
Matti Virtasen uusi kirja on jat-
koa Tehtaasta studioon -teok-
selle. Se on sitä monessakin
mielessä. Kohteena on nytkin
Suomi, maamme mahdollisuu-
det, tulevaisuus. Kummassa-
kin kirjassa tekijä yrittaa pu-
haltaa savupiippujen ja hyvin-
voinnin kyteviin jaannoksiin
uutta positiivista tulta.

Nyt Vitanen on kuitenkin
astunut itsekin ikään kuin teh-
taasla sludioon. Han ei monista
tietoa tai mielipiteita niiden
perinteisessä mielessä, vaan

on muovannut prototyypin, uu-
denlaisen tietotararan. jossa

han yrittää kertoa fiktiivisesti.
mitä Suomessa saattaisi tapah-
tua kevaalla 1994.

Pyrkimys kurala lulevai-
suutta on pamfletti- ja tietokir-
jallisuuden piirissä sinänsä

ikäan kuin lajin sisään kirjoi-
tettu. Itse asiassa useimmat
alan teoksel ovat implisiittises-
ti suuntautuneet tulevaan,
vaikka vaittaisivätkin kuvaa-
vansa nykyhetkeä ja nojaavan-
sa vain faktoihin ja perusteltui-
hin mielipiteisiin. Nain kay
ennen muuta siksi, että tiedon
ja mielipiteiden luonne on

kulttuurissamme niin voimak-
kaasti juuri tulevaisuuteen
suuntautuva. Nykyhetki koe-
laan helposti homogeenisen

tyhjaksi, ja siksi tiedot ja näke-
mykset kääntyrätkin vaistu-
maisesti kohti taydeltä tuntu-
vaa tulevaisuutta.

Varsinaisen ulopia- ja sci-
ence fiction -kirjallisuuden
kohdalla tilanne taitaa taas olla
läysin päinvastainen. Tulevai-
suutta kartoittaessa jäädään

usein nykyisyyden tai jopa
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menneisyyden vangiksi. Siita
syystä utopiat ja sci-fi-kirjat
ovat yleensä luonteeltaan ne-
gatiivisia.

Suomalaisessa yhteiskunta-
politiikassa vanhat suunnitte-
lun ja ennustelun eväät eivät
kuitenkaan enää pelaa, sillä -
kuten Virtanen useasti toteaa -
mallia ei voi nyt ottaa 60-luvun
tyyliin pitemmälle edenneistä
maista. Näin on ennen muuta
siksi. eltä maamme on niin
kiinteästi sidoksissa muuhun
maailmaan. Meidan on päätet-
tävä asioista aivan itse ja vielä-
pä enlistä nopeammin. silla ny-
kyhetken ja lulevaisuuden raja

on tänä päivänä kuin veteen

piirretty viiva. Ajatteluumme
on kehittynyt aivan uudenlai-
nen nyt-huominen-seos.

Avuksi tahan ongelmaan on

kehiteltl nk. skenaarioajatte-
lua. Jotain samantyyppistä ovat
jo pitkaan haraslaneel armei-
ja, ulkopoliittinen päätöksen-
teko ja liike-elämä. Strategia-
istunnoista ja peliteorioista
skenaariot tosin poikkeavat
siinä. ellä n" laaditaan y[eensä

kertontusmuoloon. \e oval siis
elavia "ikaan kuin" -asetelmia.
suhteutuvat tulevaan vähäl sa-
malla taralla kuin kasikirjoitus
elokuvan kuvaustilanteeseen.

Skenarismi sopii hyvin kul-
turalisoil uneeseen, esletisoitu-
neeseen aikaamme. Tai ehka
me kaikki harrastamme arki-
elämässä jotain vastaanvan-
laista eli luomme mielissämme
vaihtoehtoisia kuvia tulevasta.
Se vain tapahtuu yleensä sala-
mavauhlia ja sen kummemmin
asiaa tiedostamatta.

Tallaisen ajattelun yleistl-

minen eliittien joukossa on itse
asiassa hyvä osoilus siitä. ettei
rationaalinen, selkeästi käsillä
oleviin {äktoihin perustuva
päätöksenleko ole enää voi-
missaan, vaikka meille sellais-
ta yritetäänkin väittää. Tärkei-
lä ratkaisuja tehdäan ilmeist,s-
ti yhä enemmän elävien, lihaa
ja verta täynnä olevien mieli-
kuvien avu11a. Julkisuus on
näyttävästi luovutettu "näin
täytyy tehdä" -rationalismille,
kabineteissa ja suljetuissa se-

minaareissa taas maalaillaan
luultarasti huomattarasti rä-
rikkaampia tulevaisuutlennä-
kymia.

Näin on toiminul eritlisesti
Ahon "reaaliaikainen" halli-
lus. Se on kerlonut meille aroi-
mesti etukäteen. mitä on te-
keilla, johtanut meitä "erles-

lä". Se on ikaun kuin suurrni-
lellul ja neurotellut julki'uu-
rlessa. opetlanut kansalle rut io-

naalisen. inhorealisliserr lrJä-
töksenteon alkeita. "Onko
rnaallamme malttia ktiyhtyl?"
kuuluu Ahon ja Viinasen r.r'e-

do.

Eli jos Koiviston nrukaan
politiikka, erityisesti talouspo-
litiikka. on aina "väärää". niirr
Ahon ja Viinasen mielestä se

on aina huonoa -järkevan huo-
noa.

