydestä. Helsingissä vihreät ja Kokoomus ovat karanneet 
kauas omalle kymmenluvulleen, ja nyt Vasemmistoliittokin jo hen-
gittää SDP:n niskaan. 

Toisaalta, ennen kuin ryhtyy ripottelemaan tuhkaa päälle, on syytä 
muistaa, että kuntavaalien tuloksenkin valossa sosiaalidemokraatit 
ovat yhä maan johtava oppositiovoima. Paikallisilla kysymyksillä 
pormestariasetelmista alkaen oli suuri merkitys. Jos yliopistokes-
kittymissä tuli turpiin, niin keskisuurissa kaupungeissa näkyi myös   
menestystä.

ONKO SDP SIIS SELVINNYT identiteettikriisistään? Antti Rinteen joh-
dolla se on vakaa ammattiyhdistysliikkeeseen paljossa nojaava pal-
kansaajapuolue, joka puolustaa kansalaisille järjestettäviä palveluja 
ja turvaa. Hyviä asioita, mutta ei varsinaisesti viritä uusiin uriin ja 
visioihin. 

Vaalikannatuksen takaiskuja ei enää voi selittää pelkällä perus-
suomalaisten nousulla, sillä Timo Soinin joukot olivat kuntavaalien 
suurin häviäjä. Vuotojen tukkiminen ei riitä, vaan ambitiot täytyy 
asettaa tuoreemmalla otteella. 

SDP:ssä kannattaisi analysoida tarkoin, miksi sen veljespuolue 
Alankomaissa suorastaan romahti muutama viikko sitten parlamentti-
vaaleissa. Se tosin tapahtui hallituskoalition juniorikumppanin ase-
masta käsin, mutta siihen rooliinhan sosiaalidemokraatit olivat Suo-
messakin valmiit viime eduskuntavaalien jälkeen. 



167Ja sama asetelma ja valinta saattaa olla jälleen edessä, kun hallitus-
valtaa seuraavan kerran jaetaan. Siihen mennessä SDP:n on saatava 
koko potentiaalinsa kirjo käyttöön. 

 Demokraatti 13.4.2017 

”Maverikkien” aika

MAVERICK = ITSENÄINEN, RIIPPUMATON. Näin sanakirjan 
mukaan, mutta politiikassa tällaista henkilöä voisi kenties 

kuvata parhaiten ”oman tiensä kulkijaksi”. Kaveri joka luo omat peli-
sääntönsä. 

Ensimmäisen kerran törmäsin luonnehdintaan muistaakseni 
jossain Jukka Nevakiven historiakirjassa. Hän siteerasi arkistoista 
löytämäänsä (luultavasti) brittilähdettä, jossa SDP:n sodanjälkeinen 
puoluesihteeri, kyynisyyteen asti kärki- ja järkimies Unto Varjonen sai 
epiteetin ”a maverick”. 

Siitä ymmärsi heti, että kyse oli jotenkin poikkeusyksilöstä, ei ihan 
tavallisesta jampasta. Sävyyn sisältyi epämääräistä positiivisuutta, 
samalla kun hahmoa varjosti tietty arvaamattomuus. Ketä hän edustaa, 
vai edustaako ketään, kykeneekö kantamaan joukkoja mukanaan? 

VIIME AIKOINA ON NÄYTTÄNYT SILTÄ, että ”maverikit” ovat poli-
tiikan pörsseissä kovassa nosteessa vähän siellä sun täällä. Trendiin voi 
liittyä toiveita Suuren Johtajan paluusta, mieluummin maskuliinisesta 
voimamiehestä kuin mahtinaisesta, joka korjaa rempalleen ajautuneen 
järjestelmän. 

Donald Trump lienee ilmiön arkkityyppi. Hän ei tarvinnut edes 
”oman” puolueensa republikaanien organisatorista tukea raivatessaan 
tiensä Yhdysvaltain presidentiksi. 

Toinen malli löytyy eurooppalaisista populistisista liikkeistä, joista 
monet ovat kasvaneet karismaattisen johtajan ympärille, melkeinpä 
tämän persoonan jatkeeksi. Useimmiten nämä puolueet sijoitetaan 



168 poliittisen kartan äärilaidoille, vaikka ne saattavat ammentaa kanna-
tusta hyvinkin kirjavista aineksista. 

RANSKAN PRESIDENTINVAALIT OSOITTAVAT, että oman tiensä kulki-
joille avautuu tilaa myös politiikan keskikentällä. Emmanuel Macron 
on edelleen suosikki voittajaksi, vaikka asetelma on tasoittunut ja sitä 
myöten mutkistunut entisestään. 

Poikkeuksellisen tiukassa kisassa ei kukaan näin kalkkiviivoillakaan 
voi vielä olla varma edes paikasta toisella kierroksella. 

Erityisestä messianismista ei Macronin kohdallaan ole kyse. Sen 
sijaa hänen suosionsa henkii sitä epäluottamusta, jota kansalaiset 
tuntevat perinteisiä puoluerakenteita kohtaan. ”Maverikki” haastaa 
edustuksellisen demokratian. 

HUOMATTAVISTA VALTAOIKEUKSISTAAN huolimatta Ranskan presi-
dentti ei kuitenkaan ole aurinkokuningas, ei yksinvaltias edes Yhdys-
valtain mittaan asti. Hän tarvitsee tukea kansalliskokouksesta, jonka 
tulevat voimasuhteet ovat vähintään yhtä sakean hämärän peitossa 
kuin päämiehen posti. 

Kykeneekö Macron paitsi valloittamaan presidentin palatsin myös 
luomaan uudelle Eteenpäin!-liikkeelleen parlamentaarista voimaa, 
kuin tyhjästä? Vai onnistuuko hallitseminen jonkun epämääräisen, 
kenties epävakaan koalition varassa? 

Yhtään helpommalla eivät tältä osin presidenttinä pääsisi kovimmat 
kilpailijatkaan Marine Le Pen ja Jean-Luc Mélenchon. Kansallisella 
rintamalla tai laitavasemmistolla eivät eväät riitä tukevaan jalansijaan 
kansalliskokouksessa. 

Tasavaltalaisilta se saattaisi onnistuakin, jos heidän presidentti-
ehdokkaansa François Fillon nousee sunnuntain vaaleissa sensaatio-
sotkujen suosta toiselle kierrokselle. Kävi niin tai näin, Ranskan poli-
tiikassa taitaa jatkua sekavat ajat. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 19.4.2017 



169Malka opposition,  
rikka hallituksen silmässä

NOUSUNSA AIKOIHIN PERUSSUOMALAISET markkinoivat itseään 
tuoreena politiikan tekoa uudistavana voimana, mutta hallitus-

vastuussa he oppivat nopeasti vanhojen puolueiden tavoille. Se on 
näkynyt muun muassa eduskunnan väittelyissä, kun oppositio on kri-
tisoinut hallituksen toimia, erityisesti leikkauksia ja säästöjä. 

Helpompaa kuin puolustella omia kipeitä ratkaisuja on hyökätä 
vastaan suuntaamalla katsetta menneeseen. ”Silloin kun te olitte hal-
lituksessa, te teitte sitä ja tätä…”, Sampo Terho on vuodattanut terhak-
kaasti, ikään kuin kääntäen hallitus/oppositio-asetelman päälaelleen 
ja takaisin mieleiselleen mukavuusalueelle. 

Menetelmässä on raamatullista sävyä: joka on synnitön, se heittä-
köön ensimmäisen kiven. Ulkokultaisuuden sijaan malka olisi syytä 
poistaa ensin omasta silmästä, ennen kuin etsii rikkaa toisen teoista. 
”Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi.” 

Samaa menetelmää on koettanut soveltaa esimerkiksi Kokoo-
muksen Sanni Grahn-Laasonen, jonka epäkiitollisena tehtävänä on 
ollut torjua koulutusleikkausten nostattamaa kiukkua. Padotessaan 
Ville Niinistön ja kumppaneiden vyörytystä opetusministeri on muis-
tuttanut, kuinka vihreät olivat edellisellä hallituskaudella tekemässä 
samaa syntiä. 

Ylenpalttiseen hurskasteluun on hyväkin puuttua, mutta politiikan 
perusteluksi argumentti on pöljä. Jos aikaisemmin on tehty ”tyhmiä” 
päätöksiä, se ei varsinaisesti oikeuta vaientamaan uusiin ”tyhmyyk-
siin” kohdistettavaa kritiikkiä, saati riitä vastaukseksi arvosteluun. 

Sitä paitsi ratkaisut tehdään aina ajassa, eivätkä olosuhteet ja ana-
lyysit siirry vuosien takaa sellaisenaan eteenpäin. Vastuunkantoaan 
mielellään korostavat hallituspuolueet alittavat riman, jos ne kiusalli-
sissa kohdissa vetäytyvät edeltäjiensä selän ja tekojen taakse. 

Poliittisen järjestelmän uskottavuuden ja legitimiteetin kannalta 
olisi tietysti toivottavaa, että puolueet ylipäätään puhuisivat suurin 
piirtein samalla suulla niin hallitus- kuin oppositioasemasta käsin. 



170 Mutta synnitön ei liene kenkään ihminen, ei edes poliitikoista puh-
dassydämisin. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 21.4.2017

HELMIKUUSSA RUOTSI PÄÄSI Yhdysvaltain presidentin puheisiin 
esimerkiksi maahanmuuton vaaroista, kun Trump oli katsonut 

Fox Newsin valeuutisia. Siellähän asioita selitteli myös joku ruotsa-
lainen ”turvallisuusneuvonantaja”, jota tosin Ruotsissa ei tuntenut 
kukaan. 

Nyt katselen Putinin omaa Russia Today -kanavaa, jossa Ruotsin 
pääministeri Löfven tarkastaa Gotlannissa sotajoukkoja ja poseeraa 
panssarivaunun puikkoissa. Puolustusministeri uhittelee, kuinka 
Ruotsi on valmis torjumaan ”Venäjän uhkaa”. 

Ja katso, joku think tank -tyyppi on löytynyt tähänkin propagandan 
puhuvaksi pääksi, eli todistelee ruotsalaisten pelot perusteettomiksi ja 
naurettaviksi. Meitähän riittää joka lähtöön ja joka ilmansuuntaan… 

 Facebook 22.4.2017 

VALLAN JA KONTROLLIN ESTETIIKKAA Derkuista: Erich Mielken 
työpöytä Stasin päämajassa, pöydällä kolme puhelinta, suorat 

linjat valtioneuvostoon, ulkomaantiedusteluun ja KGB:n paikalliseen 
residentuuraan. 

Suulas opas kertoi puolitoista tuntia tarinoita DDR:stä, ja taas 
jäi Suomi Ruotsin jalkoihin. Eli ei mainittu lainkaan, kun Ruotsia 
sen sijaan Itä-Saksa kosiskeli kovasti, jeesasi Boforsille asekauppoja 
kyseenalaisiin maihin ynnä muuta. Ja kaupungilla liikkuvat volvot 
olivat pahassa maineessa – ikäviä ihmisiä kyydissä tummennettujen 
ikkunoiden takana. Eivätkä ne äijät olleet pelle svenssoneita…

 Facebook 23.4.2017 



171MACRON PUHUU, KANNATTAJAT hurraa. Joo, kyllä minäkin 
huokaisen hiukan helpotuksesta, sillä häntä syytä kannattaa 

tässä kisassa. Mutta mutta, jokin näissä presidenttivaltaisissa sys-
teemeissä mättää, ikään kuin kyse olisi yhden miehen (harvemmin 
naisen) showsta. Macron lupailee nyt kääntävänsä Ranskan poli-
tiikan… Kunhan saisi kesäkuussa ensin tuekseen tolkullisen kansal-
liskokouksen. Ja sitäkin ennen tarttis voittaa se pressanvaalin toinen 
kierros, jonka uskon kyllä hoituvan.

 Facebook 23.4.2017 

AIKA YLEISESTI AJATELLAAN, että hyvällä koulutusjärjestelmällä 
ja yhteiskunnan menestyksellä on vahva yhteys. Ruotsalaiset 

tuossa manaavat, että heidän koululaitoksensa on ollut surkeassa 
alamäessä vuosia, ellei vuosikymmeniä, siinä missä Suomi on paista-
tellut Pisa-tulosten kärjessä. Minä tässä huokaan, että Ruotsin talous 
on porskuttanut viimeiset kymmenen vuotta, siinä missä Suomen on 
sukeltanut. Mitä tästä vertailusta tulisi tuumia?

 Facebook 24.4.2017 

TÄMÄN PÄIVÄN SEMINAARISETISSÄ alustaja viittasi mennee-
seen aikaan, kun kaikki katsoivat samat tv-uutiset. Että ei ole 

meillä samanlaista yhteisesti jaettua todellisuutta enää, kullakin omat 
kanavat ja kuplat. Hetken kuluttua mainitsi jonkun asian olevan ajan-
kohtainen, ”niin kuin tänään Hesarista huomasitte…” Hmm.

 Facebook 25.4.2017 



172 SIVISTYSPORVARIT ANTOIVAT kulttuurin perussuomalaisille, aina 
halpa vaihtoraha. Muistaakseni Elomaan Kike ilmoittautui vaalien 

jälkeisessä voitonhumussa tehtävään.

 Facebook 25.4.2017 

NAINEN RAKASTAA MIESTÄ, joka on elämän kovettamana käynyt 
kyyniseksi ja torjuu tunteet tylysti. 

”Säälin teitä”, nainen sanoo. ”Olette ikävystyttävä ja elämälle vieras.” 
Mies yrittää jatkaa luetteloa ja tarjoaa: ”Ääliö?” (Un crétin?) 
Ehei, jotain paljon pahempaa, nainen hymähtää kävellessään pois. 

Kääntyy vielä katsomaan, ja saa viimeisen tyhjentävän sanan: ”Pikku-
porvarillinen.” (Un bourgeois.) 

Lähteenä Henri-Georges Clouzot’n Korppi (Le corbeau) vuodelta 
1943. Ranskalainen osasi tehdä elokuvaa, keskellä sotaa ja miehitys-
täkin. 

 Facebook 29.4.2017 

”KULLERVO KALERVON POIKA, sinisukka, äijön lapsi…” Suuren 
kuoron valtava jyly täräytti tajuntaan, kun Sibeliuksen kaleva-

lainen styge teki eilen paluun Töölönlahden oopperataloon. Tero 
Saarisen komea koreografia ja moderni tulkinta tuo kansallisaarteita 
 tuoreina iholle. 

Muun muassa tätä on Suomi 100 parhaimmillaan! Siinä sopisi 
uuden kulttuuriministerin tarttua tilaisuuteen ja viedä esikuntansa 
kokemusmatkalle Kullervoon. Muutama esitys aikaa. Sillä ”kansakunta 
ilman kulttuuria on kuin ruumis ilman sielua” – eikä kumpikaan voi 
pysähtyä paikoilleen. 

 Facebook 30.4.2017 



173Santa Marin, SDP:n Jeanne d’Arc

PROSENTTIOSUUKSILLA MITATEN kuntavaalien suurin pudottaja 
oli Perussuomalaiset (-3,5/8,8 %), peesissään Kokoomus (-1,2/ 20,7 %) 

 ja Keskusta (-1,1/17,5 %), jonka tulos oli miten päin tahansa tarkastel-
tuna historiallisen huono. Suurin huomio jälkipelien surkeilussa on 
kuitenkin kohdistunut sosiaalidemokraatteihin (-0,2/19,4 %). 

Sekä omat että vieraat ovat olleet yhtä mieltä siitä, että sosiaali-
demokraateilla olisi pitänyt mennä paremmin, jotta he tarjoaisivat 
kansalaisten odotuksiin nojaavan vaihtoehdon epäsuositulle halli-
tukselle. Nyt SDP jäi ainoaksi oppositiopuolueeksi, joka ei nostanut 
kannatustaan edellisistä kuntavaaleista. Eduskuntavaaleihin 2015 ver-
rattuna plussaa sentään kertyi mukavat 2,9 prosenttia. 

