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lään toisistaan, eikä niitä näh-
dä sinä yhtenäisenä jatkumo-
na, jonka ne muodostavat. To-
siasia on se, että paperisen jul-
kaisun osuus myytävistä julkai-
suista pienenee jatkuvasti. Erä-
päivän mukaan mm. Amazon-
verkkokirjakaupassa sähköisten 
julkaisujen myynti on jo ohit-
tanut paperijulkaisujen myyn-
nin. Nyt − vuonna 2011 − pi-
täisi olla jo pitkällä monikana-
vajulkaisemisen kehittämisen 
tiellä, mutta rakennemuutos ei 

onnistu, jos ei ymmärretä, mil-
lainen julkaisemisen kenttä on 
ja mihin suuntaan se on kehit-
tymässä. On vaikea ihan oikeas-
ti kehittää sähköisen julkaisemi-
sen muotoja, jos eletään maail-
massa, jossa julkaisemisen vaih-
toehdot ovat maksullinen, pa-
perinen kirja ja ilmainen, PC:n 
selaimella luettava verkkosi-
vu. Muutoshalu tai sen puute 
ei suinkaan ole (ainakaan aina) 
avaintekijä, tarvittaisiin ennen 
kaikkea visioita ja uskallusta.

Olisi oltava edellä aikaansa, 
jotta pystyttäisiin tarjoamaan 
asiakkaalle sitä, mitä he halu-
avat − silloin kun he huomaa-
vat haluavansa sitä. ”Maailma 
muuttui jo, Eskoseni.”

”Nuorkirjastolaisten” aja-
tusten herättely ei pääty kirjan 
viimeiseen sivuun. Kirjoittaja-
joukko pitää Voimasanoja-blo-
gia, jossa kirjan aloittamaa kes-
kustelua jatketaan (www.voi-
masanoja.fi/blogi/).

Kari Hotakaisen uusin teos ku-
vailee raamatullisin sanankään-
tein nykykapitalismia, jonka 
maailmassa ”ostetaan ja myy-
dään, uskotaan ja luotetaan, 
määritellään luoton hinta ja us-
kon arvo”. Totisesti: jos teillä 
olisi uskoa edes sinapinsiemen 
verran, te voisitte sanoa tälle 
vuorelle: siirry täältä tuonne, ja 
se siirtyisi (Matt. 17:20). Nämä 
Jeesuksen sanat kuvastavat yhtä 
hyvin sekä osakemarkkinoiden 
vahvaa tulevaisuudenuskoa että 
investointipankkiiri Jukka Ho-
peaniemeen kohdistuvia vaati-
muksia. Hopeaniemi, Hotakai-
sen teoksen päähahmo, on jo 
pitkään pyörinyt markkinoiden 
mukana ja itsekin pyörittänyt 
niitä, mutta nykyään mikään ei 
enää riitä. Pelkkä vuori on ny-
kyään liian pieni haaste, nyt pi-
täisi jo pystyä liikuttamaan ko-
konaisia mantereita.

Vuorista puheen ollen, aina-
kin yhden sellaisen Hopeanie-
mi tahtoisi siirtää tai ainakin 

vaientaa. Muuan islantilainen 
tulivuori on purkautunut va-
roittamatta, ilman mitään edel-
täviä neuvotteluja tai sopimuk-
sia. Mahtavan luonnonvoiman 
omavaltaisesta käytöksestä koi-
tuu häiriöitä tärkeää sosiaalista 
todellisuutta elävälle rahamaa-
ilmalle. Hopeaniemi on vetäy-
tynyt Lappiin keräämään voi-
mia ennen erästä tärkeää koitos-
ta, mutta yhtäkkiä hän ei pää-
se nopeasti ja mukavasti lentä-
mään sieltä pois. Rahvaan kul-
kuneuvoilla Hopeaniemi ei voi 
matkustaa, sillä väärin käyttäy-
tyvät, pahanhajuiset köyhät ki-
duttavat kultalusikka suussa 
syntynyttä miestä jo pelkällä 
läsnäolollaan. Onneksi Hopea-
niemellä on hankalissa tilan-
teissa aina turvanaan raha. Sillä 
hän nytkin pystyy taivuttamaan 
isänsä entisen, jo eläkkeellä ole-
van autonkuljettajan vielä yh-
delle matkalle halki Suomen. 
Matkasta tulee oikea elämän-
tie, sillä konkreettisten paikko-

