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mutta omalaatuista kyllä, väitös-
kirjaa tai sen jälkeisiä töitä teke-
vä tuntuu usein taistelevan sa-
mantapaisten ongelmien kans-
sa kuin keltanokkatutkija. Siinä 
mielessä tästä teoksesta voisi olla 
monelle niin henkistä kuin asial-
listakin hyötyä.   

Ja vaikkei Hegel-teos kos-
kaan valmistunutkaan, kokoel-
ma tuntuu omalla erityisellä ta-
vallaan toteuttavan Toiviaisen 
haavetta. Historian viekkautta, 
otaksun. Tai itse asiassa Heguli 
tulee tässäkin käännetyksi jaloil-
leen, sillä suuri osa kirjeenvaih-
toa käsittelee arjen suruja, iloja, 
vaivoja ja pakkoja.    

Raikkaalta nykyisen pitkän he-
vifilosofiabuumin keskellä tun-
tuu myös kirjeiden vankka his-
toriallinen ja sosiologinen ote. 
Johan Asplundin undran inför 
samhället -asenteen ohella täs-
sä ollaan alituisesti myös ihmet-
telemässä historian äärellä. He-
gel oli Toiviaiselle paljon muuta-
kin kuin rankka superfilosofi, ja 
Virtanen taas oli valmistelemas-
sa Toiviaisen ohjauksella väitös-

kirjaansa Fennomanian perilli-
set. Mukana kuvioissa elää niin 
ikään Toiviaisen loistelias juop-
pokulttuuritutkimus Kantapöy-
dän imu. Muitakin projekteja 
kirjeissä vilahtelee, ja siinä mie-
lessä se avaa suhteellisen harvi-
naisen näkymän myös siihen, 
mikä ei koskaan valmistunut. 
Miten mielenkiintoista olisi ol-
lut saada esimerkiksi lukea Toi-
viaisen suunnittelemaa artikke-
lia oppi-isästään Antti Eskolas-
ta! Jotenkin minusta nimittäin 
tuntuu, että myöhempien aiko-
jen Eskola on ottanut tavallaan 
mallia vuorostaan Toiviaiselta.   

Hyvän kirjeenvaihtokokoel-
man tavoin kirjaa voi lukea 
eräänlaisena romaanina – doku-
mentti-, aate- ja aikalaisromaani-
na. Sen kautta kirjeiden surulli-
set ja traagiset vaiheetkin muun-
tuvat mielessä siedettävämmik-
si. On vain hyvä, että Virtanen 
on jättänyt mukaan paljon sen-
tyyppistä aineistoa. Toiviaiselle 
niin rakasta dialektiikkaa hyö-
dyntäen voisi väittää, että kir-
jasta voi löytää myös aavistuksia 

Christer Kihlmanin romaaneis-
ta, joista Toiviainen teki vuonna 
1984 paljon kehuja saaneen tut-
kimuksen. 

Hetkinen – minulle tuli mie-
leen vielä yksi muistikuva Toi-
viaisesta. Kirjeissä ei näy paljoa-
kaan jälkiä miehestä, joka oli 
jo eräänlainen kulttuurintut-
kija ennen kulttuurintutkimus-
ta. Hän toki mainitsee lyhyes-
ti muun muassa Brita Koivu-
sen, Eric Claptonin, J. Karjalai-
sen, Lou Reedin, David Bowien 
ja Melanien ja kertoo kuuntele-
vansa aina välillä levyjä. Paluuta 
kai sekin, sillä myös silloin vuo-
den 1970 tienoilla kuunneltiin 
vielä paljon musiikkia, ennen 
muuta tietenkin rockia. Kerran 
me opiskelijanplantut jopa pää-
dyimme nuorten assarien järjes-
tämiin bileisiin, jossa soi yhä uu-
delleen Beatlesien tuoreen Val-
koisen albumin Birthday. 

”Kuunnelkaa! Miten hieno 
pianokohta!” huudahteli Toi-
viainen. Muista en oikein tiedä 
tai muista, mutta minä ainakin 
kuuntelin. 

Sivistyneistöromaani, kehui 
Pekka Tarkka taannoin Helsin-
gin Sanomissa. Sen verran har-
vinaista herkkua kotimaisessa 
kirjallisuudessa, että kävin os-
tamassa itselleni. Taitaa olla en-
simmäinen kerta, kun Stakesista 
ja tilastollisesta tutkimus- ja sel-
vitystyöstä on valutettu aineistoa 
kaunokirjalliseen muottiin.