Varsinaiset hälytyskellot sosiaalidemokraateille soivat yliopistolli-
sissa kasvukeskuksissa. Vaikka puukkoa ei tee mieli kääntää haavassa, 
kerrataanpa vielä, kuinka kannatuksen suunta vertailtuna vaalien 
voittajiin – vihreisiin (+3,9/12,5 %), mutta osin myös Vasemmistoliit-
toon (+0,8/8,8 %) – on Suomen seitsemässä suurimmassa kaupungissa 
suorastaan tyrmäävä: 

 SDP  Vihreät  Vasemmistoliitto  asukkaita (31.12.2016) 
Helsinki  -3,0  +1,7  +1,1  635 591 
Espoo  -1,0  +5,6  +0,5  274 522 
Tampere  -1,4  +5,9  +0,6  228 173 
Vantaa -1,0  +4,2  +1,1  219 196 
Oulu  -1,3  +4,7 +1,5  200 466 
Turku  -3,2  +5,1  +2,6  187 564 
Jyväskylä  -4,8  +8,8  +1,0  138 780 

SDP:SSÄ TEHTIIN SAMAN TIEN KAUAN kaivattu linjaus: puolueen on 
vahvistettava kaupunkipolitiikkaansa ja vallattava takaisin jalansijaa 
suurissa keskuksissa. Tehtävää ei voi jättää vain paikallisten voimien 
varaan, vaan se lukeutuu puoluejohdon strategisiin painopisteisiin. 



174 Kaupungistuminen on Suomea keskeisesti koskettava yleismaailmal-
linen trendi, jossa sosiaalidemokraattien tulee pärjätä kamppaillak-
seen poliittisista johtoasemista. 

Kärkihankkeen vetäjäksi ja keulakuvaksi asetettiin puolueen ensim-
mäinen varapuheenjohtaja Sanna Marin, joka on loistanut Tampereen 
kaupunkipolitiikan tähtenä. Vetovoimaisempaa hahmoa ei demari-
leiristä taida tällä hetkellä löytyä, jopa niin, että sieltä täältä kuuluu 
haikailua 31-vuotiaan Marinin asettamisesta SDP:n presidenttiehdok-
kaaksi. 

Vappujuhlia ja -puheita voi pitää sosiaalidemokraattien uuden 
kaupunkimission lähtölaukauksena. Marin oli buukattu pääkallopai-
kalle stadin sydämeen, eduskunnan eteen Helsingin Kansalaistorille 
Kiasman, Musiikkitalon ja Sanomatalon kupeeseen. Ja hyvin hän 
puhuikin, mikäli kapeaa some-kommenttien otantaani on uskominen. 
Joukoissa oli juhlapäivän merkeissä janoa kuulla arvoja hehkuttavaa ja 
tunteisiin vetoavaa julistusta. 

Hallituksen haukkuminen jäi vähemmälle, miltei olemattomiin. 
Marin syleili maailmoja hyvän puolesta pahaa vastaan lähtien Nelson 
Mandelan henkisestä perinnöstä. Puhe kosketteli vapautta ja rauhaa, 
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ilmastoa ja globaalia eriarvoistumista 
– kaikki aikaamme ja tulevaisuuttamme ravistelevia avainkysymyksiä. 

Toisaalta vaikeat asiat esitettiin enimmäkseen kysymysten muo-
dossa: ”onko meillä halua ja kykyä vastaanottaa moninkertainen 
määrä turvapaikanhakijoita nykyiseen verrattuna kun kipuilemme jo 
nyt”, tai ”löytyykö meiltä [ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi] solidaa-
risuutta luopua siitä, mitä pidämme oikeutenamme”? Miten on SDP, 
onko ja löytyykö? 

MARIN YHTYI LIISA JAAKONSAAREN kiteytykseen siitä, miten luot-
tamus voidaan palauttaa politiikkaan yleensä ja vasemmistopuolu-
eisiin erityisesti näinä epävarmuuden aikoina. On puhuttava totta, 
tarjottava ratkaisuja ja luotava toivoa. Siinä on hyvä kolmiportainen 
huoneentaulu, jos kohta hankalampi seurattavaksi kuin ensi silmäyk-
sellä ehkä näyttää. 



175Kun asiat ovat monimutkaisia ja eri kulmista katseltuna erilaisia, 
tosiasioiden tunnistaminen ja tunnustaminen eivät ole yksiselitteistä 
puuhaa. Ja toimivien ratkaisujen tarjoaminen vielä vaikeampaa. Mutta 
elintärkeää toivoa voi ryhtyä luomaan heti tässä ja nyt, sekä ihmisiin 
että poliittiseen liikkeeseen. Samankaltaiset tulevaisuusorientaation 
oraat puskivat esiin monen muunkin sosiaalidemokraatin vappu-
puheista. 

Sanna Marin on SDP:n Jeanne d’Arc, joka aikanaan ryhtyi rohkai-
semaan ja johdattamaan ahtaalle joutunutta Ranskaa vakaumuksensa 
ja visioidensa voimalla. Jeanne päätyi ensin roviolle, sitten myyttiseksi 
kansallissankariksi ja lopulta paavin kanonisoimaksi pyhimykseksi. 
Onneksi Marinin ei tarvitse toimia näin korkein panoksin, vaikka 
panneekin itsensä yhtä tinkimättömästi peliin. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 3.5.2017 

”Koivisto eli todeksi sen, mitä 
työväenliike on parhaimmillaan”

Suru-uutinen Mauno Koiviston kuolemasta tavoitti minut Liettuan 
Kaunasissa, jazzklubilla. Vaikka matkaporukkamme oli taustaltaan 
kirjava, arvostus ja kunnioitus Koivistoa kohtaan yhteinen. Haikeus 
täytti mielen, ja toisaalta harmitti, etten ollut Suomessa jakamassa ja 
seuraamassa tätä historian hetkeä. Matkan jatkuessa tarjoilin bussin 
takapenkiltä muutamia näkökumia Koivistosta Demokraatin haastat-
teluun. (Facebook) 

PERJANTAINA KUOLLUT SUOMEN tasavallan yhdeksäs presidentti 
Mauno Henrik Koivisto oli ensimmäinen vasemmiston riveistä 

noussut presidentti. 



176 Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander avaa Koi-
viston uraa ja merkitystä ensimmäinen työväen presidentti -näkökul-
masta tässä Demokraatin haastattelussa. 

Majander sanoo Koiviston elämänuran tietyllä tavalla täyttäneen 
työväenliikkeen suurta ideaalia, kun muistetaan tausta, mistä hän tuli. 

– Aluksi vaatimattomat olosuhteet. Sitten siihen tulee sota, jossa 
hän rivimiehenä täyttää miehen paikan. 

– Työväenluokan eetokseenhan on liittynyt ajatus itsensä kehittä-
misestä, itseopiskelusta, sivistyksestä. 

Mauno Koivisto on iltaopiskelija, joka sodan jälkeen vielä korkeim-
paan oppiarvoon asti toteuttaa tätä ihannetta. 

– Hän eli tavallaan todeksi tällaisen tietyn ideaalityypin työväenliik-
keessä, sellaisen, mikä sen pitäisi olla, Majander kuvaa. 

– On tietysti liikaa vaatia kaikilta ihmisiltä sen toteuttamista, mutta 
Mauno tavallaan teki sen alusta loppuun. Hän eli todeksi sen, mitä 
työväenliike on parhaimmillaan. 

Koivisto teki sen opintojen, sivistyksen, tiedonjanon, rationaalisen 
maailmankuvan ja eettisen pohdinnan alueella. 

Tämän vuoksi hän on nauttinut kunnioitusta paitsi työväenluokan 
sisällä, myös yli puoluerajojen. 

– Että tehdään ja toimitaan, eikä vaan sanota, miten pitäisi tehdä. 
Koivisto toteutti sen omassa elämänkaaressaan. 

Majanderin mielestä ei ole ihme, että Koivistoa on joskus kutsuttu 
filosofikuninkaaksi. Hänelle politiikan tekeminen oli sitä ”fundee-
rausta”. 

– Jolloin hän pystyi yhdistämään yhteiskuntateorian, jossa hän oli 
akateemisesti oppinut, ja ideologisen ajattelun. 

Koivistolla ne eivät olleet erillään käytännön politiikasta. Se oli 
hänen tapansa tehdä politiikkaa. 

Majander muistaa Koiviston sanoneen, että hän on sosialisti, mutta 
hän ei ole marxilainen. Olennaista on, että hän oli läpi pohtinut nämä 
asiat. 

– Hän otti tosissaan sen, että teoria pitää katsoa ja sitten itse miettiä, 
että mitä mieltä siitä on. 



177Koivistolle ei riittänyt, että luetaan ja päntätään päähän, ja sitten 
se on valmis. Hän tarkasteli aatteita kuin filosofi: pitää itse määrittää, 
mitä mieltä on. 

Siihen sopii myös paljon puhuttu bernsteinilaisuus. 
– On paneuduttu ja perehdytty myös teorian ulottuvuuksiin, mutta 

omilla jaloilla pitää kuitenkin seistä, eikä jonkun filosofin oppiraken-
nelmien päällä. 

Mauno Koivistoa on kutsuttu työväenliikeen Mannerheimiksi. 
Majander pitää vertausta yllättävän hyvänä. 

Koivisto oli Mannerheimin tavoin riippumaton hahmo, ei selkeästi 
sidoksissa vain yhteen puolueeseen tai johonkin liikkeeseen, vaan oli 
nämä ylittävä hahmo. 

– Ja vähän myyttinen hahmo, piti etäisyyttä myöskin, hän huo-
mauttaa. 

Molemmista löytyy samanlaisia elementtejä. Riippumattomuutta, 
jopa majesteetillisuutta. Ja tietysti karismaa. 

Tämä oli omiaan luomaan myös jännitettä Koiviston ja puolueen 
(SDP) välille. 

Mauno Koivistossa Majander näkee harvinaisen yhdistelmän 
älykköä ja kansanmiestä. 

Poliittisen karisman ulottuvuus teki mahdolliseksi sen, että voi olla 
yhtäaikaa ylitse muiden ja koetaan kuitenkin kansan omaksi, yhdeksi 
meistä. 

– Arvostus on kokonaispaketti, Majander kiteyttää. 
Loppuun Mikko Majander vetää yhteen valtiomiehen elämänuran 

näin: 
– Maan presidenttinä Mauno Koivisto toi Suomen kylmästä sodasta 

uuteen integroituneeseen Eurooppaan. Siinä oli valtava murros. 
– Olen sanonut, että hän oli tässä mielessä viimeinen presidentti 

isolla peellä – majesteetillisessa merkityksessä. Presidenttien luonne 
muuttui hänen jälkeensä. 

Sosialidemokratian kannalta on historiallista, että Koivisto oli 
ensimmäinen vasemmistosta noussut presidentti, jonka koko kansa 
kokee omakseen. 



178 – Se kuvasti sitä murrosta, että Suomi oli muuttunut luonteeltaan 
– ihan riippumatta puoluekannasta – hyvin sosialidemokraattiseksi 
maaksi, joka hyväksyy sosialidemokratian peruselementit hyvin-
vointivaltiosta ja muusta, Majander sanoo. 

Oli aivan luonnollista, että Mauno Koivisto voi olla todellinen koko 
kansan presidentti. 

– Se on ehdottoman tärkeä ulottuvuus. Se ei ole puolueasia, vaan 
koko yhteiskunnan luonneasia. Koivisto symboloi mielestäni tätä, 
Majander päättää.

 Demokraatti.fi 14.5.2017 

POLITIIKAN PERSPEKTIIVIT OVAT muuttuneet: Eurooppa huo-
kaisee helpotuksesta, kun Marine Le Pen saa vain 34 prosenttia 

äänistä presidentinvaalien toisella kierroksella, Itävallassa oikeisto-
populisti on vain lähellä voittoa, Geert Wildersin puolue nousee vain 
toiseksi suurimmaksi parlamenttiin, Alternative für Deutschland 
etenee Saksan kaikkien osavaltioiden maapäiville ja ruotsidemokraat-
tien kannatus pyörii 17–19 prosentissa. 

Vähän aikaa sitten nämä olisivat soittaneet hälytyskelloja, mutta nyt 
leviää tunnelma, että vaara ohi… 

 Facebook 15.5.2017 

GUSTAF MANNERHEIM VUOKRASI Itävallan Alpeilla alueita ”suur-
riistan metsästykseen, joka oli hänen todellinen intohimonsa, ja 

kaikkein mieluiten hän metsästi gemssejä aamun sarastaessa korkealla 
Tirolin vuorilla”. Näin Henrik Meinander tuoreessa marsalkan koko-
vartalokuvassa. 

Minä mietin Mauno Koivistoa, joka laittoi Tellervon kanssa Inkoon 
Tähtelästä omin käsin omaa vapaa-ajan paratiisiaan. Se sopii ”Työ-
väen liikkeen Mannerheimille”. – Kukahan tuon mainion rinnastuksen 



179on ensimmäisenä oivaltanut? Kuuluu ainakin Paavo Lipposen reper-
tuaariin… (Harri Holkeri, lat. huom.)

 Facebook 24.5.2017 

Perkeleen jäljillä Liettuassa

HISTORIANKIRJAT KERTOVAT, ETTÄ Euroopan viimeiset pakana-
maat sijaitsivat Liettuassa. Sittemmin siellä kirittiin uskon asi-

oissa niin, että Vilnan vanhakaupunki vilisee Unescon maailman-
perintökohteen edestä komeita kirkkoja. 

On goottilaista ja barokkityyliä, enimmäkseen katolilaisia, mutta 
myös ortodoksista koulukuntaa, joku uniate-kirkko ja saksalaisten 
jäljiltä luterilainenkin. Sekä tietysti synagoga. Virkeä opastyttö heh-
kuttaa, että Vilna on ”city of tolerance”, suvaitsevaisuuden kaupunki. 

Juutalaiset saattavat ajatella tästä toisin. Ennen toista maailman-
sotaa heitä asui Vilnassa kymmenin tuhansin niin, että kaupunki 
tunnettiin ”pohjoisen Jerusalemina”. Enää he ovat harvassa – ja syyn 
tietää jokainen. 

Toisenlaista terroria dokumentoi Kansanmurhan museo, joka 
KGB:n entisessä päämajassa esittelee Neuvosto-Liettuan rikoksia 
ihmisyyttä kohtaan. Niillä hankki 1944–1946 kannuksia muuan Mihail 
Suslov, joka myöhemmin tuli suomalaisillekin tutuksi NKP:n pää-
ideologina. 

OSUN VILNAN JUUTALAISKORTTELEISSA kadunkulmaan, josta las-
keutuu portaat kuin lupaava luolan suu kivijalkakauppaan nimeltä 
”Thelonious”. 

Liettuassa muhi 1960-luvulta lähtien Neuvostoliiton kuumin keitos 
jazzia, sen vänkyrää avantgarden laitaa. Trio Ganelin niitti mainetta 
maailmalla ja vieraili myös Porin festivaaleilla kesällä 1983. 



180 Bändiä puffattiin vertaamalla sitä Art Ensemble of Chicagoon. 
Jazzin lavealle tielle vasta astuneena epäilin, ettei neukuista ole tällä 
saralla painimaan amerikkalaisten sarjassa. Ganelinit lensivät kui-
tenkin omilla siivillään, ja heidän levyjään laittaa yhä mielellään soit-
timen lautaselle. 

