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Runoilijakaartimme terävimpään
kärkeen kuuluva Ilpo Tiihonen on
julkaissut uuden kokoelman nimel-
tä Eros (WSOY 2002). Syntyköön
syksyn tummentaman elämämme
päiviin uutta kimallusta seuraavan
kokoelmaan kuuluvan runon avulla:

Kesäyön unelma

Olisi kepeää olla. Kuin pikkupojalle

helppoa kuin heittää kivi järveen

Hetkiä tuskailematta, ongella vaikka

tai sitten sanoa vain. Sä olet kiva

ja ratsastaa kaatuneella puulla. Alla-

kan satulassa 

mikrobit, makrobit. Vaahteran alla

tämä kesäinen syytön valo, ja orava-

perhe

puukynällä pilveen piirretty. Ikuista-

malla

se illuusio ja kuva. Yhtä hyvä 

kuin kaikki murhekin täällä. En mi-

tään

muuta kai haluakaan. Menneet päivät 

me olisimme, kuin oravat, ja tule-
vat päivät,
ne yllä latvojen huojuisivat

Kun syksy tummensi elämää syksyl-
lä vuosi sitten, alkoi suomalaisten
makuuhuoneissa jostain syystä vil-
kas kausi. Sen tuloksena syntyvyys
kääntyi tämän vuoden heinäkuussa
pitkästä aikaa nousuun, joka jatkui
myös elo- ja syyskuussa.

Uuden vauvabuumin syyksi Sta-
kesin kehittämispäällikkö Mika Giss-
ler arvelee (HS 22.9.) talouden taan-
tumaa. Myös 1990-luvun alun la-
man aikana syntyvyys oli korkealla:

”Nousukaudella tehdään rahaa,
laskukaudella lapsia.”

Lisätkäämme tähän yksi näkö-
kohta. Viime vuoden syyskuussa Al
Qaidan lentäjät ohjasivat kaksi suih-
kukonetta WTC-torneihin, ja maa-
ilmanloppua seurattiin suorana lä-

hetyksenä sitten kaikkialla. Tä-
mä(kään) tapahtuma ei näemmä
vienyt suomalaisilta halua uuden
elämän synnyttämiseen – siis pe-
rimmäistä uskoa tulevaisuuteen. 

Matti Mäkelä on julkaissut häikäi-
sevän hienon elämäkerran Toivo
Pekkasesta (WSOY 2002), 1920-lu-
vun nokisesta sepästä, joka tehtaan
varjosta kasvoi tulevan Suomen
eheyttäjäksi – vaikutukseltaan pal-
jon väkevämmäksi kuin tähän asti
on osattu ymmärtää.

Pekkanen oli vuosina 1946–47
yhdentoista kuukauden ajan
WSOY:n kustannusvirkailijana ja
vaikutti keskeisesti Väinö Linnan
esikoisteoksen (Päämäärä) julkaise-
miseen. Kuusi vuotta myöhemmin,
kesällä 1952 messiaskriisistään sel-
vinnyt 32-vuotias Linna ja halvaan-
tumisestaan toipunut 51-vuotias ja
vuonna 1957 kuollut Pekkanen
asuivat yhden yön samassa mökissä,
WSOY:n kesäpaikassa Suvikunnassa
Porvoon lähistöllä. Jos jostain koh-
taamisesta haluttaisiin tehdä Suo-
men kirjallisuuden legenda, tästä se
Matti Mäkelän mukaan syntyisi.
Muuta tietoa tapahtumasta ei ole
kuin se, että miesten mennessä si-
sään Linna oli ehdottanut, että ik-
kuna pidettäisiin auki. Saman tien
Mäkelä ryhtyy kuvittelemaan:

”’Että ikkuna pidettäisiin auki’,
siihen loppuvat faktat, mutta siitä
on helppo jatkaa. Ikkuna pidettiin
auki tietenkin sen takia, että mo-
lemmat olivat ankaria tupakkamie-
hiä, ilma oli sakeana savusta. He tu-
pakoivat kovasti, koska he keskuste-
livat läpi yön. Huoneen pikkurui-
sen pöydän äärellä kyykötti kaksi
valkopaitaista miestä, käärityin hi-
hoin, kuumana kesäyöstä, otsat
hiestä kiiltäen. Pöydällä oli pullo ja
yksi naarmuuntunut lasi. Topi otti
päänsä takia lasista ohuita siivuja,
mutta Väpi saattoi holauttaa pullon
suusta rohkeammin. Ja mistä he pu-
huivat, Suomen ensimmäinen ja
Suomen suurin työväenluokasta
lähtöisin oleva kirjailija. Valtikan
siirrosta tietenkin! Pekkanen kehot-
ti Linnaa rohkeasti jatkamaan siitä,
mihin hän jäi ja sanoi uskovansa va-
kaasti, että ’sinä teet sen paremmin’
ja Väinö kiitti ja sanoi tekevänsä
kaikkensa, että täyttäisi tehtävän,
jonka antaa hänen suuresti kun-
nioittamansa hieno mies. Ennen
nukkumaan kömyämistä sovittiin,
että Topi julkaisee ensi vuonna lap-
suusmuistelukset ja Väpi seuraavana
vuonna sotamuistelukset ja tehdään
saman tien kummastakin vähän pa-
rempi kirja, kun nyt kerran yhteen
satuttiin.”