Kertoja ja päähenkilö on Sta-
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kesista eläkkeelle jäävä sosiaa-
lialan tutkimuskoordinaattorina 
pitkän päivätyön tehnyt Heikki 
Hakamaa. Osallistumista, koor-
dinointia, hallinnointia, hillin-
nöintiä. Sen hän osasi. Kiinnos-
tavia tehtäviä, mielenkiintoisia 
ihmisiä. Piti kunnioittaa alan 
tutkimustraditioita, erityises-
ti menetelmien adekvaattisuut-
ta, reliabiliteettia ja validiteettia. 

Parantaa maailmaa, nostaa esiin 
tietoa luulojen ryteiköistä, tar-
vittaessa ylitöinäkin. Työtä sopi-
vasti, ei liikaa, ei liian vähän. Pi-
ti aina tietää, miten asia on, mie-
luummin kirjoitettuna A-nelo-
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selle ja tuotuna eteen kirjoitus-
pöydälle. Tarralaput seinillä oli 
hyvä työmenetelmä. Avainkysy-
mys oli ollut tämä: Onko desi-
maalipilkku oikeassa paikassa?

Sitten alkaa eläkeläisen elämä 
Tapiolasta hankitussa omakoti-
talossa. Vaimo on vielä kiinni 
työelämässä ja arkisessa todelli-
suudessa, sosiaalitapausten hoi-
vaajana Helsingin sosiaaliviras-
ton itäisessä toimipisteessä. Yh-
dessä mennään viikoksi Pariisiin 
etsimään sinistä hetkeä. 

Mutta arki pitää eläkeläistä-
kin otteessaan. Pitää maalata 
ovet, uusia terassin laudoitus ja 
pihan laatoitus, ruiskuttaa ome-
napuut, korjata temppuileva öl-
jylämmitys. Ammattimies toi-
sensa jälkeen pitää kutsua pai-
kalle vaikka vain kopauttamaan 
putkea jakoavaimella. Lasku 
tunnin työstä, matkakorvaus ja 
alvi. Sitten vielä putkiremontti, 
jota pitää lähteä pakoon Egyp-
tiin. Remontin hinnalla olisi 
saanut uuden auton. 

Vaihtelua elämään antavat 
kulttuuri, puutarhanhoito, elä-
keläisten keilakerho. Heikinto-
rilla seisoo Junnon Häikäistynyt, 
kolmimetrinen pronssinen puku-
mies, puolet kasvoista poissa. Sil-
le pitää sanoa ohi mennessä moi.

Viisivuotiaana kertoja oli sol-
minut sopimuksen Jumalan 
kanssa Puukäpylän halkokella-
rissa, kun Helsinkiä pommitet-
tiin. Jumala varjelee, hän totte-
lee. On reipas poika, pitää huol-
ta vaatteistaan, pukee vetkutte-
lematta. 

Myöhemmin sopimuskump-
pani vaihtui tilastolliseksi huma-
nismiksi. Tilasto tarjoaa ratkai-
sujen vaihtoehdot, humanismi 
valitsee niistä tilanteeseen sopi-
vimman. Jumalaa tarvitaan vain 
hunsvottien kurissapitämiseksi. 

Seitsemänkymmenluvulla so-
sialismi oli todellisen humanis-

min täyttymys: se järjestää asiat 
ihmiselle, se luo olosuhteet kas-
vulle todelliseen ihmisyyteen. Se 
vaatii tarkkaa suunnittelua, to-
dellisia muutoksia taloudessa, 
tulonjaossa, koulukasvatukses-
sa. Sosiaalipalvelu on sosiaalisia 
pulmia ennalta ehkäisevää, tule-
vaisuutta rakentavaa, hyvinvoin-
tia jakavaa ja lisäävää. Ilman tur-
vaverkkoja ei nyky-yhteiskunta 
olisi mahdollinen.

Kirjan toinen keskushahmo 
on kertojan kymmenen vuotta 
vanhempi veli, psykiatri ja pro-
fessori, joka oli tehnyt väitös-
kirjansa jungilaisista arkkityy-
peistä ja kirjoitti nyt niistä kir-
jaa. Jungilaisen analyysin mu-
kaan ihmisen ja yhteiskunnan 
solmimat sopimukset Jumalan, 
Marxin tai sitten humanismin 
tai muiden arkkityyppien kans-
sa selittävät parhaiten sekä yksi-
löiden että koko kulttuurin pyr-
kimyksiä ja käytäntöjä. Suomes-
sa vaikeat ajat kestettiin vankal-
la sopimuksella Jumalan kanssa. 
Rauhan tultua osan jumaluu-
desta hoitivat arkkityypit Vuo-
ren Viisas ja Veijari: Paasikivi ja 
Kekkonen.