Vapaan ilmaisun traditio on jaksanut hienosti läpi Liettuan mul-
listusten. Monkin kellarista löytyy monta herkkua ja käy ilmi, että 
kaupan pitäjä on mukana pyörittämässä free jazziin keskittyvää levy-
merkkiä NoBusiness. 

Yhtiö tuskin tavoittelee kaupallista suuruutta, mutta katalogin joka 
nimike tuntuu kiinnostavalta. Sieltä löytyvät Liettuan nykytähdet 
Liudas Mockunaksen johdolla, mutta myös hämmästyttävä kattaus 
koko genren kansainvälistä kärkeä, historiallisia äänityksiä myöten. 

SIIRTYMÄ VILNASTA KAUNASIIN vie jokiviivalle, joka aikanaan piirsi 
Venäjän ja Preussin rajan. Totta tosiaan, Suomihan on kuulunut Liet-
tuan kanssa samaan tsaarien valtakuntaan, niin kuin myöhemmin 
Hitlerin Stalinille myöntämään etupiiriin. 

Pohdin näitä Kaunasissa Paholaisen museossa, jossa Aatu ja Josif 
esiintyvät sarvet päässä ja vanha vihtahousu repii haitaria, pirun pal-
keita. Jostain täältäpäin lienee lähtöisin myös suomen kielen komein 
voimasana, vaikka Perkunas viittaakin ukkosenjumalaan. 

Paikallinen pakanauskonto kukoistaa yhä Zalgirio Arenalla, joka on 
Euroopan komeimpia koripallopyhättöjä ja perkeleellinen paikka vie-
rasjoukkueelle. Kaunasista alkoi toukokuussa 1939 Suomen kansain-
välinen taival lajin EM-kisoissa, kun isäntämaa löylytti susijengin esi-
isiä luvuin 112–9. Tulevana syksynä olisi Helsingissä revanssin paikka. 

Katumaisemasta erottuu myös muutamia silmänmukaisia funkkis-
rakennuksia. Vaan ei tainnut modernin etsijä Henry Parland ehtiä 
niitä ihailemaan, ennen kuin kuoli täällä vuonna 1930 Helsingin 
boheemielämästä karkotettuna, vain 22-vuotiaana. 

Matkaretkueemme sen sijaan ennättää illan päätteeksi jazzklubiin, 
jossa meidät tavoittaa toinen suruviesti: presidentti Mauno Koivistolle 
koitti aika. Mieli haikeana mietin, oliko hän enemmän valssi- vai ken-



181ties tangomiehiä, kun vuonna 1950 vei ensi kerran Tellervoa Pansiolan 
työväentalolla tansseihin… 

 Demokraatti 25.5.2017 

Vakautta vai vallanpitäjät vaihtoon

KANSAN VALTA ON ARVAAMATONTA. Britannian konservatiivit 
saivat torstaina tuta sen jo toisen kerran vuoden sisään, kun 

Hänen Majesteettinsa kansalaiset ilmaisivat äänestyslipuilla risti-
riitaisen, mutta demokratiassa ohittamattoman tahtonsa. 

Vielä muutama viikko sitten Theresa Mayn yllätyspäätös uusista 
parlamenttivaaleista vaikutti valtapelin mestarivedolta. Konservatii-
veille aukesi mahdollisuus kasvattaa niukkaa enemmistöään asetel-
massa, jossa hajanainen oppositio tuntui seilaavan ilman uskottavaa 
johtoa, saati ohjelmaa. 

May haki vahvaa mandaattia sekä tory-puolueelle että henkilökoh-
taiselle asemalleen. Pääministeri oli perinyt vallan David Cameronin 
kohtalokkaan virhearvion, brexit-kansanäänestyksen seurauksena. 
Vaaleissa tuli hankkia omat komeat kannukset, joilla karauttaa kohti 
vaikeita neuvotteluja EU-erosta. 

Edessä oli tyhjä maali, johon pallo piti pilkulta potkaista. May kui-
tenkin kompastui viime hetkellä korkokenkiinsä, ja voimaton kam-
panjakuti pomppi pahasti ohi tolppien. 

MITÄ MIELTÄ ONKAAN POLITIIKAN sisällöistä, pohjoislontoolaista 
Islingtonin ihmettä Jeremy Corbynia sopii ihailla poliittisesta sisusta ja 
sinnikkyydestä. Parin vuoden sisään hän on kahdesti kukistanut työ-
väenpuolueensa eliitit suorassa jäsen/kannattajaäänestyksessä,  vieläpä 
murskaluvuin. 

Puoluejohtajan menestys mitataan kuitenkin vasta parlamenttivaa-
leissa. Corbynin luotettavuusluvut pääministerin tehtävään olivat hei-



182 kommat kuin yhdelläkään oppositiojohtajalla miesmuistiin. Päivän-
politiikan kommentaattorit povailivat Labourin romahdusta omaan 
marginaaliseen mahdottomuuteensa ja sitä myöten loppua Jeremyn 
kananlennolle. 

Kaiken tietäjät ja näkijät saivat nenilleen. Toryt eivät pyyhkineet 
Labourilla pubien lattioita, vaan menettivät enemmistönsä parlamen-
tissa. Työväenpuolue taas kasvatti sekä paikkamääräänsä että pro-
sentuaalista kannatustaan ensimmäistä kertaa sitten New Labourin 
läpimurron 1997. 

Huumaava menestys siis, odotuksiin nähden. Vaan valtapolitiikassa 
voittaja korjaa potin, ja se jäi edelleen työväenpuolueelta koko lailla 
kaukaiseksi haaveeksi. Corbynin Labour sai parlamenttiin kolmi-
senkymmentä lisäpaikkaa, mutta kokonaismäärä jäi silti lähes sata 
paikkaa siitä, mitä Tony Blair saavutti heikoimmillaan 2005. 

Syynä on Britannian enemmistövaalijärjestelmä, joka vääristää 
kansan suhteellista edustusta parlamentissa pahemman kerran. Pro-
senteissa konservatiivit voittivat työväenpuolueen nyt 42–40, mutta 
paikoissa 318–262, eikä noiden lukujen väliin oikein mahdu haastajia 
muualla kuin Skotlannissa. 

MILTÄ BRITANNIAN VAALITULOS näyttää yleismaailmallisia virta-
uksia tai eurooppalaisen vasemmiston käymistilaa vasten? Vaikka 
perinteiset valtapuolueet porskuttavat saarivaltakunnassa edelleen, 
poliittisten eliittien on parasta pitää yhä varansa, kuten brexit-äänes-
tyksessäkin. 

Theresa May lupaili kankean kopeaan tyyliin vakautta ja vahvuutta, 
mutta muutoksen kaipuu vetää tyytymättömyyden keskellä usein 
paremmin. Ihmisten arkiset taloudelliset ja sosiaaliset huolet eivät 
kiteydy pelkkään eroon Euroopan unionista, vaikka populistit onnis-
tuivat niin vuosi sitten uskottelemaan. 

Labourin osalta taas vaalitulos vei viimeisetkin valttikortit Jeremy 
Corbynin sivuun kampeajilta. Tony Blairin pragmaattisilla perillisillä, 
keskustalaisen kolmannen tien kulkijoilla ei oikein ole suuntaa mihin 
edetä ja argumentteja joihin vedota, etenkin kun liikkeen vasemmisto-



183laisempi siipi on todistanut näin kykynsä mobilisoida nousevaa 
 nuorisokannatusta. 

Vaalijärjestelmä sitoo nämä leirit yhteiseen rakenteeseen, vaikka 
muualla tällainen vasemmisto olisi revennyt jo aikaa sitten eri puo-
lueiksi. Britanniassa tuskin nähdään Ranskan sosialistien kaltaista 
uusjakoa Emmanuel Macronin ja Jean-Luc Mélenchonin leireihin. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 10.6.2017 

SOINI JOHTI PERUSSUOMALAISIA parikymmentä vuotta. Nyt hän 
on ollut kaksi päivää poissa puoluejohdosta ja maan politiikka, 

ellei koko poliittinen järjestelmä on sekaisin… Ai että tuleeko Timoa 
ikävä?! 

 Facebook 12.6.2017 

VAIMOLLA ALKOI PERJANTAINA kesäloma, jota juhlistimme syö-
mällä Fleminginkadulla uudehkossa baariravintolassa. Ruoka 

ja tunnelma erinomaista, paikka kuhisi iloisia hyvinvoivia ihmisiä. 
Muutaman korttelin kävely Kallion leppeässä illassa kesä-Hesaa par-
haimmillaan. – Tänään tulin töihin samojen kulmien kautta ja katsoin, 
kuinka ”Hurstin valintaan” oli korttelin kiertävä jono. City-kulttuurin 
kahdet kasvot: todellisuudet kohtaavat, vai kohtaavatko? Ajateltavaa 
ajatuspajaan ja kotiin asti… 

 Facebook 21.6.2017 

ILMATIE HELSINGISTÄ BRYSSELIIN kulkee Venetsian kautta. 
Ainakin jos sattuu lentämään SASilla, joka on ylibuukannut jatko-

yhteyden Kööpenhaminasta eteenpäin. Samassa yhteydessä hukataan 
matkalaukku ja saadaan aikaa kulumaan niin, että poikkeuksellisen 
tärkeä vuosikokous äänestyksineen jää kokonaan väliin. 



184 En oikein voi ymmärtää, miksi selvästi tietoinen ja toistuva yli-
buukkaus lennoille on ylipäätään sallittua. Naama punaisenako asi-
akkaiden pitäisi sitten lentokentän tiskillä huutaa, että kenen kiire on 
toista tärkeämpi, kun kaikilla on kuitenkin lippu. Ja virkailijapoika 
vaan hymyilee, how sorry he is – but no can do. 

No nyt sitten mitataan, montako päivää pärjää samoilla sukilla. 
Thank you for flying Scandinavian Airlines. Ai miksei Finskillä? Vil-
kaiskaapa sinivalkoisten siipien hinnoittelua välillä Helsinki – Bryssel. 
Kyllä on taas tänään kivuliasta tämä Euroopan yhdentäminen… 

 
Facebook 28.6.2017 

Onko demokratia  
voittava järjestelmä? 

”ME EMME OLE YHTÄÄN VIISAAMPIA kuin 1900-luvun 
eurooppalaiset, jotka näkivät demokratian antautuvan 

fasismille, natsismille tai kommunismille.” Puistattavan arvion esittää 
Yalen yliopiston historian professori Timothy Snyder, jonka uusi kir-
janen Tyranniasta on suomennettu heti tuoreeltaan. 

Snyder on viime vuosisadan pimeän puolen arvostetuimpia auk-
toriteetteja. Nyt hän tarjoaa historian opetuksia omalle ajallemme 
varoittavina teeseinä, joihin sytykkeen on antanut Donald Trumpin 
nousu aina Yhdysvaltain presidentiksi asti. 

Itse kukin on hieraissut silmiään, kun amerikkalaisissa laatulehdissä 
on pohdittu liberaalin demokratian rappeutumista ja jopa fasismin 
rantautumista USA:han. Maahan, joka perinteisesti on esiintynyt 
vapaan maailman lipunkantajana. 

Toisen anglosaksisen suurvallan brexit-äänestys toi lisähuolta, 
vaikka demokratiassa toki tulee kunnioittaa myös itselleen vastenmie-
lisiä tuloksia. Nämä vaalivoitot saavutettiin kuitenkin arvottoman val-
heellisilla kampanjoilla, jotka eivät mairittele kansakuntien sieluntilaa. 



185Kuten Snyder manaa pahaenteisesti: ”Totuuden jälkeinen aika on 
fasismia edeltävää aikaa.” 

KANSAINVÄLISESTI PELÄTTIIN, että Britannian ja Yhdysvaltain vit-
saukset leviäisivät 2017 Manner-Euroopan tärkeisiin vaaleihin. Olihan 
Itävallassakin oikeistopopulisti Norbert Hofer jo lähellä tulla valituksi 
presidentiksi, ja Alternative für Deutschland eteni vaali vaalilta Saksan 
osavaltioparlamentteihin. 

Maanosan läpi kulki helpotuksen huokaus, kun Geert Wildersin 
Vapauspuolue nousi maaliskuussa vain Hollannin toiseksi suurim-
maksi puolueeksi. Ja kun EU-myönteinen Emmanuel Macron voitti 
Ranskan vaalit, niin kaikkialta on kuulunut vaara ohi -merkkejä. 

Jokin aika sitten hälytysvalot olisivat vielä kirkuneet punaisena, jos 
Kansallisen rintaman Marine Le Pen saa 34 prosenttia äänistä presi-
dentinvaalien toisella kierroksella. Tai jos ruotsidemokraatit nousevat 
gallupeissa 18 prosentin kannatuksella ohi maltillisen kokoomuksen. 

Perinteiset puoluerakenteet natisevat ja edustukselliset instituutiot 
menettävät legitimiteettiään. Myös Macronin ja hänen tyhjästä pol-
kaistun liikkeensä menestystä himmentää se, että alle puolet ranska-
laisista vaivautui äänestämään kansalliskokouksen vaaleissa. 

Protesti elää ja etsii purkautumisteitä, joita tarjoavat muutkin kuin 
kansallismielinen oikeisto. Viimeksi Britanniassa Theresa Mayn kon-
servatiivit menettivät jo varmalta näyttäneen enemmistönsä, siinä 
missä Labourin nousuun sisältyi vahva Jeremy Corbyniin henkilöityvä 
eliittien vastainen henki. 

KUN KYLMÄN SODAN RAUTAESIRIPPU romahti, piti olla vain ajan 
kysymys, milloin entisiin kansandemokratioihin vakiintuisi vauras-
tava markkinatalous ja länsimainen poliittinen järjestelmä. Euroopan 
unioni osoittaisi menestysreseptit omalla vetovoimallaan. 

Kun itäinen Keski-Eurooppa viimein integroitiin EU:n rakentei-
siin 2000-luvun puolella, paras yhdentymisen dynamiikka oli jo hii-
pumaan päin. Välissä oli hukattu ehkä ratkaisevia vuosia liberaalin 
demokratian juurtumisessa uusiin jäsenvaltioihin, eikä unionin oma 
demokratiavaje tuntunut sekään täyttyvän. 



186 Viime vuosina on sitten ihmetelty, eivätkö politiikan pelisäännöt ja 
käytännöt leviäkään EU:ssa lännestä itään vaan paremminkin idästä 
länteen, kaikkine arveluttavine asenteineen. Amerikkalainen Snyder 
kysyy samaa viitaten Venäjään: ”Kaikki mikä tapahtuu täällä, näyttää 
tapahtuvan ensin siellä.” 

Muutaman vuoden takaisen arabikevään demokraattinen lupaus 
on vaihtunut loppumattomiksi uutiskuviksi Syyrian sodasta. Turkin 
myönteinen kehitys on kääntynyt kerrassaan päälaelleen. 

Putinin Venäjän ja Trumpin Yhdysvaltain pilatessa kilpaa kansain-
välistä mainettaan pyrkii globaalipolitiikan pelastajan paikalle Kiina, 
jonka autoritaarisen otteen katsotaan viime vuosina vain kiristyneen. 

VIENTITUOTTEENA DEMOKRATIA on aina ollut kehno juurtumaan, 
kuten Yhdysvallat koki aikanaan Vietnamissa ja kansainvälinen 
yhteisö nyt viimeksi vaikkapa Afganistanissa. Pelkät pykälät ja periaat-
teet eivät riitä, vaan kukoistaakseen demokratian tulee kasvaa yhteis-
kunnan sisältä ja kiinnittyä sen kantaviin rakenteisiin. 

Vaikka toimintakyvyssä ja laadussa on runsaasti parantamisen 
varaa, en pelkää liberaalin demokratian olevan romahtamassa niin 
sanotussa perinteisessä lännessä. Kyllä Yhdysvallatkin kestää yhden 
Trumpin, ei USA ole autoritarismiin, saati fasismiin, vajoamassa. 

