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AJATUSTEN TONAVA

Maan hallitus puolitti tuotta-
vuusohjelmansa kehysriihes-
sään maaliskuussa. Kun tavoit-
teena aiemmin oli jättää puolet 
valtiolta eläkkeelle jäävien suur-
ten ikäluokkien viroista (18 000) 
täyttämättä, niin uusi tavoite on 
puolet tästä (9 000). Saattaa ol-
la, että juuri näin koko operaa-
tio oli alun perin suunniteltu: 
”vain” neljänneksen vähennys 
saatiin näyttämään torjuntavoi-
tolta. 9 000 on kuitenkin kol-
me kertaa enemmän kuin UPM 
karsii paperitehtailtaan.

Vielä ei ole selvää, miten nä-
mä 9 000 eri hallinnonaloilta vä-
hennetään. Yliopistot ovat suu-
rina työnantajina varmasti edel-
leen listan kärjessä. Kymmenen 
viime vuoden aikana tutkinto-
jen ja opiskelijoiden määrä yli-
opistoissa on noussut 40 pro-
senttia, mutta opetushenkilö-
kunnan määrä on samalla las-
kenut. ”Tuottavuutta” on siis jo 
kovasti nostettu, ja samalla lin-
jalla aio taan edetä. Opetusmi-
nisteriössä on keksitty, että yli-
opistojen toimintaa voisi järkeis-
tää yhdistämällä niitä. Suomen 
Kuvalehden (7/06) pääkirjoitus 
tyrmäsi ajatuksen tuoreeltaan:

”Yliopiston on kyettävä yh-
tä aikaa tekemään strategisesti 
tärkeää perustutkimusta ja hyö-
dyllisiä sovellutuksia, opetta-
maan ja vaikuttamaan yhteisös-
sään. Nyt tarjottu lääke, yliopis-
tojen hallinnollinen yhdistämi-

nen, on täsmälleen päinvastai-
nen: vapauden sijaan lisää kes-
kusohjausta. Yliopistojen laatua 
ei koroteta yhdistyneellä byro-
kratialla, vaan lisäämällä vapaut-
ta ja verkostoitumalla yli vanho-
jen rajojen.”

Miksi yhdistäminen li säisi 
byrokratiaa? Koska yliopisto-
jen kaltaisten erillisyksiköiden 
yhdistäminen toisi nykysystee-
miin yhden hallintotason lisää: 
uudet suuryliopistot tarvitsisi-
vat rehtorin esikuntineen vas-
taamaan kokonaisuudesta, sa-
malla kun paikallisrehtorit jäi-
sivät vastaamaan vanhoista yk-
siköistään. Samalla suuryliopis-
tot muuttuisivat sisäisiksi taiste-
lukentiksi, joissa rehtorit kamp-
pailisivat resursseista ja läänitys-
tensä rajoista. Toiminnan jär-
keistäminen olisi tästä kaukana 
ja kustannukset vain kasvaisi-
vat. Miksi tämmöistä sitten aje-
taan? Suuryliopistot toisivat hal-
linnon eriasteisille lääninherroil-
le rutkasti uusia mahdollisuuk-
sia ja uutta pelitilaa.

Jakke Holvas ja Jussi Vähämäki 
ovat kirjoittaneet Odotustila-ni-
misen teoksen, jonka Anu Suo-
ranta on YP:ssä (1/06) arvioinut. 
Sinänsä mainiosta kirjasta löytyy 
seuraava ajatuksenjuoksu:

”Huonopalkkaisissa hantti-
hommissa lohduttaudutaan sil-
lä, että senhetkistä työtä tehdään 
väliaikaisesti. Työntekijä voi tie-
dostaa tilanteensa, ottaa kriittis-
tä etäisyyttä siihen ja väheksyä 
työtänsä, mutta kriittisen etäi-
syyden kautta työntekijä sitou-
tuu juuri siihen, mihin ei halu-
aisi sitoutua. [Tuomas] Nevan-
linna on maininnut esimerkkinä 