Francis Wheenin Marx-elämäker-
rassa (Otava, 2000) on paljon tuo-
retta ja mielenkiintoista. Jännittävin
yksityiskohta on Marxin ja Darwi-
nin välinen suhde, jonka myöhem-
pi aika on  käsittänyt väärin – yhden
lähdevirheen vuoksi. Pääoman kir-
joittamisen aloittaminen näyttää
Marxille olleen paljon tiedettyä tus-
kallisempaa: nyhräsi vuosikaudet,
pakeni lukemiseen ja muistiin-
panojen tekemiseen, kapakkaan ja
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vaikka mihin, kärsi mitä ihmeelli-
simmistä psykosomaattisista vai-
keuksista. Yleisesti on tiedetty, ettei
Marxilla ollut perheensä kanssa
helppoa, mutta nyt Wheen doku-
mentoi kaiken suorastaan traagisel-
la tavalla.

Kaiken tämän vastapainoksi
Wheen on hirmuisen hauska, eng-
lantilaista huumoria parhaimmil-
laan. Kirjan sivuilta 26–27 löytyvät
Marxin äidin elämänohjeet Karl-po-
jalleen, joka juuri oli lähtenyt kotoa
opiskelemaan:

”Vältä kaikkea, mikä pahentaa ti-
laasi, älä kiihdy, älä juo liikaa viiniä
äläkä kahvia, äläkä ripottele ruokii-
si liikaa suolaa äläkä pippuria. Lo-
peta tupakointi, mene varhain nuk-
kumaan ja nouse aina kukonlaulun
aikaan. Varo vilustumista – ja vielä,
rakas Karl – kierrä kaukaa tanssi-
salit, kunnes olet täysin terve jäl-
leen.”

Kuten Wheen osoittaa, aivan täy-
sin Karl-poika ei äidin ohjeita on-
nistunut noudattamaan. 

Seppo Toiviainen asuu Helsingin
Kalliossa ja  raportoi YP:lle seuraa-
vaa:

”Viime sunnuntaina lähdin pit-
kästä aikaa iltakävelylle, ihan vaan
sikin sokin pitkin lähikortteleita.
Huomasin, että Vaasankadulle on
tullut taas uusi Thai-hierontapaik-
ka. Hämmästelin, sillä kesäkuussa
yksi oli tullut Harjukadulle ja toi-

nen Helsinginkadun Alkon viereen.
Rupesin miettimään, kuinkahan
paljon täällä on erilaisia alan mes-
toja. Kun olen aiemmin mainosta-
nut eläväni täällä kuin Marx Lon-
toon Sohossa, olen tainnut olla
enemmän oikeassa kuin uskoin itse-
kään. Suoritin siis empiirisen sosio-
logisen tutkimuksen. Maleksin huo-
lellisesti havainnoiden lähikorttelit,
myös ne pätkät, joilla en ole aikoi-
hin kävellyt. Tutkimuksen lopputu-
los on seuraava. Jos piirretään har-
pilla 500 metrin säteinen ympyrä
kotitaloni keskipisteenään, niin sen
sisälle jää:

– 10 Thai-hierontapaikkaa
– 5 Private Show -paikkaa
– 3 pornokauppaa
– 1 homokapakka
– 1 lesbokapakka
Aika hyvin näin pienen ympyrän

sisällä, ja laskelma on tarkka. Kun
samaan ympyrään mahtuu lisäksi
20 normaalikapakkaa – tämä luku
ei ole ihan tarkka – niin kyllä tämä
Sohosta käy. Takuulla sui generis ko-
ko kaupungissa ja maassa.”

Turkmenistanin itsevaltainen presi-
dentti Saparmurad Nijazov on
määräyksellään jakanut ihmisen
elinkaaren 12 vuoden vaiheisiin,
kertoo Helsingin Sanomat (15.8.).
Ensin ovat lapsuus, nuoruus ja nuo-
rekas vaihe. 37 ikävuodesta alkavan
kypsän vaiheen jälkeen seuraa pro-
feetallinen vaihe (ikävuodet 49–60).

62-vuotias Nijazov itse on inspira-
tionaalisessa vaiheessa. Ikävuosille
73–84 HS:n juttu ei anna nimeä,
mutta vanhuus kattaa vuodet 85–
96. Sitten seuraa vielä Oguzkhan,
joka on saanut nimensä Turkmenis-
tanin perustajan mukaan.

Nijazovin määräys vaikuttaa kä-
tevältä tavalta ratkaista käsitteellisiä
ongelmia. Nijazovin tavoin inspira-
tionaalista vaihetta elävä pääminis-
teri Paavo Lipponen voisi tästä saa-
da idean ja ehdottaa vielä profeetal-
lisessa vaiheessa olevalle presidentti
Tarja Haloselle, että tämä antaisi
vastaavanlaisen asetuksen myös tääl-
lä Suomessa. Nijazovin vaiheet vai-
kuttavat niin vankkaan tieteelliseen
näyttöön perustuvilta, että ne voi-
taisiin kotiuttaa tänne sellaisenaan
– kunhan Oguzkhan vaihdetaan
Väinö-vaiheeksi. Ja jos keskimääräi-
nen elinikä edelleen jatkaa nousu-
aan, jossain vaiheessa ikävuodet
109–120 voitaisiin omistaa Pohjan
Akalle.

Tuukka Tammella on kirja-arvio
toisaalla tässä lehdessä. Tammi si-
teeraa siinä eräällä tieteellisen esittä-
misen kurssilla annettua ohjetta,
jonka nerokkuus pakottaa toista-
maan sen tässä: 

”Monimutkaisia asioita kannat-
taa yksinkertaistaa siten, että niiden
ymmärtäminen on kuulijalle help-
poa.”
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