Globaali näkökulma herättää enemmän kysymyksiä. Jos se oikea ja 
aito liberaali demokratia on tällaista miltä nyt näyttää, kuka sitä kehtaa 
edes tarjota maailmalle malliksi voittavasta poliittisesta järjestelmästä? 

 Talouselämä 25/6.7.2017 

Suomen sija maailmassa

LAAJEMMASTA HISTORIAN perspektiivistä katsoen Suomen valtiol-
linen itsenäistyminen sata vuotta sitten oli yksi maailmansodan 

ja eurooppalaisten imperiumien romahtamisen sivutuotteista. Toki 



187muuttuviin olosuhteisiin sopeutumiseen ja tilanteisiin tarttumiseen 
tarvittiin myös omaa tahtoa ja taitoa. Ehkäpä vielä enemmän siihen, 
että tuo itsenäisyys on sittemmin säilynyt – luonteeltaan vaihtelevana, 
mutta säilynyt kuitenkin. 

Suomen kansainvälistä asemaa on perinteisesti hahmoteltu kohta-
lonkolmiossa, jonka kärjiksi mainitaan Moskova, Tukholma ja Berliini. 
Jos nämä ymmärretään pelkän diplomatian sijaan laajemmin Venäjäksi, 
Pohjolaksi ja Euroopaksi, niin asetelma kelpaa yhä analyysi kehikoksi. 
Washingtonia ja atlanttista yhteyttä tosin on ympätty mukaan  
neljänneksi ulottuvuudeksi, ja myös Kiina tekee siihen tuloaan, mutta 
enemmän taloudellisena kuin geopoliittisena mahtina. 

ENSIMMÄINEN MAAILMANSOTA saattoi synnyttää itsenäisen Suomen, 
mutta valtiokehityksen sysäsi liikkeelle jo Napoleonin aikainen suuri 
kuohunta, kun Ranskan ja Venäjän keisarit jakoivat maita ja mantuja 
Tilsitissä 1807. Saksan keisarikunta puolestaan kävi 1918 Suomessa 
paitsi auttamassa vallankumouksen kukistamisessa myös hankki-
massa itselleen sekä taloudellisesti että strategisesti tärkeää alusmaata. 

Valkoiset voittivat Suomessa, mutta Saksa hävisi suursodan. Tästä 
seurasi perusjännite, kun nuoren Suomen tuli luovia eteenpäin pää-
sääntöisesti omillaan. Kansainliitto eurooppalaisena yhteistyömuo-
tona oli pienvaltioille kovin heiveröinen kollektiiviseksi turvaksi, 
kuten talvisota sitten karvaasti osoitti. Propagandareaktiona se ehti 
vielä erottaa Neuvostoliiton jäsenyydestään, ennen kuin maatui omaan 
mahdottomuuteensa. 

Sotilaalliseksi vaihtoehdoksi Suomelle jäi vain Saksa, oli sen kan-
sallissosialistisesta ideologiasta ja järjestelmästä sitten mitä mieltä 
tahansa. Valtiotaitoa ja sisäistä lujuutta koeteltiin siinä, että kansa-
kuntaa ei hilattu toisen maailmansodan lopputuloksena samaan 
tuhoon kuin muita Hitlerin liittolaisia Neuvostoliiton vastaisella vyö-
hykkeellä. 

(Länsi-)Euroopan taloudellinen ja poliittinen integraatio oli Saksan 
tie takaisin hylkiövaltiosta kansainväliseksi kumppaniksi. Suomi 
asettui ulkokehältä samaan kehikkoon vasta 1990-luvulla, kun kylmän 
sodan maailmanjärjestys oli murtunut, kommunismi ja Neuvostoliitto 



188 haudattu historian roskatynnyreihin. Eurooppalainen Saksa saksa-
laisen Euroopan sijaan – se sopi myös Suomelle maanosan vakauden 
ja vaurauden lähteeksi. 

Viime vuodet on jouduttu miettimään, kuinka hyvin Euroopan 
unioni täyttää tuota visiota. Sitä mukaa kun muut keskeiset maat ovat 
vajonneet omiin ongelmiinsa, vastuu ja johtajuus EU:n tulevaisuu-
desta yleensä ja sen yhteisvaluutta eurosta erityisesti on langennut 
Saksalle, halusi se sitä tai ei. Ja Suomelle EU on ylivoimaisesti tärkein 
kansainvälispoliittinen elementti: kyse ei ole vain suhteiden hoidosta 
unioniin, sillä Suomi on sen elimellinen osa. 

Tätä asemaa unionin jäsenyydellä on nimenomaan tavoiteltu, 
ankkuripaikkaa geopolitiikan kartalla. Kyse on identiteetistä, täysi-
valtaisesta sijasta Euroopan valtioiden joukossa, mutta myös turval-
lisuudesta, kuten presidentti Mauno Koivisto muistelmissaan paljasti 
prioriteettejaan jäsenhakemusta jätettäessä: ”Taloudelliset syyt olivat 
kuitenkin toisen luokan kysymyksiä.” 

Sotilaalliset jännitteet ja jakolinjat ovat sittemmin palanneet 
Eurooppaan tavalla, jonka toivottiin jo jääneen kadonneeseen aikaan. 
Nykyisellä vaikeuksien hetkellä Suomi on aktiivisimpien joukossa 
etsimässä EU:lle roolia puolustusulottuvuuden syventämisessä. Ulko-
suhteiden osaltahan Ukrainan kriisi on jo osoittanut, kuinka unionin 
jäsenvaltiot ovat sidoksissa esimerkiksi yhteiseen pakotepolitiikkaan. 

Sen sijaan se on koettelematta, mitä käytännössä merkitsee EU:n 
Lissabonin sopimukseen kirjattu lauseke turvallisuusyhteistyöstä, 
joka velvoittaa auttamaan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi joutu-
neita jäsenvaltioita ”kaikin käytettävissä olevin keinoin”. Sotilaallisesti 
liittoutumaton Ruotsi on pitänyt Suomea näkyvämmin esillä tätä soli-
daarisuuslupausta, tosin menemättä konkreettisemmin sen sisältöön. 

Jos Suomi haki Euroopan unionin jäsenyydestä ennen muuta tur-
vallisuutta, näinä jälleenvarustelun aikoina nousee kysymys, riittääkö 
EU:n nykyinen kehitys vastaamaan tuohon tarpeeseen. Entäpä jos 
monien sisäisten ongelmien kanssa painiskeleva unioni muistuttaa 
turvallisuuspoliittisesti sittenkin kansainliittoa? Kerettiläinen ajatus, 
joka toisaalta pitää NATOn ohittamattomana tekijänä pohdittaessa 
Euroopan turvallisuutta ja tulevaisuutta.



189VAIKKA EUROOPAN UNIONI ON Suomen keskeisin kansainvälis-
poliittinen foorumi, Pohjola muodostaa edelleen maan tärkeimmän 
henkisen ja yhteiskuntapoliittisen viiteryhmän. Suomi tuskin olisi sel-
vinnyt omavoimaisena läpi 1800–1900-luvun taitteen venäläistämis-
kausien, demokratiana läpi 1930-luvun alun lapualaispaineiden tai 
miehittämättä läpi sotavuosien ilman rakenteita, jotka juontuvat aina 
ajalta osana Ruotsin valtakuntaa.

Kylmän sodan vuosikymmeninä sija Pohjoismaiden ryhmässä 
oli Suomen oljenkorsi välttää jyrkkärajainen valinta idän ja lännen 
mahtiblokkien välillä. Ja toisaalta kiinnittymällä Pohjolaan Suomi 
samalla valitsi lännen laajassa merkityksessä, erotuksena itäisen Keski-
Euroopan kommunistisista kansandemokratioista. 

Erilaiset integraatioratkaisut suhteessa Manner-Eurooppaan 
hämärsivät ja ehkä heikensivätkin pohjoismaisia sidoksia. Suomi 
suuntasi 1990-luvulla EU:n ytimiin, siinä missä Ruotsi piti harkittua 
etäisyyttä ja Norja tyytyi pelkkään pääsyyn unionin sisämarkkinoille. 
Suomalaiset eivät kaivanneet enää skandinaavisia välipuhemiehiä, 
vaan istuivat suoraan päätöksiä tekeviin pöytiin muokkaamaan itseään 
koskevia yhteisiä ratkaisuja. 

Kansainvälinen finanssikriisi suisti kymmenen vuotta sitten koko 
EU:n ja erityisesti sen yhteisvaluuttaytimen käymistilaan. Suomi on 
ollut irtipääsemättömissä euroryhmän kanssa, mutta mentaalisesti on 
tehty paluuta Eurooppa-huumasta takaisin pidättyväisemmille poh-
joismaisille linjoille. EU ja eurokin nauttivat yhä selvän enemmistön 
kannatusta, mutta valtavirta suhtautuu niiden tulevaisuusnäkymiin 
aikaisempaa varauksellisemmin. 

Pelkistettynä Pohjola tarkoittaa Suomelle usein Ruotsia. Globaalin 
kapitalismin voittokulku vuosituhannen taitteessa lähensi näiden 
maailmanmarkkinoista riippuvaisia talouksia toisiinsa. Matkapuhelin-
jätit Nokia ja Ericsson kyllä kilpailivat keskenään, mutta monella alalla 
paperitehtaista pankkeihin koettiin yritysfuusioita. Tätä kirjoitettaessa 
Pohjoismaiden suurin finanssipalvelukonserni Nordea arpoo pääkont-
torinsa siirtoa Tukholman, Helsingin ja Kööpenhaminan välillä. 

Pohjolan puolustusyhteistyö kuin myös Suomen ja Ruotsin valtio-
liitto ovat vanhoja ajatusrakennelmia, joita yritettiin tosissaan toteuttaa 



190 1940-luvulla. Viime vuosina on edetty pragmaattisen konkreettisesti 
esimerkiksi ilmapuolustuksessa, jossa yhteistyö ylittää rajat myös 
NATO-maa Norjaan. Suomen puolelta on kuultu puheita jopa sopi-
muspohjaisesta liittosuhteesta, jota yhteistyön syventämiselle sinänsä 
suopea Ruotsi kuitenkin toppuuttelee. 

Vaikka taloudellinen keskinäisriippuvuus ja turvallisuuspoliittinen 
kohtalonyhteys ovat vahvistuneet, Pohjola edustaa edelleen ennen 
muuta ”pehmeää voimaa”. Pohjoismainen yhteiskuntamalli on mel-
keinpä millä tahansa mittareilla kansainvälisten vertailujen kärjessä, 
maailmanluokan menestys, johon kiinnittyminen on Suomelle jat-
kossakin paras vakuutus selviämiseen tulevaisuuden arvaamattomissa 
myrskyissä. 

VENÄJÄ, VENÄJÄ, VENÄJÄ! Maantieteelle emme voi mitään, Suomessa 
on tavattu voivotella, ikään kuin itärajan takana aukeava suurvalta 
olisi kontollemme langetettu kohtuuton geopoliittinen vitsaus. Asema 
Saksan ja Venäjän voimakeskusten välisellä vyöhykkeellä ja sotatiellä 
on kieltämättä koetellut verisesti niin pieniä kuin aika suuriakin kan-
soja, mutta Suomenlahden pohjoispuolella on sentään selvitty ja löy-
detty hyvämaineinen tapa elää sovussa joka suuntaan. 

Siinä on kansainvälispoliittinen perintö, jota ei jännitteiden jäl-
leen kasvaessa kannattaisi vähällä hylätä. Suomen ei ole mitään syytä 
pelkistää ja kärjistää suhdetta Venäjään takaisin ”perivihollisen” tai 
”ylimmän ystävän” kaltaiseen, ääriajattelua ruokkivaan ja käytännön-
läheistä realismia vinouttavaan dikotomiaan. 

Aikamme rauhanomainen rinnakkaiselo ja tie hedelmälliseen 
vuorovaikutukseen kulkevat vain ja ainoastaan molemminpuolisen 
kunnioituksen kautta. Siihen lienee kummallakin kynnysehtoja. 

Suomi ei voi hyväksyä etupiiriajattelua, jossa Venäjä lukisi sen 
”lähiulkomaaksi” tai harmaaksi vyöhykkeeksi, jonka olosuhteita, poli-
tiikkaa tai päätöksiä Kreml on oikeutettu muokkaamaan. Uskottavasti 
toimintakykyinen ja riittävän tiivis EU on tämän kynnyksen lukkona, 
eikä Suomen tule jatkossakaan olla ”heikko lenkki” unionin yhteisessä 
idänpolitiikassa. 



191Vladimir Putinin Venäjä on antanut varoitusmerkkejä siitä, että se 
voi tarvittaessa koetella Suomen lujuutta.On koettu itärajan ylittävää 
poikkeuksellista pakolaisvirtaa, ilmatilan loukkauksia ja nostatettu 
riitaa esimerkiksi lapsiasiainkysymyksissä. Ajoittaisesta informaatio-
sodasta huolimatta Moskova tuntuisi kokonaisuutena kuitenkin 
arvostavan Suomea hyvänä naapurimaana, jonka osalta jousen jän-
nittäminen johtaisi lähinnä kielteisiin seuraamuksiin. 

Talouden alalla Suomella on kantavaa kokemusta yhteistyöstä 
autoritaarisen Neuvostoliiton kanssa, ja demokratisoituvan ja vauras-
tuvan Venäjän markkinoihin on kohdistunut suuria odotuksia. Petty-
mykseksi kehitys ei ole kulkenut jouhevasti toivottua latua. Parempaa 
tulevaisuuskuvaa ei kuitenkaan tule sulkea pois, vaan sen eteen on 
paremminkin ponnisteltava pitäen yllä puhe yhteyttä ja kanavia konk-
reettisiin hankkeisiin. 

Energia-alasta on muodostunut jonkinlainen koetinkivi. Suomi on 
tarkastellut Nord Stream 2 -kaasuputken vetämistä Venäjältä Saksaan 
lähinnä ympäristöasiana, kun esimerkiksi Virossa ja eteläisellä Itä-
merellä se on nähty Ruotsia myöten turvallisuuspoliittisena kysymyk-
senä. Oman ongelmavyyhtensä muodostaa Pyhäjoelle kaavailtu ydin-
voimala, jossa venäläinen pääoma ja teknologia on kietoutunut osaksi 
Suomen sisäistä turvallisuus- ja ympäristöpoliittista kamppailua. 

JOS VENÄJÄN SUOMEN-POLITIIKASTA pitäisi arvata yksi kynnys-
kysymys, niin se koskisi lähtökohtaa, että Suomi ei muodosta alustaa 
tai väylää potentiaalisille sotatoimille Venäjää vastaan. Historiallisesti 
näkemys ulottuu yli YYA-sopimuksen ja neuvostovallan aina suuri-
ruhtinaskunnan ja tsaarien aikaan, ehkäpä Pietarin kaupungin perus-
tamiseen ellei kauemmaksikin. Tänä päivänä se kiteytyy ennen muuta 
kysymykseen Suomen NATO-jäsenyydestä. 

Kylmän sodan aikaisessa hahmotelmassa Pohjolan tasapainosta 
Norjan ja Tanskan NATO-jäsenyyden vastapunnuksena Suomella 
oli YYA-sopimus Neuvostoliiton kanssa, kun Ruotsi kaiken keskellä 
pysytteli irti sotilasliitoista. Todellisuus oli teoriaa moniulotteisempaa, 
sillä virallisten kulissien takana myös ruotsalaiset varautuivat pahan 
päivän varalta sotilaalliseen yhteistyöhön länsiliittoutuman kanssa. Se 



192 tiedettiin toki Moskovassa – ja aavistettiin ja epäiltiin, mitä ei varmasti 
tiedetty. 