Viflanen lieneekin kirj,,itta-
nut kirjansa protestiksi sille
vaihtoehdottomuuden politii-
kalle, jota Ahon hallitus on

meille kepin kärjessä tarjoil-
lut. Tai ehkei kyse ole sitten-
kään ollut pelkasta vaihtoeh-
dottomuudesta. silla niinhan
asiat yritetään aina selilläJ.
vaan ennen muuta siitä. että
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hallitus on laman siivellä srrr-

tynyt myös karkeaan moneta-

rismiin. joka ei ole missään ni-
messä välttämättömyys.

Hallitus ei siis olekaan nou-

dattanut yhtä, vaan kahta lin-
jaa. Se on aivan oikein pistänyt

Ieipään puolet pettua, mutta

myös kiven. Tallaisen tupla-
slrategian edessä rastarinla
tuppaa menemään inttämisek-
si, oman vaihtoehdottomuuden

hokemiseksi.
Virlanen pyrkii kuitenkin

osoittamaan politiikan olevan

mahdollista ja kansan äänen

olevan olemassa. Kansa, ää-

nestäjät, on se perhonen, joka

voi aikaansaada pyörremyrs-

kyja jopa Brysselissä. Niin ta-

pahtui esimerkiksi Tanskan

Maastricht-äänestyksen koh-

dalla, josta teoksen juoni kas-

vaa. Virtasen ansioksi pitää

tässä yhteydessä tosin laskea

se, ettei hän näe tapahtumassa

silti monien EU-vaslustajien

tavoin milään suurta ideologis-

ta voilloa, vaan todellakin vain

perhosen päättäväisen ja kay-

tännöllisen siiveniskun. KIaus

Makelan suulla Virtanen ko-

rostaa sitä, että "hanttiin pitäi-
si panna, tiukasti mutta fiksus-
ti", silla se kuuluu ilse asiassa

jo "EY-kulttuuriin". Näinhan

eivät suinkaan ajattele jyrkim-
mät yhdentymisen vaslustajat.
joille asia on elämän ja kuole-
man kysymys, jalleen yksi "vii-
meinen taisto".

Yhtena herkistajana Virta-
sen kirjalle ominaiselle ajalle-
Iulle on eittämättä tietokone-

teknologia. Se on palauttanut
meidät paradoksaalisesti van-

hojen tarinoiden ja satujen

maailmaan. jossa eri polut ja
tienristeykset näyltelivät niin
ratkaisevaa osaa. Keftomus

' olevaaJaamattomyytena el

enää niin hallitsevassa ase-

massa, vaan yhä tarkemmälta
ja kiehtovammalta on alkanut
tuntua myös vaihtoehtojen va-

linta. Juuri siita haaveili jo
Bertolt Brecht anti-aristoteli-
sen. eeppisen leatterin teorias-

saan.

On itse asiassa vahinko. ettei

Virtasen kirja ole PC- tai CD-

ROIVI-muodossa. Jonomainen,
kirjallinen muoto on tavallaan

ristiriidassa teoksen perusfilo-
sofian kanssa. Niin myös se,

että Virtanen todellisuudessa

sittenkin esittää vain yhden

mahdollisen kehityskulun.
Hän tosin on lietoinen lästä ra-
joituksesta korostaessaan sitä,

että "kerlomus on yksi mahdol-

lisuus monista".

Jos Kevät 1994 ,.tn satu tai

peli. niin silla on lielysti myös

sankari. Eeva Kuuskoski on

kirjan Super-Mario, mutta ku-
ten kaikki Nintendon ystävät

lietävät. pelien hahmol eivät

liiku esteiden keskellä riehuen
ja rytisten, vaan kuin perhoset

ikään. Niinpä Vidasen Kuus-

koski pitaa tärkeän EU:ta kä-

sittelevän puheen ja nousee

presidentinvaaleissa toiselle
kierruk.elle. Hän ei toki voita

vaaleja. vaan Ahtisaari.
mutta pakottaa menestyksel-

lään Ahon suostumaan poliitti-

seen suunnanmuutokseen ja
ennenaikaisiin eduskuntavaa-

leihin, joka tuo vasemmistolle

äänivyöryn. Sen jälkeen muo-

dostetaan Paavo Lipposen

"modemi kansanrintamahalli-
tus", joka ottaa suuntaviivak-
seen demarien komean "10
kohdan ohjelman".

Niin ei käynyt, eikä tieten-
kaan ollut edes tarkoitus, vaik-
ka halua oli. Kuten Jean Baud-

rillard on todennut, todellisuus
on tänä pälvänä se atnoa tost

radikaali. Useimpien tavoin

Virlanen ei osannut aavistaa-

kaan Rehnin kaltaisen rauta-

perhosen siipien kantavuutta.

Tai ennen muuta sitä, että vaa-

lien perusasetelma kaantl i
eräänlaiseen taaksepäin katso-

van modernismin suuntaan,

isän ja äidin väliseksi kamp-

pailuksi kansakunnan kama-

rissa.

Mutta vaikka Virtasen vaih-
toehto ei toteutunutkaan, kir-
jan sisältöön ja luonteeseen is-

tuu se, että se voisi päteä osaksi

edelleen. Niinpä ehdotankin,

että Virtanen paivittaa sen ja
antaa sille nimen Kevät 1995.
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