Veli oli tehnyt sopimuksen Pi-
run kanssa. Kertoja sai elämältä 
eläkkeen, veli omaisuuden. Ker-
toja sai vaimon ja kaksi lasta, ve-
li kolme vaimoa ja kuusi lasta. 
Kertoja teki mitä työkseen sai, 
veli mitä häntä huvitti. Kerto-
jaa arvostettiin, veljeä rakastet-
tiin ja vihattiin. Kertoja oli sa-
maa mieltä, veli riiteli. Hän oli 
selvästi Pirun asialla, hänelle ei 
kelvannut mikään. Murrosikä ei 
päättynyt koskaan.

Sitten veli sai aivoverenvuo-
don, kuoli matkalla sairaalaan. 
Magnum opus, kirja arkkityy-
peistä oli jäänyt kesken, kerto-
ja lupautuu viimeistelemään sen 
valmiiksi. Työhuoneessa oli pa-
peria, kansioita, lehtiöitä, leik-

keitä, videokasetteja hyllymet-
reittäin. Kulttifilmejä, lännen-
elokuvia, seurapiirikomedioi-
ta ja kauhufilmejä. Mitä huo-
nompia, sen parempia. Rivi 
mappeja lattialla seinänvierus-
talla: FREUD/JUNG/MINÄ, 
MYYTTI JA ARKKITYYPPI, 
SOPIMUS, JUMALA, HUMA-
NISMI, MUSTAT AUKOT, 
HYVÄ/PAHA, EVOLUUTIO, 
TIEDOSTAMINEN. 

Mapeista löytyi ennuste: Hu-
manismin aika on ohi. Edessä on 
jumalien, myyttien ja arkkityyp-
pien aika. Edessä on kulttuurien 
yhteentörmäys, jossa humanis-
min arvot ovat heppoiset. Siellä 
viha, täällä iljetys, siellä profeet-
ta pommi turbaanissaan, täällä 
ristiinnaulittu lannevaate polvis-
sa. Humanismi on heikko, sil-
lä ei ole Todellista Miestä, Suur-
ta Äitiä, Profeettaa. Hyvät sama-
rialaiset eivät paljoa paina Hit-
lerin ja Stalinin, Pol Potin, paa-
vin ja Khomeinin rinnalla. Hu-
manismi ei kestä vallankumo-
usta, kansainvaelluksia, miehi-
tystä, öljykriisiä, lamaa, vieras-
ta naamaa. 

Täällä arkkityypit pelaavat 
keskenään maineesta, öljystä, 
rahasta. Jumalakin, arkkityyp-
pien arkkityyppi pelaa. Ne hal-
litsevat meitä, vaikka niiden pi-
täisi olla meidän palvelijoita. Me 
liikumme maailmassa järkemme 
ja intuitiomme varassa. Älkääm-
me antako muinaisten syvyyksi-
en ja korkeuksien, pyhyyden ja 
alhaisuuden estää. Täällä pitävät 
muinaisjumalat turnajaisiaan tä-
näkin päivänä. Se pitää tiedos-
taa. Tiedostaminen riistää niiltä 
niiden voiman. Prometheus, jo-
ka anastaa jumalilta tulen, antaa 
sen ihmisille.

Kertoja luopuu kirjaprojektis-
ta. Juttu on liian suuri hänelle. 
Mutta tarralappuja alkaa ilmes-
tyä kertojan seinille. Asioita, il-
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Tsunami oli ja meni jo vuosi sit-
ten. Samalla tavalla olleena ja 
menneenä ministeri Tapani An-
sas on pitänyt tytärtään Juliaa, 
jonka olinpaikasta hänellä ei ole 
ollut mitään tietoa. Sitten Julia 
vilahtaa television uutiskuvas-
sa, elossa ja vahingoittumatto-
mana. Kun Tapani Ansas lähtee 
etsimään tytärtään Thaimaasta, 
hän toivoo, että kaikki vielä pa-
laa ennalleen. Hän on kuitenkin 
tärkeä ja kiireinen mies ja on en-
nenkin joutunut miettimään si-
tä, kuinka paljon aikaa kannat-
taa budjetoida hyötyä tuotta-
mattomille ihmissuhteille. Vii-
saampaa olisi sittenkin mennä 
töihin, tai edes golfklubille tai 
jazzfestivaaleille, sen sijaan et-
tä tuhlaa aikaa läheiseensä vain 
siksi, että tämä on tehnyt jota-
kin tarpeetonta ja typerää. Jussi 
Ansas, Julian veli, joutuu samal-
la tavalla irrottautumaan omis-
ta tärkeistä toimistaan vain sen 
vuoksi, että jonkun on viimein-
kin puhuttava Julialle järkeä.