Nyt NATO on lähempänä Suomea kuin koskaan. Sillä on joukkoja 
Baltian maissa, joiden puolustaminen tositoimin tuskin onnistuisi 
ilman Ruotsin maa- ja merialueiden sekä ilmatilan hyväksikäyttöä. 
Sekä Ruotsi että Suomi ovat NATOn innokkaita kumppanimaita. 
Molemmilla on myös suoraa yhteistyötä muun muassa Yhdysvaltojen 
kanssa, aina yhteisiä sotaharjoituksia myöten. 

Näin Washington kytkeytyy väistämättä neljänneksi kulmaksi 
Suomen kohtalonkolmioon. Ja niihin kaikkiin liittyy tulevaisuuden 
osalta kysymysmerkkejä. Onnistuuko EU puolustusyhteistyön syven-
tämisessä, nyt kun sen vahvin sotilasmahti Britannia on vetäytymässä 
koko unionista? Missä kulkevat Suomen ja Ruotsin puolustusyhteis-
työn ja sitoumusten rajat? Seuraisiko Suomi perässä, jos Ruotsi päät-
täisi hakea NATOn jäsenyyttä – tai toisinpäin? 

Kuinka Suomi toimisi, jos jännitteet Itämerellä tai Baltian maissa 
eskaloituisivat avoimeksi konfliktiksi Venäjän ja EU:n välillä? Mikä 
olisi NATOn ja esimerkiksi Donald Trumpin Yhdysvaltain halu, kyky 
ja tapa reagoida, miten ne vaikuttaisivat Ruotsiin ja jäisikö Suomelle 
suurten kivien jauhaessa minkälaista liikkumavaraa? 

Skenaarioita voidaan luoda akateemisina karttaharjoituksina. Var-
sinainen taitolaji on vasta arvioida niiden todennäköisyyttä ja toimia 
siihen suuntaan, että huonot vaihtoehdot pysyvät poissa valikoimasta. 
Mutta maailmanpolitiikka ei ole matematiikkaa. 

Kysymys NATOsta pysyy Suomen turvallisuusratkaisujen pelilau-
dalla, vaikka sen säilömistä jatkettaisiin puheella ”optiosta” tai vasta-
uksella, että asia ei ole ajankohtainen. Paljaimmillaan vastakkain ovat 
käsitykset siitä, kumpi painaa enemmän: i) vaara sotkeutumisesta 
mukaan konflikteihin, joista Suomi muuten voisi pysyä erossa, vai ii) 
turva siitä, että hädän hetkellä takanamme olisi laaja sotilasliitto. 

Ajassa muovautuva liittolaisuus on kuitenkin monimutkaisempaa, 
kuten vaikkapa NATO-maa Turkki parhaillaan toimillaan osoittaa. 
Sotilaallista liittoutumista haarukoitaessa olisi joka tapauksessa hyvä 
pitää pää kylmänä ja muistaa, että kysymys ei ole ideologisesta vaan 
strategisesta ratkaisusta. NATOn jäsenyyttä voi kannattaa ilman pie-



193nintäkään ”kiimaa” tai Amerikan Yhdysvaltojen ihailua, ja sitä voi 
vastustaa olematta ”suomettunut” Venäjän vasalli. 

ON OLLUT MUOTIA KYSYÄ, onko maailma menossa kohti uutta 
kylmää sotaa. Rinnastus varjostaa enemmän kuin valaisee. Putinin 
Venäjällä ei edes niin halutessaan ole resursseja globaaliksi mahdiksi, 
saati tarjota rajat ylittävää ideologiaa tällaisten ambitioiden verhoksi. 

Kommunismi ja komentotalous kamppailivat maailmansodan jäl-
keiset vuosikymmenet liberaalin demokratian ja markkinatalouden 
kanssa ihmisten sieluista eri yhteiskuntien sisällä ja lähes kaikilla 
elämänaloilla. Aikaamme jäsentävät kysymykset kietoutuvat toisiinsa 
paljon moniulotteisemmilla tavoilla. 

Jos historiasta haluaa etsiä vertailukohtia, niin maailma muistuttaa 
enemmän 1800-luvun suurvaltakonserttia, jossa kapellimestarien 
paikkoja tosin täyttävät entistä enemmän muut kuin eurooppalaiset 
mahdit. Jos ei kylmän sodan järjestelmä ollut pienvaltioperspektiivistä 
katsottuna herkkua, niin nykyiseen kehitykseen sisältyy yhtä lailla 
vaaransa. 

Suomi on katsonut etujensa mukaiseksi tukea Yhdistyneitä kansa-
kuntia ja muita kansainvälisiä instituutioita, jotka voisivat hallita 
globaaleja kysymyksiä ja ristiriitoja, sovittujen pelisääntöjen pohjalta 
kansainvälistä oikeutta kunnioittaen. Usko näin täydellistyvään maail-
manpolitiikkaan on rapautumaan päin. Yhteisten etujen etsimisen 
sijaan alaa valtaa kapeammin määrittyvä kansallinen näkökulma, kun 
vapaan maailman perinteinen lipunkantajakin asettaa huoneentauluk-
seen ”America First”. 

Huolestuttavaa on, että samat virtaukset uhkaavat syödä energian 
Euroopan unionista, joka kuitenkin on eurooppalaisten kansakuntien 
tärkein väylä osallistua globaalin uusjaon määrittelyyn. Suomella on 
kaikki syyt olla tukemassa niitä yrityksiä, joilla EU:lle palautetaan elin-
voimaa nykyisten ongelmien ratkaisijana ja paremman tulevaisuuden 
viitoittajana. 

Siinä prosessissa ei tarvitse olla tahdoton, saati naiivi. Oma yhteis-
kunta on pidettävä kaikissa tilanteissa taloudellisesti ja sosiaalisesti 
kestävänä, niin kuin ulkoisen turvallisuuden perustasta on viime 



194 kädessä vastattava itse. Mutta Suomen sija maailmassa ei pääty sen 
kartalle piirretyille raukoille rajoille, poloisille Pohjan maille, vaan 
maalla on roolinsa ja vastuunsa niin Euroopassa kuin aikamme glo-
baaleissa kysymyksissä.

 Julkaisussa Seitsemän näkymää Suomelle, 2017 

”TULEVAISUUS SYNTYY SIELLÄ, mihin nuoret naiset muut-
tavat”, murjaisin äsken SuomiAreenan stagella. 

 Facebook 12.7.2017 

MAAILMAN SUURIN YDINSUKELLUSVENE Dmitri Donskoi 
seilaa parhaillaan Suomenlahdella, matkalla Pietariin Venäjän 

laivaston satavuotisbileisiin. Ja minä kun luulin, että Venäjän mat-
ruusit juhlivat 1917 lähinnä upseereitaan ampumalla. Että kyllä kei-
sarilla laivastoa oli aikaisemminkin, tosin japanilaiset pistivät siitä 
ison osan uppeluksiin 1904–1905. Sinne meni pohjaan muun muassa 
1880-luvulla rakennettu risteilijä Dmitri Donskoi kohta Tsushiman 
kuulun meritaistelun jälkeen…

 Facebook 24.7.2017 

VÄÄNTÖ OBAMACAREN YMPÄRILLÄ saavuttaa kohta asteen, jossa 
Suomen on syytä tarjota Yhdysvaltain terveydenhuoltosystee-

miin sote-valmisteluissa karaistunutta ammattiapua.

 Facebook 27.7.2017 



195Dunkirkista Omaha Beachille

DUNKIRK – DUNKERQUE. Hiekkakenttä Englannin kanaalin ran-
nalla Ranskan pohjoiskolkassa lähellä Belgian rajaa on hiljainen, 

vaikka Skandinaviassa on juhlittu jo juhannusta. Keskieurooppalaista 
lomakautta odottelevat ravintolat tarjoavat sammioittain sinisimpu-
koita. 

Suomesta asti tänne ei tulla sattumalta, vaan historian vuoksi. 
Alkukesästä 1940 nämä dyynit olivat dramaattisen brexitin näyttämö, 
kun saksalaisten saartamaksi joutunut Britannian siirtoarmeija (ja 
kymmeniätuhansia ranskalaisia) evakuoitiin häthätää kanaalin taakse. 

Yli 330  000 sotilaan pelastumista on tavattu kutsua melkeinpä 
ihmeeksi, vaikka kyse oli toisaalta sotilaallisesta katastrofista. Liit-
toutuneet karkotettiin Euroopan mantereelta, ja suurvallaksi uskottu 
Ranska luhistui käsittämättömästi kuudessa viikossa. 

Vuosituhannen vaihteessa Ian McEwanin menestysromaani Sovitus 
ja sen filmatisointi repivät apokalyptisilla visioilla myyttisiä mielikuvia 
Dunkirkista. Christopher Nolanin tuore elokuva jatkaa samaa sankari-
tonta linjaa, vaikka kertakaikkisen kaaoksen sijaan rantakaistaleella 
jonotetaan evakuointia kuin myöhässä olevaa bussia. 

Tyyli pettää vasta loppukohtauksissa, kun siviiliveneiden armada 
tuo pelastuksen hurraavien sotilaiden keskuuteen. Kuin ratsuväki 
Hollywoodin lännenleffoissa. 

KESÄLLÄ 2017 NORMANDIA on rauhallinen ja vastaansanomattoman 
kaunis, täynnänsä silmän ja elämän herkkuja. Étretatin mereen puto-
avilla jyrkänteillä ei ole vaikea kuvitella, miksi Claude Monet maalasi 
1880-luvulla sen rantamaisemaa kaikissa mahdollisissa valaistusolo-
suhteissa. 

Marcel Proust puolestaan viihtyi Cabourgin Grand Hotelissa. Kym-
pillä juon kupposen espressoa aulan baarissa, jonka tiskin ääressä kaksi 
sukua suunnittelee hääjuhlaa. Vieraat voivat kätevästi myös majoittua, 
hinnaston mukaan alkaen 450 euroa/yö. 



196 Deauville taas tunnetaan pariisilaisten rivierana ja kansainvälisistä 
tähtivieraistaan, joiden jalanjäljissä sopii astella rannan laudoitetulla 
boardwalkilla. Hulppealta kasinolta näkee naapuriin Trouvillen kasi-
noon, jossa myös päässee liioista rahoistaan helposti eroon. 

Lännempänä Mont Saint-Michelin luostarisaarella käy vuosittain 
pari kolme miljoonaa turistia. Heistä vain puolet on samaan aikaan 
kanssamme paikalla, joten ehdimme myöhäiseksi lounaaksi syömään 
Cancalen kuuluisia ostereita. Niitä myydään myös sisämaassa, kuten 
Rennesin ylitsepursuavilla lauantaimarkkinoilla huomaamme. 

IDYLLIN KESKELLÄ ELÄÄ kuitenkin sodan muisto. Sitä vaalii Caenin 
kaupungissa mittava Mémorial-keskus, joka esittelee laajasti toista 
maailmansotaa sekä sotatoimien että siviilien näkökulmasta. 

Talvisodasta ei löydy mainintaa, mutta Suomella on kyllä paikkansa 
natsi-Saksan liittolaisena. Kokonaisuus jättää aavistuksen mustasuk-
kaisuudesta, ikään kuin Normandian maihinnousu ja veriset taistelut 
olisivat jääneet merkitykseltään liiaksi itärintaman varjoon. 

Museoita emotionaalisemmin asetelmaa tasapainottavat hautaus-
maiden viimeiset leposijat viivasuorissa riveissä. Bayeux’ssa makaa 
4 000 brittiä ja Colleville-sur-Merissä yli 9 000 amerikkalaista, joista 
huomattava osa kaatui rantatöyrään takana aukeavalla Omaha Beach-
illa. 

Teen pitkän vaelluksen pitkin sen vesirajaa, annan nousuveden 
huuhdella jalkoja ja mietin, miten pitkiä olivat 6. kesäkuuta 1944 nuo 
maihinnousun viimeiset metrit nuorille miehille. Niitä kuvaavan 
elokuvan Pelastakaa sotamies Ryan alkutahdit paukuttavat otsaa ja 
takaraivoa. 

Emmekö ole historialle velkaa sen, että erimielisyyksistään huo-
limatta Eurooppa, Britannia ja Yhdysvallat pitävät jatkossakin yhtä 
suurissa asioissa? 

 Demokraatti 10.8.2017 



197OLEN OLLUT SITÄ MIELTÄ, ETTÄ Suomessa pitäisi tuntea 
paremmin muun muassa Puolaa. Suuri Itämeren maa, ankara 

historia, rikas kulttuuri. – Suosittelen tulokulmaksi esimerkiksi jazzia, 
mutta jos se ei maistu, niin aloittaa sopii vaikkapa lentopallosta. 
Pikku poikana jäi mieleen Montrealin olympiafinaali 1976, kun Puola 
niisti Neuvostoliiton yli kahden tunnin tahkoamisen jälkeen 3–2. Teki 
aina gutaa, kun joku etupiirin maista kurmootti isoveljeä. – Juuri nyt 
Gdanskissa taitaa Suomi-poika saada polskeilta dunkkuun, vaikka 
parhaansa pistää kampoihin… 

 Facebook 26.8.2017 

WASHINGTONIN TIEDOTUSTILAISUUDESSA saatiin uutisankka 
suoraan hevosen suusta…

 Facebook 29.8.2017 

KUOPUKSELLA ON EDESSÄ inssiajo. Kyselin, mitä autokoulussa 
nykyään opetetaan, kun lähestytään liikennevaloja, jotka vaih-

tuvat keltaiseksi. Muistini mukaan kun silloin pitäisi jarrutella, mutta 
naapurikaistoilla yhä useammin tunnutaan päinvastoin painettavan 
kaasua vielä pitkälle punaisten puolelle… Poika lupasi pysäytellä 
ajoissa. 

 Facebook 4.9.2017 

Lissabonin sopimus ja  
Euroopan puolustus

Suomi on ollut innokas tiivistämään Euroopan unionin puo-
lustusyhteistyötä, jopa niin, että täällä on annettu Lissabonin sopi-



198 muksen lausekkeelle keskinäisestä avunannosta enemmän periaatteel-
lista merkitystä kuin yleensä EU:n jäsenmaissa. Keskustelu Euroopan 
”strategisesta autonomiasta” ja yhteisestä puolustuksesta on kuitenkin 
voimistumassa myös muualla. 

ELÄKKEELLÄ OLEVA SUURLÄHETTILÄS Jaakko Blomberg kiinnitti 
tällä palstalla keväällä huomiota siihen, että Suomen turvallisuus-
politiikassa muhii linjakysymys: Miten Euroopan unionin Lissabonin 
sopimukseen sisältyvää lauseketta jäsenmaiden keskinäisestä avun-
annosta tulisi tulkita? 

”Yhteisymmärrys vallitsee siitä, että Suomi ei voi eristäytyä tai olla 
ulkopuolinen, jos lähialueellamme tai muualla Euroopassa turvalli-
suus on uhattuna – tai paremminkin, kun aseellinen hyökkäys jo on 
tapahtunut. Erimielisyys näyttää koskevan sitä, minkälaiseen toimin-
taan Suomi on valmis tai velvoitettu ryhtymään tällaisessa tilanteessa.” 

Keskustelu eurooppalaisesta puolustusyhteistyöstä on sittemmin 
kiihtynyt. Suomi on edelleen profiloitunut sen kehittämisen ja tiivistä-
misen innokkaana kannattajana, mutta tuosta Lissabonin sopimuksen 
avunantovelvoitteesta ollaan enimmäkseen hissukseen. Useimmiten 
koko kysymys kuitataan viittaamalla siihen, että muissa maissa lausek-
keelle ei panna juurikaan painoa – mikä lieneekin täysin totta. 