ihmisen, joka haaveilee kirjaili-
jan ammatista, mutta on päi-
vätöissä vaikkapa kuraattorina 
tai vastaanottoapulaisena. Hän 
suhtautuu päivätyöhönsä, sen 
mielekkyyteen ja kollegoihinkin 
kriittisesti ja ajattelee olevansa 
sydämeltään taiteilija. Hän on 
mielestään erilainen vastaanotto-
apulainen. Tämä on kuitenkin 
tyypillinen tapa olla vastaanot-
toapulainen tai tulla sellaisek-
si. Juuri kriittinen kiertotie var-
mistaa, että ’poikkeusyksilö’ jää 
päivätyöhönsä eikä hänestä tu-
le kirjailijaa. Kirjailija on se, jo-
ka kirjoittaa eikä haaveile siitä, 
samoin kuin vankilassa ovat va-
paita vain ne, jotka eivät haavei-
le vapaudesta.”

Jatketaanpa ajatusleikkiä: jos 
köyhä haaveilee paremmasta toi-
meentulosta, hän tällä siis vain 
varmistaisi köyhyytensä; jos yk-
sinäinen haaveilee ystävyydestä, 
niin yksinäisenä pysyy; jos osa-
ton haluaa parantaa maailmaa, 
niin kurjuuteen juuttuu. Näp-
pärä paradoksi, mutta se vain ei 
toimi. Ilman haaveita ei ole toi-
mintaa, ja ilman toimintaa pysyy 
taatusti siellä missä on. Ja kat-
sokaa kenen tahansa menesty-
neen kirjailijan uran alkuvaihet-
ta. Kaikki Väinö Linnasta Ka-
ri Hotakaiseen ovat aloittaneet 
muissa päivätöissä, kirjoittaneet 
työn ohessa siihen asti, kunnes 
nimeä on tullut niin paljon, että 
on varaa ryhtyä vapaaksi kirjaili-
jaksi. Joten käännetäänpä kuvio 
jaloilleen: ”kriittinen kiertotie” 
varmistaa, että edes jotkut ky-
kenevät etenemään haaveiden-
sa suuntaan.

Säännöllinen YP:n lukija ei ole 
voinut olla panematta merkil-
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le nimeä Ulla Viertola. Vierto-
la liittyi YP:n kirjoittajakuntaan 
vuosi sitten arvioimalla Mar-
ko Ahon kirjan ”Iskelmäkunin-
kaan tuho” (2/05) ja on sen jäl-
keen arvioinut kirjoja yhtä lu-
kuun ottamatta joka numeros-
sa. Tässä YP:n numerossa Vier-
tola kirjoittaa Jenni Janatuisen 
Kalle Päätalo -kirjasta.

Jo Iskelmäkuninkaan tuho 
-arviosta välittyi poikkeuksel-
lisen taitavan kirjoittajan ja te-
rävän ajattelijan tuntu, ja tuo 
tuntu on vain vahvistunut, mi-
tä useampia arvioita Viertola on 
tehnyt. Siksi ei oikeastaan ollut 
yllätys, kun WSOY julkaisi nyt 
alkukeväällä Viertolan esikois-
kirjan nimeltä ”Mosaiikkilin-
tu/Oman keisarien aikakirjat I”. 
Kyse on kolmiosaiseksi suunni-
tellun fantasiaromaanin ensim-
mäisestä osasta, ja toinen osa on 
jo kirjoitettuna ja kustantajalla 
luettavana.

Kustantaja tiivistää Mosaiik-
kilinnun luonteen näin: ”Petok-
sen, kasvamisen ja uskollisuuden 
tarina”. Sen päähenkilöt ovat 
tässä ykkösosassa iältään 15–
17-vuotiaita, mutta se ei tarkoi-
ta, että kyseessä olisi tavanomai-
nen nuorisokirja, jonka keskiös-
sä olisivat pariutumisen ja seksu-
aalisuuden myrskyt. Ulla Vier-
tolan oma luonnehdinta:

”Itse ajattelin aikanaan kun tätä 
kirjoitin, että käsittelen pääaihee-
na valtaa: hyvää valtaa, jos sel-
laista on. Ja pahaa valtaa, sellais-
ta diktatuuria jonka käsissä koko-
naiset kansat katoavat noin vain 
kuin puolivahingossa. Kirjan lo-
pussa huomasin vasta, että olin 
käsitellyt myös sisarussuhteita, 
mutta valtaahan ovat nekin: mus-
tasukkaisuutta ja viharakkautta, 
joka sisarusten aikuistuessa saa 
yhä suuremman voiman.”