jen sijasta se enimmäkseen kul-
kee sekä kuljettajan että kyyti-
läisen oman mielen sisällä uni-
na, muistoina ja ajatuksina. Ho-
peaniemi matkustaa mukavasti 
loistoauton takapenkillä, mut-
ta liikkuu sittenkin enemmän 
ajassa kuin tilassa.

Kirjan henkilöhahmojen sup-
pea määrä ei muodostu puut-
teeksi, sillä Hotakaisen rönsyile-
vä kieli ja moniin maailmoihin 
leviävä kerronta vaativat tilaa ja 
täyttävät sen. Tarinan ydinkol-
mikon muodostavat vain Juk-
ka Hopeaniemi itse, hänen isä-
vainaansa Uljas eli Ukko ja au-
tonkuljettaja Armas Kallio. Te-
levision aamulähetyksen vetä-
jä, toimittaja Leena Kontiolahti 
häärää taustalla omaan media-
hahmoonsa eksyneenä, säälit-
tävänä olentona. Sitkeydellä ja 
oveluudella Kontiolahti on kui-
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tenkin onnistunut houkuttele-
maan Hopeaniemen mukaan 
television suoraan lähetykseen, 
jota suojakilpensä takana kyy-
ristelevä rahamaailman ritari 
ehkä syystäkin pelkää. Tarinan 
toinen nainen, Armas Kallion 
tytär Saara, on Kontiolahden 
tapaan kovin syyllinen ja syn-
tinen. Nämä kaksi Magdalan 
Mariaa liikkuvat etäällä tekstin 
rajamailla, sillä keskiössä ovat 
vain Jukka ja Ukko, Isä ja Poi-
ka. Protestanttinen kristinusko 
ei tunnusta naispuolista juma-
luutta, joten tuntuu ymmärret-
tävältä, ettei vaimoilla ja äideillä 
ole tarinassa juuri mitään roolia.

Ukko Hopeaniemi teki aika-
naan mahtavaa bisnestä idän-
kaupassa, mutta hän ei tahtonut 
uhrata sille ainoaa poikaansa. 
Ukko ei tehnyt pojastaan firman 
jatkajaa, ei työntänyt tätä sa-
maan kuumana pyörivään kui-
vausrumpuun, joka oli kiskonut 
isästä irti kaikki mehut runsaas-
ta kostukkeesta huolimatta. Poi-
ka on joutunut tekemään itsen-
sä itse, ja samalla hänen oli pak-
ko uhrata isänsä. Kun pojasta 
määrätietoisella työllä tuli uusli-
beralistisen rahamaailman rikas 
ja vaikutusvaltainen toimija, isä 
kutistui vanhanaikaisen säänte-
lytalouden suojissa kuin vahin-
gossa menestyneeksi juopporas-
sukaksi. Kun Hopeaniemi pais-
tattelee päivää temppelin harjal-
la, hän joutuu myös sietämään 
jatkuvaa julkisuuden painetta ja 
niitä kohtuuttomia odotuksia, 
joita toisten yläpuolelle asettu-
vaan ihmiseen kohdistetaan. Po-
jan voima ja valta on suurempi 
kuin isän, eikä sen säilyttämi-
seen enää riitä vain se, että tot-
telee Kekkosta ja jaksaa itänaa-
purin seuraksi ryypätä kunnolla.