EU:n Nato-maissa ei solidaarisuuslausekkeen sanahelinälle tarvitse 
korvaa juuri lotkauttaa, kun keskinäisen avunannon hoitaa tosipaikan 
tullen yhteinen puolustusliitto. Sotilaallisesti liittoutumattomien 
jäsenmaiden on näin parasta edelleen ankkuroida turvallisuutensa 
muihin elementteihin. 

Tästä huolimatta oli kiinnostavaa kuulla Paasikivi-Seuran tilaisuu-
dessa, kuinka Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri 
Petteri Orpo muotoili huolensa Euroopan heikentyneestä turvalli-
suustilanteesta: 

”Kaikkein oleellisinta on kuitenkin vahvistaa Lissabonin sopi-
muksen avunantovelvoitetta. Mitä virkaa hyvillä suunnitelmilla ja 
rakenteilla on, jos EU-maat eivät tiukan paikan tullen olekaan val-
miita auttamaan toisiaan? Suomen tulkinta on, että avunantolauseke 
on jäsenvaltioita yhtäläisesti velvoittava, joka edellyttää unionin 



199jäsenmailta valmiutta konkreettisen avun antamiseen. Eduskunnan 
kanta vuodelta 2006 on, että hyökkäys yhtä EU-jäsenvaltiota kohtaan 
merkitsisi muiden apuun tuloa monin keinoin, mukaan lukien soti-
laalliset toimet. On nimenomaan Suomen etu työskennellä sen eteen, 
että muut EU:n jäsenmaat tulkitsisivat avunantovelvoitetta samalla 
tavalla.” 

Seuraavaan hengenvetoon Orpo totesi, ettei halunnut rakentaa 
pilvi linnoja: ”EU ei vielä pitkään aikaan ole meille puolustusratkaisu.” 
Mutta aika korkealle tavoitehierarkiassa hän tuon avunantovelvoitteen 
kuitenkin asetti. 

DONALD TRUMPIN PUHEET JA LINJAUKSET ovat saaneet muun muassa 
Saksan liittokanslerin Angela Merkelin toteamaan, että Euroopan 
yksinkertaisesti on otettava parempi vastuu puolustuksestaan. Saksa-
laisten sosiaalidemokraattinen ajatushautomo Friedrich Ebert Stiftung 
ehti jo sitä ennen polkaista pystyyn projektin, joka kokoaa yhteen puo-
lustuspoliittisia näkemyksiä kaikista EU-maista. 

Hankkeen tulokset ovat nyt ilmestyneet tuhdissa kokoomateok-
sessa Strategic Autonomy and the Defence of Europe – On the Road to 
a European Army? (Dietz). Kalevi Sorsa -säätiön järjestää sen pohjalta 
yhdessä FESin kanssa keskustelutilaisuuden, jossa Euroopan turvalli-
suutta ja puolustusta käsittelevät kirjan toimittajat Anna Maria Kellner 
ja Uwe Optenhögel sekä siihen Suomen osuuden kirjoittanut Henna 
Hopia ja kansanedustaja Erkki Tuomioja. 

Englanninkielinen tilaisuus pidetään maanantaina 11. syyskuuta klo 
17–19 Paasitornin Juho Rissanen -salissa. Tervetuloa!  

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 8.9.2017 

LAST NIGHT OF THE PROMS, Sakari Oramo johtaa Royal Albert 
Hallista – parasta vastiketta Yle-verolle, kun paikan päällekään ei 

tästä sohvalta pääse. Sibeliusta ja Wagneria, hmm… Britit ne näyttävät 
päässeen kauneuden valoon natsihaamujen varjoista. 

 Facebook 9.9.2017 



200 ENSIVISIITTI VENÄJÄN POLIITTISEN historian museossa Pieta-
rissa, rakennuksessa, jossa bolševikit pitivät päämajaansa 1917. 

Myönteinen yllätys, ettei näyttelyn plakaateissa ihmeemmin him-
mailtu, ainakaan englanniksi. Minun silmääni ne olivat kutakuinkin 
käypää tekstiä, Stalinin ”ennaltaehkäisevän terrorin” luvutkin kai 
oikeaa kokoluokkaa, ja Molotovin–Ribbentropin sopimuksesta mai-
nittiin myös Itä-Euroopan jakanut salainen lisäpöytäkirja. Otto Villeä 
ei kylläkään näkynyt…

 Facebook 13.9.2017 

Kommentaattori kompuroi

SE ON TAITAMATTOMASTI sanottu, jos joutuu jälkikäteen selittele-
mään sanomisiaan. Nyt täytyy, kun Eero Heinäluomakin on ollut 

”äimän käkenä” lukiessaan Helsingin Sanomista kommenttini presi-
dentinvaalien asetelmista. Pahoittelen syntynyttä hämmennystä. 

Väännetäänpä tämä tässä vielä rautalangasta. Pohdiskelin uusien 
galluplukujen valossa, miksi nykyisessä asetelmassa on ehkä poik-
keuksellisen vaikeaa mobilisoida vahvaa liikettä haastamaan istuvaa 
presidenttiä Sauli Niinistöä. 

Nähdäkseni analogiat aikaisempiin suoriin kansanvaaleihin 
ontuvat. Yksi keskeinen syy liittyy kansainväliseen politiikkaan, jonka 
varjot ovat taas tunkeutuneet lintukotomme liepeille. Esitin asian 
haastattelussa näin: 

”Majander ja [Helsingin yliopiston tutkijatohtori Johanna] Vuo-
relma uskovat Niinistön hyötyneen etenkin siitä, että ulko- ja turval-
lisuuspolitiikka on noussut suomalaisen yhteiskunnan huoleksi viime 
vuosina. Se on korostanut presidentti-instituution asemaa. Niinistö on 
myös ottanut haltuunsa tilan, joka hänelle on annettu. 

’Meillä ei ole pitkään aikaan ollut sellaista pääministeriä, joka olisi 
ottanut näissä asioissa korkeaa profiilia. Lisäksi suurimman oppositio-



201puolueen Sdp:n johtavat ulkopoliitikot, Erkki Tuomioja ja Eero Heinä-
luoma, ovat antaneet tukensa Niinistölle’, Majander sanoo.” 

Lausumani liittyy tuossa – mielestäni koko lailla selvästi – ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan ja sen johtajuuteen. Juttua osaltani nopeasti 
tarkastaessa en huomannut ajatella, että varomaton muotoilu voidaan 
irrottaa ja yhdistää nykyiseen ehdokasasetteluun. Se oli siis virhe. 

ITSE NÄKEMYS EI KUITENKAAN ollut täysin tyhjästä nyhjäisty. Mie-
lessäni olivat esimerkiksi tällaiset, ei niin kovin vanhat kannanotot: 

”Sosialidemokraateilla ei ylipäätään ole ollut huomauttamista 
siihen tapaan, jolla Niinistö on presidentille kuuluvaa ulko- ja turval-
lisuuspolitiikan johtamistehtävää hoitanut, vaan olemme sitä voineet 
varauksetta tukea. […] Mikään kansallinen tai sosialidemokraattinen 
intressi ei nyt puhu sen puolesta, että presidenttiä olisi perusteltua 
vaihtaa.” (Tuomioja Facebookissa 5.6.2017) 

”Suomen ulkopolitiikassa ei ole nyt suuria uudelleenarvioinnin 
tarpeita. Kiitos tästä kuuluu ennen muuta presidentti Niinistölle. Pre-
sidentin ulkopolitiikka on katsonut suhdanteiden ylitse. Siksi suhdan-
teen kääntyessä Suomella ei ole tarvetta käännöksiin.” (Heinäluoman 
vieraskolumni ”Viisasta ulkopolitiikkaa” Maaseudun Tulevaisuudessa 
23.12.2016) 

Kaiken kaikkiaan sosiaalidemokraatit tuntuvat olleen vähintään 
yhtä tyytyväisiä Niinistön ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa kuin tämän 
oma taustapuolue Kokoomus. Tuskin lienee liioittelua puhua anne-
tusta tuesta. 

Tämän kanssa ei ole ristiriidassa se, että SDP on asettanut oman 
ehdokkaansa presidentinvaaliin ja tukee häntä tietysti täysin voimin. 
Päinvastoin, se on luontevaa moniarvoista demokratiaa. Valtionpää-
miehessä/naisessa kun on kyse paljon muustakin, eikä hyvän ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan harjoittaminen ole yhdestä henkilöstä kiinni. 

LISÄTTÄKÖÖN TÄHÄN VIELÄ netti-Hesarin jutusta löytyvä katkelma, 
joka ei näemmä mahtunut lehden paperiversioon: 

”Majander arvioi, että jos joku ehdokkaista yrittää luoda kampan-
jastaan jonkinlaisen ilmiön, sillä alkaa olla kiire. Haavisto onnistui 



202 tässä viime vaaleissa, mutta sen toistaminen olisi Majanderin mukaan 
vaikeaa. 

Mielenkiintoista on myös se, onnistuuko Sdp:n Haatainen hankki-
maan taakseen naisten ääniä, Majander sanoo.” 

Eli kyllä meillä kansalaisilla ja kommentaattoreilla seurattavaa 
riittää, kun lahjomatonta kristallipalloa ei ole kellään. Tilaa ja tilausta 
saattaisi hyvinkin olla naisehdokkaan ympärille syntyvälle ”ilmiölle”, 
eikä sen ehdokkaan tarvitse olla laajaa mediahuomiota keräävä Laura 
Huhtasaari. 

Olkoot nämäkin vaalit debatoivan demokratian juhlaa – intoa, 
onnea ja menestystä kampanjoihin! 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 16.9.2017 

LOUNASSALAATILLA KESKUSTAN ”toimistossani” Cafe Aallossa. 
Ilahduttavasti joka pöydässä asiakkaita, joista suurin piirtein 

puolet ilmeisesti kauempaa Aasiasta. Ja heistä valtaosa naisia. Sopiiko 
tältä pohjalta ennustella, missä ja keissä on kulttuurin tulevaisuus…

 Facebook 18.9.2017 

EDUSKUNNASSA PÄÄSEE TÄNÄÄN piru irti, kun kansanedustajat 
ryhtyvät rukkaamaan alkoholilakia. Kansan edustajat ovat myös 

valmiina. Naapurikorttelin St. Urho’s Pubista kajahtaa jo päivitetty 
versio Kepun vaalilaulusta: Nyt juodaan Suomi kuntoon… 

 Facebook 19.9.2017 



203Schulz-hype suli Saksan  
vaalitaistossa

SAKSAN SOSIAALIDEMOKRAATEILLA OLI alkuvuodesta aihetta 
optimismiin. Ensimmäistä kertaa vuosikausiin tuntui mahdolli-

selta, jopa realistiselta ajatella, että Angela Merkel ja kristillisdemo-
kraatit olisivat lyötävissä syksyn liittopäivävaaleissa. 

Pakolaiskriisi oli syönyt Merkelin suosiota, ja ärhäkkä Alternative  
für Deutschland nakersi CDU/CSU:n vakaata kannatusta kansallis-
konservatiivisella populismillaan. SPD puolestaan sai Martin Schulzista  
liittokansleriehdokkaan, joka räpsäsi välittömästi kymmenkunta pro-
sentin lisän puolueen kannatuslukuihin. 

Ehdittiin muistella, että hävisihän Saksat jälleen yhdistänyt kans-
leri Helmut Kohlkin lopulta vaalit 16 valtavuoden jälkeen. Miksei siis 
kansa kyllästyisi myös Mutti-Merkeliin. 

SUNNUNTAINA KÄYTÄVIEN LIITTOPÄIVÄVAALIEN alla ei Schulz-
hypestä näy enää jälkeäkään. Mielipidemittaukset ovat saaneet sosiaali-
demokraatit pelkäämään, että kannatus voi painua kaikkien aikojen 
pohjalukemiin. Hyvä jos alkaa yhä kakkosella. 

Toki tuloksen ennustamiseen liittyy arvaamattomia tekijöitä, kuten 
viime aikoina on nähty. Lähtevätkö äänestäjät ylipäätään liikkeelle, 
kun Merkelin voittoa pidetään ennalta kuulutettuna? Kuinka uusi AfD 
onnistuu ihmisten tyytymättömyyden mobilisoinnissa vaaliuurnien 
äärelle? 

Sosiaalidemokraattien leirissä joka tapauksessa pohditaan jo syitä 
mahdollisesti vaatimattomaksi jäävään menestykseen. Olisiko Brys-
selin parlamentissa ja EU:n pelikentällä kannuksensa hankkineen 
Schulzin sittenkin pitänyt vetää kampanjassa rohkeampaa Eurooppa-
linjaa – à la Emmanuel Macron? 

Vai olisiko voittava strategia löytynyt Bernie Sandersin ja Jeremy 
Corbynin viitoittamasta suunnasta? Monien silmissä SPD:n paino-
tukset sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta kaipaisivat konkreet-



204 tisempaa terästystä, esimerkiksi perintöjen ja pääomatulojen reip-
paamman tasauksen kautta. 

Mielipiteitä jakavia ja polarisoivia kysymyksiä. Mutta kaikkia ei 
tarvitse miellyttää, jos tavoittelee vain kolmanneksen kannatusta. Nyt 
neljänneskin tuntuisi SPD:lle tyydyttävältä tulokselta. 

SAKSAN VAALIENJÄLKEISTÄ ELÄMÄÄ varjostaa kysymys tulevasta 
hallituskoalitiosta. Sosiaalidemokraateille saattaa hyvinkin olla taas 
tarjolla juniorikumppanin asema kristillisdemokraattien rinnalla, 
mutta vajoaminen pysyväksi apupuolueeksi ei erityisemmin innosta. 

Hallituksen menestys kun luetaan sen veturin Merkelin ja valta-
puolueen CDU:n ansioksi, kun taas harjoitettuun politiikkaan tyyty-
mättömät hakevat parempaa vaihtoehtoa oppositiovoimista. Sosiaali-
demokraattien on vaara pudota väliin. 

Neljä vuotta sitten ratkaisu hallitukseen menosta tehtiin taitavasti 
SPD:n jäsenäänestyksen antamalla vahvalla mandaatilla. Panoksena 
oli silloin muun muassa hallitussopimukseen neuvoteltu minimi-
palkan säätäminen. 

Nyt ei oikein ole nähtävissä mitään riittävän selkeää kysymystä, 
jolla suuren koalition jatko myytäisiin kenttäväelle. Oppositioasema 
houkuttaa, irrottautuminen Merkelin kuolemansyleilystä, jolloin 
avautuisi tilaa omalle uudistumiselle. 

Toisaalta muut vaihtoehdot enemmistöhallituksen muodos-
tamiseen ovat nekin vähissä. Niin sanottu ”Jamaika-koalitio” 
(musta+keltainen+vihreä) on mahdollinen, mutta siinä liittopäiville 
paluuta tekevien liberaalien on vaikea vetää yhtä köyttä vasemmalle 
kallellaan olevien vihreiden kanssa. 

Eikä se helppoa ole CDU:n astetta vanhoillisemmalle sisarpuo-
lueelle CSU:llekaan Baijerissa, jossa on osavaltiovaalit edessä. Eli 
Angela Merkelillä riittänee mietittävää vielä maanantainakin, vaikka 
hän herännee siihen vaalien voittajana – huikeasti jo neljättä kertaa 
peräkkäin. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 22.9.2017 



205HALLITUSOHJELMAT OLI Suomessa tapana kirjata koko lailla 
yksityiskohtaisesti, jotta hallituspuolueiden olisi vaikeampi 

käydä iltalypsylle. Muuten Kepu tai joku muu pettäisi aina. 
Neljän vuoden juoksussa tällaisista pitkistä pumaskoista uhkasi 

tulla kannattelevan pelastusrenkaan sijaan pakkopaita, joka painaa 
hallituskoalitiota pinnan alle: vie toimeenpanovallalta hapen ja tekee 
kyvyttömäksi reagoimaan muuttuvan ajan vaatimuksiin. 