Yhtään julkista arviota ei 
Mosaiikkilinnusta tätä kirjoitet-
taessa ole vielä näkynyt, mutta 
kirjan omakohtainen lukeminen 
todistaa, ettei Viertolan YP-ar-
vioiden tuottama lahjakkuuden 
tuntu petä. Vahva ja dramaatti-
nen tarina imee mukaansa, ker-
ronta on yhtaikaa sadunomais-
ta ja ankaran realistista, henki-
löhahmot ikään, sukupuoleen 
ja sosiaaliseen asemaan katso-
matta kiehtovasti rakennettuja. 
Ja kuten hyvät fantasiakirjat ai-
na se tuntuu peilaavan nimen-
omaan tätä aikaa ja todellisuut-
ta. ”Parempi kuin Potter”, olen 
kuullut erään toisen lukijan sa-
noneen. Ei välttämättä ihan har-
hainen luonnehdinta.

Elokuvateatteri Bio City on Hel-
singin parhaita kulttuurilaitok-
sia. Sen elokuvavalikoima on 
monipuolinen, koska saleja on 
runsaasti. Osa saleista on hy-
vin pieniä, ja niissä monet ovat 
saaneet nauttia lähes yksityises-
tä elokuvaesityksestä. Bio City 
on esittänyt pitkään mm. ajan-
kohtaista ja kiinnostavaa eloku-
vaa Paradise now. Elokuva ker-
too siitä, kuinka pakolaisleireillä 
turhautuneet miehet ovat melko 
helppoa riistaa itsemurhapom-
mittajia värvääville. Elokuva tuo 
mieleen Heikki Ylikankaan tee-
sin, joka on taustajuonteena jo 
hänen Nuijasota-kirjassaan. Toi-
von ja näkymien puutteessa tur-
hautuvat nuoret miehet ovat on-
gelma itselleen ja muille. Nopea 
leikkaus nyky-Suomeen, jossa 
turhautumisongelma on ratkais-
tu keskioluella – viime syksynä 
sitä myytiin jo 10 sentillä tuoppi. 
Ei kai hallitus ole siirtänyt maito-
tukea vaivihkaa olutpanimoille?

Viime syksynä keskusteltiin vilk-
kaasti koulujen uskonnollisis-
ta perinnejuhlista. Espoolainen 
turvamies Faisal Al-Wehliye kir-
joitti Helsingin Sanomien ylei-
sönosastossa (21.12.2005) näin: 

”Ja jos koulussa järjestetään 
tämän kansakunnan perintee-
seen liittyvä uskonnollissävyt-
teinen juhla, emme sinne vält-
tämättä lähetä omia lapsiamme, 
mutta emme juhlien järjestämi-
sestä myöskään loukkaannu em-
mekä todellakaan vaadi niiden 
kieltämistä!”

Klaus Weckroth raportoi Tam-
pereelta seuraavaa:

”Kellon osoitin on a) sikari, b) 
viisari, c) tiikeri? Suomen presi-
dentti on a) Vuorinen, b) Nur-
minen, c) Halonen? Suomi on 
tunnettu maana, jossa on tuhan-
sia a) järviä, b) maanjäristyksiä, 
c) tulivuoria?

Tällaisia kysymyksiä esitetään 
katsojille MTV3:lla arki-iltapäi-
visin pyörivässä ohjelmassa. No-
peimmalle soittajalle on tarjolla 
pari tonnia rahaa, ja kuten ky-
symyksistä voi päätellä, soitta-
jan pitää olla 18 vuotta täyttä-
nyt. Suorastaan nerokasta on, 
että ohjelma on nimeltään ’Äly-
peli’. – Tai siis oli. Kävin Maik-
karin nettisivuilla tarkoitukse-
nani tarkemmin perehtyä oh-
jelman fi losofi aan, ja mitä näin-
kään. Älypeli on lopetettu! Tilal-
le on kehitetty muunnelma ni-
meltä ’Soittopeli’. Mikä petty-
mys! Kaikkinainen intellektu-
aalinen säihke katosi tästä ohjel-
mainnovaatiosta saman tien.”
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