Tapani ja Jussi Ansas ovat 
oman yhteiskuntansa eliit-
tiä. He tietävät kaiken tietämi-
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miöitä, arvoja, tavoitteita, hen-
keä, ainetta. Tapoja, käytäntö-
jä, tietoa, luuloa. Niistä kertoja 
työstää vaatimattoman ehdotuk-
sen ihmisen pelastamiseksi, kol-
mekymmentäkolme liuskaa. Ko-
neälyä, joka näkee hyvän ja pa-
han ja sanoo sen, löytää ekologi-
sen lokeromme ytimen ja rajat. 
Jotta ei jauhettaisi ainaista onto-
logiaa ja etiikkaa ilman tietoa ja 
tekniikkaa.

Muistio lähti sähköpostina Te-

kesiin, Stakesiin, Etlaan, Evaan 
ja Sitraan, yliopistojen laitoksil-
le. Hukkui sähköpostien musti-
en aukkojen nieluun, sotkeutui 
blogien keskusteluihin ja Avoi-
men yliopiston seniorikerhon 
filosofiseen opintopiiriin Tuusu-
lan kansalaisopistossa. 

Tällaista aikalaisdiagnoosia, 
henkisen ilmapiirin tunnuste-
lua, ironiaa ja itseironiaa. Aika 
paljon asioita ahdettuna pieneen 
romaaniin. Huohottavaa tekstiä, 

mutta sitähän tämän ajan tekstit 
tuppaavat olemaan. Jotkut asiat 
jäävät irralleen. Paremmin se sil-
ti pysyy kasassa kuin tekijän ai-
empi Virkamatka-romaani. 

Mutta pitikö mukaan tunkea 
vielä laskuvarjolla hyppäämi-
nen. Onnistuneeseen laskuvar-
johyppyyn kirja päätyy ja päät-
tyy. Häikäisty humanisti hyp-
pää. Haluaa pudota korkealta?

sen arvoisen ja erityisesti usko-
vat tietävänsä, millaisia toiset ih-
miset ovat. Tapani olettaa tun-
nistavansa ainakin naiset jo hei-
dän käsiensä muodosta ja pitää 
sitkeästi yllä tätä uskoaan siitä 
huolimatta, että virhearviointe-
ja on tapahtunut. Jussi puoles-
taan on sijoittajan paras ystä-
vä, salkunhoitaja, jonka jo am-
mattinsa puolesta on tiedettävä 
kaikki. Juha Itkosen massiivises-
sa teoksessa puhuvat, tai pikem-
minkin lukijalle tiedoksi ajatte-
levat sellaiset ihmiset, joilla on 
rahaa, valtaa ja tietoa. Kun hei-
dän elämänsä toimii tällaisen 
tukevan kolmiyhteyden varassa, 
heillä on mielestään kohtuulli-
nen syy olettaa, että sekä luon-
to että muut ihmiset todella ym-
märtävät olla odotusten mukai-
sia ja tottelevaisia. 

Vankka minäkuva ja omien 
suoritusten suurenmoisuus eivät 
kuitenkaan auta silloin, kun pie-
net hiekanjyväset alkavat hiertää 
rattaissa. Vanhat muistot herät-
tävät epämiellyttäviä tuntemuk-
sia, mitättömät tapahtumat häi-
ritsevät elämän suuria linjoja. 

Niin tarkkaan kuin aikansa ja 
paikkansa suunnittelisikin, aina 
sattuu jotakin yllättävää. Juu-
ri kun kaikki on melkein järjes-
tyksessä, suuri tulva käy kohti ja 
vie mennessään. Sanotaan, että 
länsimainen ihminen elää virtu-
aalielämää arvotyhjiössä ja kor-
vaa oikeat, syvälliset kokemuk-
set ontoilla elämyksillä. Kui-
tenkaan onttous ei kumise hy-
vin toimeentulevan länsimaalai-
sen elämässä. Elämä on liiankin 
täynnä; se on täynnä häntä itse-
ään, hänen omia merkittäviä asi-
oitaan, joiden väliin ei mahdu 
enää mitään. Mikään kokemus 
ei saa olla ontto elämys, vaan 
kaikkialle tunkevan mahtisanan 
mukaan sen täytyy olla ”äärim-
mäinen”, ellei peräti ”ääretön”. 
Tuolla sanalla voidaan kuvailla 
vähän kaikkea, vaikkapa elämän 