Perusporvarihallitus katsoi keväällä 2015 ratkaisseensa tämän 
dilemman. Pääministeri Juha Sipilä kertasi toistamisesta päästyään, 
joko yritysmaailman tai Sitran mallien mukaisesti, että hänen hallituk-
sensa ohjelma on aikaisemmista poiketen ”strateginen”. 

Muotoilu antoi luvan odottaa joustavuutta keinoihin asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa, mutta myös herkkyyttä uudelleen arvi-
ointeihin asetelmien ja tilanteiden muuttuessa. Tiukan paikan tullen 
hallitusohjelma taitaa kuitenkin toimia edelleen vanhaan tapaan 
pysähtyneisyyden ankkurina, kuten sinisten Sampo Terho äsken 
A-studiossa linjasi EU-politiikan osalta: 

”Hallitusohjelmaa voidaan muuttaa yksimielisellä hallituksen ja 
hallituspuolueiden päätöksellä. Muuten sitä ei voida muuttaa. Siitä 
mitä on sovittu, niistä lähtökohdista ja periaatteista pidetään kiinni, 
jos joku hallituspuolueista haluaa niistä edelleen pitää kiinni.” 

Näinhän se tietysti on, sanasta miestä ja naista. Ja jokainen puolue 
tai hallitusryhmä arvioi omista lähtökohdistaan sen, mistä tekee tar-
peen tullen hallituskysymyksen. On se sitten soten valinnanvapaus, 
maakuntahallinto, EU-, euro- tai pakolaispolitiikka. 

 Facebook 27.9.2017 

TV1 NÄYTTI ÄSKEN Marko Lönnqvistin käsikirjoittaman ja 
ohjaaman Ulkolinjan: ”Venäjä – 100 vuotta myöhemmin”. Käypä 

kiinnostava luotaus, mutta Stalinin terrorin kohdalla meni sössöksi. 
”Kaikkien Neuvostoliiton vainouhrien määrästä on ristiriitaisia 

arvioita 20 ja 60 miljoonan välillä”, kertojaääni valistaa. Seuraa-
vaksi leikataan vakaumukselliseen nykykommunistiin, joka sanoo: 
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800 000 ihmistä.” 

Joopa joo, kaikenlaisia lukuja on vuosien saatossa toki heitelty, 
mutta eivätkö jotkut arviot ole perustellumpia kuin toiset? Olisiko 
katsojille voinut tarjoilla näinä valeuutisten aikoina hieman täsmäl-
lisempää tietoa? Toimittajan haarukka on jo itsessään poskettoman 
lavea, ja sen alarajakin vaikuttaa vedetyn ilmeisen yläkanttiin, vanhen-
tuneiden käsitysten pohjalta. 

Olen näissä ruumiiden laskemisessa tottunut luottamaan Timothy 
Snyderiin, kunnes käteen osuu uskottavampi kokonaisesitys. Hän veti 
laajoja kansainvälisiä tutkimustuloksia yhteen New York Review of 
Booksissa tammikuussa 2011 seuraavasti: 

”The total number of noncombatants killed by the Germans – about 
11 million – is roughly what we had thought. The total number of civi-
lians killed by the Soviets, however, is considerably less than we had 
believed.” Stalinin ruma rekordi yltää ”vain” yhdeksään miljoonaan. 
Tarkempi erittely löytyy Snyderin kirjasta Tappotanner (2010, suom. 
2014). 

 Facebook 5.10.2017 

EUROOPAN POLIITTISET JÄRJESTELMÄT ja rakenteet jatkavat 
rapistumistaan. Katalonian umpisolmu surettaa, mutta ei tule 

yllättäen, kuten kolumnissa puolitoista vuotta sitten kommentoin. Jos 
politiikka on mahdollisen taidetta, niin tässä ovat olleet tunarit liik-
keellä, puolin ja toisin.

 Facebook 6.10.2017 



207Pureeko politiikan polarisaatio?

SUOMESSA TAPAHTUI POLITIIKAN hegemoniamurros kahdessa 
vaiheessa vuosina 2006–2007. Ensin havahduttiin kysymään, 

miksi porvarillinen Suomi valitsee presidentiksi sosialistin. Kokoo-
muksen Sauli Niinistö sai presidentinvaalien toisella kierroksella var-
sinaisena äänestyspäivänä jo enemmän ääniä kuin niukasti valituksi 
tullut SDP:n ja Vasemmistoliiton yhteisehdokas Tarja Halonen. 

Presidentin suoraan kansanvaaliin sisältyy samastumispintaa ja 
symboliikkaa, jotka heijastelevat kansakunnan sielun virettä ja vir-
tauksia eri tavalla kuin puoluepolitiikka. Toisaalta tulos voitiin ohittaa 
henkilökysymyksenä. Varsinaisessa vallankahvassa joka tapauksessa 
jatkoi Keskustan ja sosiaalidemokraattien punamultahallitus, vaikka 
sen pääministeri Matti Vanhanen ei pärjännyt presidenttikisassa. 

SDP:n asema suomalaisessa politiikassa näytti edelleen vahvalta, 
muutoinkin kuin Halosen uudelleenvalinnan vuoksi. Se oli ollut sel-
keästi johtava hallituspuolue Paavo Lipposen kaksi pääministerikautta 
(1995–2003) ja sen päälle punamullan toinen valtapilari. Lisäksi por-
varihallituksen muisto 1990-luvun alkupuolen ankarilta lamavuosilta 
varjosti vielä monen mieltä. 

Ei ollut suurta houkutusta ryhtyä uudelleen moiseen seikkailuun, 
etenkään kun SDP:n kannatus vaikutti stabiilin korkealta. Syksyn 2004 
kunnallisvaaleissa sosiaalidemokraatit olivat ykkönen yli 24 prosentin 
kannatuksella, ja sama asetelma säilyi mielipidemittauksissa pitkään, 
aivan seuraavien eduskuntavaalien kynnykselle. 

MUTTA GALLUPIT OVAT GALLUPEJA, kuten politiikassa tavataan 
sanoa. Valta jaetaan vasta vaaleissa, joissa jokainen ääni pitää voittaa 
aina erikseen ja uudelleen. Vuoden 2007 puolelle tultaessa Suomen 
poliittisessa mielenmaisemassa tapahtui toinen havahtuminen. SDP:n 
etulyöntiasema hallituspuolueeksi kyseenalaistui samaa tahtia, kuin 
sen kannatuskäyrä kääntyi hienoiseen laskuun. 

Vaalituloksella olisi väliä ja vaikutusta. Presidenttiratkaisu oli jäänyt 
kaihertamaan, ja siitä oli nyt mahdollisuus saada revanssi. Tästä todisti 
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kilökohtainen äänisaalis, joka nousi uuteen Suomen ennätykseen, yli 
60 000 ääneen. Se oli enemmän kuin viidellä valtakunnallisesti par-
haiten menestyneellä sosiaalidemokraatilla yhteensä. 

Eduskuntavaaleista tuli näin presidentinvaalien kolmas kierros, 
mutta se ei yksin riitä avaamaan mentaalista murrosta. Kokoomus ja 
SDP rakensivat vaalikampanjointinsa olennaisesti eri pohjalle, kun 
edellinen pyrki ruotsalaisen veljespuolueensa menestysreseptin tavoin 
liudentamaan poliittisen kentän vastakkainasetteluja ja jälkimmäinen 
paremminkin polarisoimaan niitä. 

Niinistöä oli markkinoitu työväen presidenttinä julistaen, että vas-
takkainasettelun aika oli ohi. Kokoomus jatkoi eduskuntavaaleihin 
samalta pohjalta mannekiineinaan muun muassa ”Sari Sairaanhoitaja”, 
jolle lupailtiin reilusti lisää liksaa. 

Perinteisen työväenliikkeen puolelta tarjoiltiin paluuta perintei-
sempään mielikuvastoon. SAK yritti aktivoida joukkoja äänestämään 
pestaamalla mainion Oiva Lohtanderin esittämään mässäilevää öky-
porvaria, joka halveksi tyhmiä duunareita. Mainos ei koskaan päässyt 
televisioon asti, mutta sosiaalidemokraateille se ehti synnyttää maine-
tappion, jota muistellaan yhä. 

SDP nimittäin flirttaili samaan aikaan negatiivisen kampanjoinnin 
konseptilla, joka Suomessa on jäänyt suhteellisen harvinaiseksi. 
Sosiaalidemokraatit maalasivat Kokoomukseen viittaavaa sinisen 
tulevaisuuden uhkakuvaa, jossa kylmästi jylläävät varallisuus ja muut 
etuoikeudet. Vastapariksi tarjottiin lämpimän punaista hyvinvointi-
yhteiskunnan tasa-arvoista ja oikeudenmukaista syliä. 

VAALITULOS EI JÄTTÄNYT SIJAA jossittelulle, kumpi strategia puri 
paremmin. Jyrki Kataisen johtama Kokoomus eteni lähes neljä pro-
senttiyksikköä, siinä missä Eero Heinäluoman SDP hävisi kolme. 
Näiden kahden pukarin välissä Keskusta säilytti asemansa suurimpana 
puolueena, ja Matti Vanhanen saattoi jatkaa uuden porvarihallituksen 
pääministerinä. 

Jälkikäteen on helposti unohtunut, kuinka tiukka tuo vaali itse 
asiassa olikaan. Tuore tutkimus arvioi rempseästi, että Keskusta vai-
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Vanhaselle. (Kamppailu vallasta. Eduskuntavaalikampanjat 1945–2015. 
Docendo 2016, 242.) Yhden prosentin siirtymä Keskustalta sosiaali-
demokraateille olisi kuitenkin riittänyt nostamaan SDP:n suurim-
maksi puolueeksi ja ajurin paikalle muodostamaan hallitusta. 

Näkemättä ja kokematta jäi, kuinka pääministeri Heinäluoman 
punamulta olisi selvinnyt eurokriisin ja taantuman tappajaisista. Sen 
sijaan SDP vajosi sisäiseen selvitystilaan, jota Heinäluoma osaltaan 
yritti ratkaista luopumalla oma-aloitteisesti puolueen puheenjoh-
tajan paikalta. Perusjännite poliittisen polarisaation ja keskikentän 
kokoavan voiman välillä jäi kuitenkin kytemään puolueen sisään. 

Jutta Urpilaisen SDP:llä oli jälkimmäisellä linjalla lunastuksen 
paikka, kun eduskuntavaalien 2011 jälkeen muodostettiin Jyrki 
Kataisen kuuden puolueen hallitus. Vaikka pääministerin nuija 
oli Kokoomuksella, sosiaalidemokraattien tuli käytännössä tarjota 
koossa pitävä kitti, mikäli poliittisen kentän ääripäät haluttiin saada 
vetämään yhteiseen suuntaan. 

Tehtävä saattoi olla mahdoton kenelle tahansa, jos kohta yli puo-
luerajojen haikailtiin Paavo Lipposen sateenkaaren siinä onnistuneen. 
Politiikan keskipakoisvoimat murensivat pala kerrallaan niin hallitus-
koalition kuin sosiaalidemokraattien sisäisen rintaman. Terävämmän 
polarisaation paluu nähtiin sekä Antti Rinteen nousussa SDP:n 
puheenjohtajaksi että Alexander Stubbin lyhyeksi jääneen hallituksen 
vajavaisessa toimintakyvyssä. 

VOI HYVIN OLLA, että SDP:n vaalistrategit 2007 olivat edellä aikaansa. 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana poliittinen polarisaatio on voi-
mistunut erilaisilla akseleilla ympäri Eurooppaa ja kauempanakin. 
Siinä prosessissa konsensushakuinen sosiaalidemokratia on jäänyt 
usein väliinputoajaksi. 

Ilmiö on kansainvälinen, mutta kunkin maan poliittinen kulttuuri ja 
vaalijärjestelmä muokkaavat sitä, miten trendi konkretisoituu kansal-
lisesti. Ne ohjaavat myös ratkaisevasti uudesta asetelmasta vedettäviä 
johtopäätöksiä. Naapureiden ja kollegoiden kokemuksista kannattaa 
ottaa oppia, mutta yhden ratkaisun sapluunaa ei ongelmaan ole. 
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kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit menettivät vastikään 
liitto päivävaaleissa kertaheitolla lähes 14 prosenttia kannatuksestaan. 
Samaan aikaan Britannian työväenpuolue ratsastaa nousukiidossa, 
kun Jeremy Corbyn profiloi Labouria oppositioasemasta käsin perin-
teisemmin vasemmistolaisin painotuksin. 

Ranskassa taas Emmanuel Macron osoitti, että vaalit voidaan yhä 
voittaa keskeltä, jopa ylivoimaisesti, kunhan saa äänestäjien uskon 
uudistumiseen ja tulevaisuuteen puolelleen. Samantapaista oikeisto–
vasemmisto-akselin ylitystä rummuttavat Suomessa nyt vihreät ja 
vakuuttavat yhteistyökykyään kaikkien kanssa haaveillessaan noususta 
pääministeripuolueeksi. 

Pureeko siis politiikan polarisaatio, kannattaako rakentavaa valtaa 
eikä pelkkää protestia tavoittelevien puolueiden sitä ruokkia? Kyllä 
se puree, mutta etukäteen ei voi luotettavasti ennustaa, uppoavatko 
hampaat omaan nilkkaan. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 9.10.2017 

AH, VIIKONLOPPU! SIIS Siis Jean-Luc Godardin viikonloppu, 
Le Week-end – kosmoksessa harhaileva elokuva (1967), jonka 

anarkia puree 50 vuoden takaa. Panin pyörimään viikolla kuolleen 
Anne Wiazemskin muistoksi, kun dvd-arkistostani ei löytynyt Kiina-
tarta samalta vuodelta. Vaan parikymppinen Anne sivuosassaan hau-
tautui tässä väkivaltaan kääntyvän kuvaston alle. Ranskan autokan-
nasta 60-luvun puolivälissä sen sijaan kattava otos, myös traktoreista… 

 Facebook 13.10.2017 

SOSIAALIDEMOKRATIAN PERINTÖÄ jaettiin taas aamutelevisiossa, 
kun Sampo Terho omi ”kansankodin avaimet” sinisen tulevai-

suuden taskuun…

 Facebook 16.10.2017 



211Pakkovenäjää

KOITTAISIPA AIKA, JOLLOIN Helsingin rautatieasemalta on yhtä 
luonnollista hypätä Pietarin junaan kuin satamista Tallinnan tai 

Tukholman laivoihin. Sillanrakentaja-Suomi olisi silloin lunastanut 
potentiaalinsa kansainvälisen kanssakäymisen risteysasemana ver-
kottuneessa maailmassa. 

Helpompaahan tuo jo tänäänkin on kuin moni ajattelee. Allegro 
vie kolmessa ja puolessa tunnissa jouhevasti Pietarin ytimeen, neljä 
kertaa päivässä. Matkustajamäärät ovat taantuman jälkeen olleet kas-
vussa, mutta enemmän venäläisten ja ulkomaalaisten turistien kuin 
suomalaisten osalta. 

Viisumi on lähtökynnystä nostava kustannus ja vaiva, mutta on ase-
telmassa muutakin. Asenteeseen vaikuttavat sekä historia että nykyi-
syys – kellä vetovoimana, toisilla luotaan työntäen. Ja sitten on se kieli. 

Saapastellessani syyskuussa Pietarin sateisia katuja kirosin taas 
kerran, kuinka paljon tästä kiehtovasta kaupungista saisikaan irti, jos 
osaisi venäjää enemmän kuin pelkät aakkoset. 

