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missä otetaan ja ajetaan ja pää-
dytään uutisiin, ja tekisivät näitä 
elämiä ja kuolemia ymmärrettä-

viksi. Se olisi ongelmanäkökul-
maa ja kulttuurista näkökulmaa 
yhdistävää tutkimusta, josta voi-

si olla jotain hyötyä myös ongel-
mien ehkäisemisessä. 

Minulla on kaksi muistikuvaa 
Seppo Toiviaisesta. Ensimmäi-
nen sijoittuu joskus 60-luvun lo-
pulle, jolloin Tampereen yliopis-
ton sosiaalipsykologian laitoksen 
assistentti Toiviainen luennoi 
marxilaisesta sosiologiasta. Elet-
tiin vielä sitä hienoa esitaistolais-
ta aikaa, ja niinpä nuoreen opis-
kelijaan teki ehkä suurimman 
vaikutuksen luennoitsijan voi-
makas, mutta samalla epäviral-
lisen tuntuinen eläytyminen asi-
aansa. Tärkeä osa esitystä oli niin 
ikään jatkuva tupakoiminen, se 
tuntui siihen aikaan äärimmäisen 
coolilta. Eipä silti, haaveilihan jo 
pappa-Brecht perinteisen teatte-
riyleisön tilalle ”tupakoivaa ylei-
söä”. Se olisi ollut hänelle merkki 
asiantuntevasta rentoutumisesta. 
Tosin tässä tapauksessa rentoutu-
ja oli luennoitsija.

Toinen muistikuva sijoittuu 
Lahteen 80-luvulle. Kansanedus-
taja Toiviainen luennoi ”Osak-
keen” nimellä kulkeneella työvä-
entalolla. Aiheena oli luultavas-
ti hallituskysymys tai jokin vas-
taava. Toiviainen ei enää tupa-
koinut ja muutenkin tilaisuus oli 
minusta masentava. Harvalukui-
nen, ikääntynyt yleisö kyseli hä-
neltä eläkkeidensä ongelmista, 
joista kansanedustajalla ei tainnut 
olla pienintäkään hajua. Jälkeen-
päin tuumin, että harvainvallan 
rautaisen lain ohella pitäisi puhua 
myös siitä, miten järjestöelämäs-
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sä yhdelle ihmiselle tuppaa aset-
tumaan aivan kohtuuttoman pal-
jon tehtäviä. Vastuun ja velvolli-
suuden rautainen laki, vau. 

Matti Virtasen nyt kirjaksi 
toimittama kirjeenvaihto sijoit-
tui aikaan, jolloin 60-luvun kan-
sanrunouden tutkija, 70-luvulla 
tohtoriksi väitellyt sosiaalipsyko-
logi, 1980-luvun kansanedustaja 
ja 1990-luvun alussa ”poliitti-
sen missionsa ja elämänsä suun-
nan kadottanut mies” ryhtyi te-
kemään paluuta ensimmäisen 
muistikuvani kuvailemiin mie-
lenkiinnon kohteisiin. Tai vielä-
kin syvemmälle, sillä tekeille oli 
asettunut kirja Hegelistä. Se ei 
koskaan valmistunut, sillä Toi-
viainen kuoli 60-vuotiaana ke-
sällä 2005. Järkyttävää oli lukea, 
ettei hänen jäämistöstään löyty-
nyt Hegelistä muuta kuin ma-
pillinen aineistoa. No, ei se sen-
tään mikään Hohdon Jack Tor-
rancen liuskakasa ollut, vaan, 
kuten kirjeistä näkyy, suunnitel-
ma oli vankasti olemassa Toiviai-
sen mielessä. 

Kirjekokoelmilla tuntuu ole-
van nykyään kovaa henkilökoh-
taista ja sosiaalista tilausta. Ehkä 
myös mediaalista, sillä yleensä-
hän käy niin, että kun käyttöön 
tulee uusi media, tässä tapauk-
sessa sähköposti, vanha muoto 
saa ylleen aivan uudenlaista ar-
voa. Arkisesta ja tavallisesta tu-
lee taidetta. 

Niinpä ei olekaan mikään sat-
tuma, että viime vuosina on jul-
kaistu paljon myös varta vasten 
tuotettuja kirjeenvaihtoteoksia. 
Kaksi kirjaa – ja se kolmas ei ole 
sellainen, vaan se avaa autentti-
sen, jo nyt historiallisen näky-
män kahden miehen ”yhteis-
työhön, ystävyyteen ja avunan-
toon”. Tai vieläkin enemmän, 
sillä Virtasen hienona päämää-
ränä on ”viedä lukija vierailulle 
ajattelun ja kirjoittamisen ´keit-
tiöön´”. Kirjeistä huokuu to-
dellakin keittiön pöydän äärellä 
käytävien keskustelujen lämmin 
ja epävirallinen henki. Ei akatee-
misissa tilaisuuksissa, olohuo-
neissa tai edes kapakoissa tällai-
sia puhuta.

Viime vuosina on niin ikään 
ilmestynyt monia ohje- ja kan-
nustuskirjoja gradunsa kans-
sa painiskeleville. Varsinaisista 
metodioppaistahan ei ole siihen 
yleensä juuri mitään apua. Vir-
tasen teoksen kirjeissä ollaan to-
ki jo huomattavasti pitemmällä, 
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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-