Nykyaikainen kapitalismi on 
Jukka Hopeaniemelle ainoa oi-

kea uskonto. Hän on lahkon-
sa kunnioitettu ylipappi, jon-
ka pyhiä sanoja saman uskon 
alemmat palvelijat hartaina 
poimivat talteen talouslehtien 
sivuilta. Ylipappina Hopeanie-
mellä on mielestään oikeus tuo-
mita pakanat ja epäjumalan-
palvelijat, jotka tahallaan käyt-
täytyvät väärin. Hän ei voi hy-
väksyä oikean uskon katveessa 
sinnitteleviä loisia, jotka kisko-
vat suurta palkkaa matalan vas-
tuun työstä ja käyttävät hyväk-
seen kapitalismin lieveilmiö-
nä esiintyvää hyvinvointivaltio-
ta. Hopeaniemen tuntema mo-
raalinen närkästys tuo mieleen 
Max Weberin mietteet teokses-
sa Protestanttinen etiikka ja ka-
pitalismin henki. Jo sata vuot-
ta sitten Weber kuvaili nyky-
aikaista kapitalismia valtavaksi 
kosmokseksi. Yksilö syntyy si-
sälle tuohon kosmokseen ja pi-
tää sitä muuttumattomana tila-
na, jossa on elettävä vailla mi-
tään varteenotettavia vaihtoeh-
toja. Hartaalle uskovaiselle Ju-
mala on samanlainen ehdoton 
ajattelun ja toiminnan koko-
naisuus. Jumalaa ei voi hylätä, 
muuttaa tai ohittaa joutumatta 
kadotukseen eli epävarmuuteen 
siitä, onko oma elämä ollenkaan 
hyvä ja oikea.

Usko Jumalaan tarjoaa taivas-
paikan, mutta luottamus osake-
markkinoihin lupailee paratii-
sia jo täällä maan päällä. Hota-
kaisen sanoin me kuitenkin pel-
käämme sitä, mitä ei voi nähdä. 
Yhtä näkymättömiä ovat mo-
lemmat, sekä Jumala että mark-
kinavoimat, ja molemmat pitä-
vät majaa jossakin tavallisen ih-
misen yläpuolella, taivaassa tai 
suurten metropolien pilven-
piirtäjissä. Ylhäisen ja näkymät-
tömän pelko on väistämätön, 
välttämätön, vaadittu ja oikeu-

tettu. Sekä Jumala että markki-
navoimat voivat rangaista pal-
velijaansa karkottamalla tämän 
kasvojensa edestä. Rangaistus 
on pahimmillaan lopullinen, 
eikä synnintekijäksi valikoitu-
neella ole enää mahdollisuutta 
palata lihapatojen ääreen. Hän 
on ehkä peruuttamattomasti 
menettänyt työnsä, säästönsä, 
omanarvontuntonsa ja unelmat 
hyvän työeläkkeen turvaamista, 
aurinkoisista vanhuudenpäivis-
tä oman kesämökin rantalaitu-
rilla.

Jumalan sana on alkupuolel-
taan vaikeaselkoinen teos, joka 
käynnistyy kovin hitaasti. Vähi-
tellen tarina kuitenkin muuttuu 
mielenkiintoisemmaksi, kun 
Hopeaniemen ja Armas Kalli-
on automatka jatkuu kohti ete-
lää ja televisiostudiota, Hopea-
niemen omaa Golgataa. Monet 
medialynkkaukset todistanut 
lukija jännittää jo ennalta, mi-
ten ankaran paineen hapertama 
miesparka selviää suorassa lähe-
tyksessä, kun häntä vastassa on 
rakkikoiran rooliin kiinni kas-
vanut, omassa elämässään tur-
hautunut julkkistoimittaja. Ho-
takaisen tekstissä on paljon hu-
moristisia piirteitä, mutta rank-
ka aihe taltuttaa liian naurun. 
Tarina ei taivu edes kapitalismin 
parodiaksi, sillä Hotakaisen pu-
heeksi ottamat asiat ovat liian 
vakavia. Parodia elää vain niin 
kauan kuin pikkuinen narri aa-
vistaa kuninkaan vielä sietävän 
pilkkaa ja jättävän hänet hen-
kiin. Kun pyöveli tarttuu narria 
niskasta ja pörssikurssien otolli-
sen kehittymisen kannalta vält-
tämätön henkilöstösaneeraus 
siivoaa ulos muutamia tuhansia 
työntekijöitä, vitsit ovat yhtäk-
kiä kovin vähissä. Silloin ei her-
ja lennä eikä huumori kukoista.