Keijo Korhonen sen ymmärsi, kun poliittisen historian professorina 
1970-luvulla vaati alan opiskelijoilta venäjän alkeiden suorittamista. 
Polholaisille se tosin taisi maistua kuin piiskan tai paremminkin 
nagaikan sivallus muistona vuosisadan alun sortovuosilta. 

VENÄJÄN KIELEN ASEMAN vahvistaminen kuului ohjelmaan, kun 
Suomen suuriruhtinaskuntaa ryhdyttiin 1800-luvun lopulla sitomaan 
tiiviimmin keisarikunnan kylkeen. Kauppaa tai karriääriä Pietarin 
piireissä havitelleille kielitaito lukeutui välttämättömiin edellytyksiin. 

Levottoman teinipojan Gustaf Mannerheimin päähän paukutettiin 
pakkovenäjää Haminan kadettikoulussa, ennen kuin ura urkeni keisa-
rillisissa kaarteissa. Taito oli sittemmin hyödyksi myös Suomen mar-
salkkana, kun Neuvostoliiton kanssa piti ensin sotia ja sitten rakentaa 
rauhaa. 

J. K. Paasikivi puolestaan oli nuorena ylioppilaana kirjautunut 
Keisarilliseen Aleksanterin yliopistoon opiskelemaan Venäjän kieltä 



212 ja kirjallisuutta. Kutsumus oli aitoa, sillä hän hankkiutui vuonna 1891 
oma-aloitteisesti ja lainavaroin puoleksi vuodeksi Novgorodiin. 

Samoihin aikoihin jarrumiehen poika Väinö Thomasson aloitti 
oppikoulun vastaperustetussa Ressussa, jossa venäjää nautittiin viisi 
tuntia viikossa. Pakkopullaa tai ei, Tannerina tunnetun pojan päästö-
todistuksessa oli venäjässä kymppi, jos kohta ylioppilaskirjoitukset 
menivät heikommin. 

Kun syksyllä 1939 käytiin Moskovassa tuloksettomia ja lopulta 
sotaan johtaneita neuvotteluja, Tannerin on sanottu tunaroineen tök-
säytellessään karkeaa kouluvenäjää. Muistelmissaan hän muistaakseni 
kuittasi, että ei se Paasikivenkään venäjä ollut hääviä. 

URHO KEKKONEN HARRASTI koulupoikana suomen kieltä ja kirjoit-
tamista, mutta sen enempää pakkoruotsi kuin pakkovenäjäkään eivät 
innostaneet. Epäselväksi on jäänyt, johtuiko vastentahtoisuus ”poliit-
tisista” syistä vai muusta motivoitumisen puutteesta. 

Myöhemmin olisi venäjälle kyllä ollut käyttöä, mutta ei aikaa tai 
voimia taidon hankkimiseen. Niitä molempia löytyi Mauno Koivis-
tolta, joka iltaopiskelun ja väitöskirjatyön ohessa otti 1950-luvulla 
ohjelmaansa myös venäjän kielen ja jatkoi sinnikkäästi sen harjoitta-
mista läpi vuosikymmenten. 

”Monta kertaa oli se tunne, että näkemäni vaiva ei ollut siitä syn-
tyneen hyödyn arvoinen”, Koivisto pohdiskeli ponnistelujaan, mutta 
perestroikan myötä myös nämä kieliopinnot kantoivat hedelmää. 

Tänään ei tarvitse tähdätä presidentiksi tai professoriksi uskoak-
seen, että venäjän taito on vaivan väärti – pakolla tai ilman. Sama pätee 
tietysti kieleen kuin kieleen, mutta harvasta niistä pääsee hyötymään 
lyhyellä junamatkalla maailmanluokan metropoliin. 

 Demokraatti 19.10.2017 



213Itäinen ja läntinen Saksa eri teillä

”WIR SIND DAS VOLK – Me olemme kansa”, kuului koko 
Eurooppaa sykähdyttänyt iskulause, kun saksalaiset jaetun 

maan itäisellä miehityssektorilla alkoivat 1989 osoittaa mieltään. 
DDR:ää oli hallittu kansan nimissä harvainvallalla kansalaisia kont-
rolloimalla, mutta nyt tuo kansa marssi koloistansa kaduille maanan-
taisissa mielenosoituksissa, Leipzigissa ja muualla. 

Siinä menossa murtuivat muurit, kylmän sodan ja kylmien sydä-
mien. Iskulauseesta muokkautui myös variantti ”Wir sind ein Volk”, 
joka viittasi Saksojen yhdistymiseen, kuten vuoden 1990 puolella 
sitten tapahtuikin nopeassa tahdissa. Tai oikeammin DDR sulautui 
läntiseen liittotasavaltaan viitenä itäisenä osavaltiona. 

Vai sulautuiko sittenkään? Saksan syyskuiset liittopäivävaalit ker-
tovat, että ainakin poliittiselta kulttuuriltaan ja mielipideilmastoltaan 
itä ja länsi ovat edelleen kaukana toisistaan. Jos Saksan liittotasavaltaa 
on totuttu jäsentämään kahden suuren kansanpuolueen, kristillis-
demokraattien ja sosiaalidemokraattien kilpakenttänä, niin viimeis-
tään nyt on aika panna pelikirja uusiksi. 

ANGELA MERKELIN CDU kärsi vaaleissa rökäletappion (–8,6 %), mutta 
jäi itäisissä osavaltioissa selvästi vielä valtakunnallisen keskiarvon-
sakin alle (32,9/29,2). SPD:n synkkä tulos (20,5) riitti koko maassa 
toiseen sijaan, mutta idässä (14,3) vasta neljänneksi. 

Saksan vihreiden kannatus huiteli kesän 2011 alkaessa 25 prosentin 
paikkeilla, ja puolue haaveili vakiintumisestaan kolmanneksi suureksi 
kansanpuolueeksi. Seuraavat liittopäivävaalit menivät kuitenkin pie-
leen (8,4), eivätkä nytkään paljoa paremmin (8,9). Itäisissä osavalti-
oissa vihreiden suvaitsevaisuuden sanoma jäi tästä alle puoleen (4,3). 

Toinen ja perinteisempi hallituskoalitioiden tukipuolue vapaat 
demokraatit kompastui 2013 viiden prosentin äänikynnykseen, mutta 
teki nyt näyttävän paluun parlamenttiin 10,7 prosentin kokonaiskan-
natuksella. Idässäkin (oikeisto)liberaalit pärjäsivät (7,4), jos kohta 
selvästi länttä vaatimattomammin. 



214 Vaikka kommunistisesta yhteiskuntamallista saati ideologiasta  ei 
kannata puhua, niin DDR-ajan henkistä perintöä kantavat vasemmisto-
puolue sekä oikeistopopulistinen vaihtoehto Saksalle. Molemmat 
ylsivät itäisissä osavaltioissa kaksi kertaa suurempaan kannatukseen 
kuin lännessä: Die Linke 17,2/8,8 – AfD 21,6/10,2 (Berliini jätetty pois 
laskuista). 

VAALIANALYYSEISSA ON VIITATTU siihen, että mentaaliselta maise-
maltaan itäinen Saksa rinnastuu paremminkin Visegrad-maihin Puo-
laan, Tšekkiin, Slovakiaan ja Unkariin kuin läntisempään Eurooppaan, 
jossa toki kullakin on omat protesti- ja populistiliikkeet demokratiansa 
ilona ja riesana. Maahanmuuttovastaisuus toimii mobilisoivana teki-
jänä, vaikka esimerkiksi islamin ulkoisia merkkejä näkyisi arjessa ja 
katukuvassa suhteellisesti länttä vähemmän. 

Vajaan viiden miljoonan asukkaan Saksin vapaavaltiossa (!) Alter-
native für Deutschland ylsi liittopäivävaaleissa jopa suurimmaksi 
puolueeksi. Sen pääkaupungissa Dresdenissä ovat ”patrioottiset 
eurooppalaiset” marssineet ”länsimaiden islamisoimista vastaan” 
(Pegida) jo kolmen vuoden ajan. Aina maanantaisin, kuten vuonna 
1989 konsanaan. 

Mielikuvaa vapaustaistelun jatkuvuudesta on kannateltu myös 
iskulauseen ”Wir sind das Volk” lämmittelyllä. ”Kansan” sijaan pai-
notus on nyt kuitenkin voimakkaasti sanalla ”Me”, sillä eroa tehdään 
totalitaarisen regiimin sijaan ulkopuolelta uhkaaviin toisiin, maahan-
tunkeutujiin. 

Kun Saksasta on kyse, ei tee mieli ajatella mitä historian analogioita 
voi nousta mieleen, jos teemaa ”yhdestä kansasta” ryhdytään edelleen 
jalostamaan uusiokäyttöön. ”Ein Volk, ein Reich, ein Führ…”  

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 30.10.2017 

”VALOISA TULEVAISUUS PUTOSI kokonaan parlamentista”, 
HeSa uutisoi tänään synkästi Islannin vaaleista. – Jaa, kyse 

olikin hallituspuolueesta, kunnes ”vaaleihin ajauduttiin hallituksen 



215kaaduttua syyskuussa pedofiiliskandaalin seurauksena”. Aika gagaa 
tuntuu jutun perusteella maan politiikka olevan: 63-paikkaisessa par-
lamentissa kahdeksan puoluetta, muun muassa itsenäisyysmielisiä, 
reformisteja, vihervasemmistoa, demareita, piraatteja … ja uutena 
yrittäjänä vielä – Kepu. ”Vaalien yhtenä voittajana voi pitää vasta syk-
syllä perustettua keskustapuoluetta”, johtajanaan entinen pääministeri, 
joka ”joutui eroamaan 2016, kun niin sanotuista Panaman papereista 
paljastui hänen kytköksiään veroparatiiseihin”. Ja vielä vähän aikaa 
sitten Reykjavikin kaupunginjohtajana toimi koomikko, jonka tukena 
oli Paras puolue… Vänliga hälsningar, kära nordiska vänner, täältä 
sinisen tulevaisuuden maasta! 

 Facebook 30.10.2017 

AAMUN UUTISET LÄNSIMAISEN liberaalin demokratian tilasta: 
Yhdysvaltain presidentin (jota ennen tituleerattiin vapaan 

maail man johtajaksi) ent. kampanjapäällikkö saamassa syytteet val-
tionvastaisesta toiminnasta, viranomaisten harhauttamisesta ja rahan-
pesusta. Katalonian aluehallinnon johtajia uhkaa syyte kapinoinnista 
ja kansankiihotuksesta, mutta saattavat hakea turvapaikkaa Belgiasta. 
Ja sokerina pohjalla: Britannian kauppaministeri on pyytänyt sihtee-
riään ostamaan seksivälineitä ja kommentoinut tämän rintoja. – Jep 
jep, tällaistako tarjoamme maailmalle voittavaksi poliittiseksi järjestel-
mäksi… 

 Facebook 30.10.2017 

HOHHOIJAA, IHMISTEN tulotietoja revitellään nyt joka tuutista… 
Löytyykö jostain kätevästi lista näiden toimittajien tienesteistä?

 Facebook 1.11.2017 



216 HARMITTAA JA NOLOTTAA, että tänäkään vuonna ei ehdi näihin 
kirjallisuuden Finlandia-karkeloihin reaaliajassa. Juha Hur-

meeltakin luennassa vasta Nyljetyt ajatukset, vaikka uutukaiselleen jo 
tarjotaan tuota valtakunnanpalkintoa. Soutumatka Kustavista Hailuo-
toon on edennyr Merikarvialle, jossa muistetaan tietysti Arvo Saloa: 
”runoilija, libretisti, sanakikkailija, sanaristikkonikkari, journalisti, 
kansanedustaja, ministeri ja professori, oli sanaihminen jos kuka, 
kieli pelien ammattilainen, vääntelijä, kääntelijä ja ääntelijä!” Pari sivua 
myöhemmin määritellään matkan tarkoitus, jos se siihen asti on sat-
tunut jäämään lukijalle epäselväksi: ”Tästä on kysymys tässä aluksessa! 
Täällä soudetaan kielen ja ihmisen puolesta. Täällä työnnetään kei-
sarille silmät suuhun. Sitä vaatii Suomen etu.” Ou jees, stig ombord!

 Facebook 11.11.2017 

KUN PRESIDENTINVAALIEN 2006 tenteissä käsiteltiin EU:n puo-
lustusta, Perussuomalaisten ehdokas Timo Soini lohkaisi kuu-

luisan sloganinsa: ”Missä EU, siellä ongelma!” Tänään sama mies 
ilmoitti Suomen mukaan Euroopan unionin uuteen puolustusyhteis-
työhön. Kunpi lienee muuttunut enemmän… tai samantekevää: Hyvä 
EU, hyvä Timo!

 Facebook 13.11.2017 

Tarvitseeko punavihreä Suomi 
punavihreän presidentin?

”PORVARILLINEN SUOMI TARVITSEE 24 vuoden jälkeen jälleen 
porvarillisen presidentin!” Näin kuului keskeinen argumentti, 

kun Ben Zyskowicz, Arto Merisalo ja kumppanit keräsivät vuoden 



2172006 presidentinvaalien alla varoja Sauli Niinistön kampanjaan ja 
Kokoomuksen kassaan. 

Vetoomus sai vastakaikua, ja rahaa tulvi Jarmo Korhosen mukaan 
(Maan tapa, 2015) ovista ja ikkunoista. Samaan aikaan Niinistöä mark-
kinoitiin julkisuuteen työväen presidenttinä vakuuttaen, että ”vastak-
kainasettelun aika on ohi”. 

Melkoinen hybridimalli osoittautui menestykseksi, josta vain kir-
sikka jäi kakun päältä puuttumaan. Kokoomus onnistui kääntämään 
presidenttikysymyksen symbolivaaliksi, joka heijasteli kansakunnan 
syvempää sieluntilaa. 

Vaalien toisesta kierroksesta tuli tiukka, vaikka istuvan presidentin 
Tarja Halosen henkilökohtaiset kannatusluvut olivat olleet huippukor-
keat. Ne riittivät niukin naukin vielä toiselle kaudelle, mutta poliit-
tinen hegemonia kallistui Suomessa vääjäämättä vasemmalta puolelta 
kuvitteellista keskiviivaa oikealle. 

ISTUVAN PRESIDENTIN ASEMAA on vaikea horjuttaa, mutta ei mah-
dotonta. Se edellyttää kuitenkin henkilönä uskottavaa haastajaa, jota 
kantaa ajan henkeen sopivat yhteiskunnalliset virtaukset. Suoran kan-
sanvaalin oloissa ei mikään puolueiden välinen diili yksinään riitä. 

Kommentaattorit ovat odottaneet ja kilpailevat ehdokkaat toivo-
neet Sauli Niinistön ylivoiman sulamista, kunhan kampanjat pääsevät 
vauhtiin ja ratkaisujen aika lähestyy. Aikaisempiin kokemuksiin vii-
taten sitä on pidetty jos ei luonnon niin politiikan lakina. 

Näistä ennakoinneista on puuttunut analyysi siitä, mihin asialliseen 
elementtiin tai äänestäjälle samastumispintaa tarjoavaan mielikuvaan 
asetelmien tasoittuminen tällä kertaa nojaisi. Aivan ensimmäiseksi 
täytyisi haastajien omista riveistä löytyä riittävästi uskoa ja uskallusta. 

En tiedä, liikkuuko missään kirjeitä tai sähköposteja, joissa hehku-
tettaisiin punavihreän Suomen tarvitsevan punavihreän presidentin. 
Ehkä vaalihistoriaa voisi tulkita niinkin, että sellaista tunnetta pitäisi 
jossakin vaiheessa alkaa herätellä, jos mielii vastaisuudessa taittaa 
poliittisen hegemonian suuntaa. 

 Kalevi Sorsa -säätiön blogi 17.11.2017 
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