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yksinhuoltajaa, 110 000 yli 50-
vuotiasta ja 35 000 vajaakykyis-
tä on saatettu takaisin sorvin ää-
reen. Kaikki työpaikat eivät ole 
olleet pysyviä, ja jotkut ovat no-
peasti palanneet kortistoon.

Tietysti voi myös kysyä, ei-
kö osa töihin autetuista olisi jo-
ka tapauksessa löytänyt töitä hy-
vässä työllisyystilanteessa. Mene 
tiedä, ja paljon on vielä tekemät-
tä erityisesti satojen tuhansien 
työkyvyttömyysavustusta saa-
vien ihmisten työllistämisessä. 
Konservatiivit päästivät monet 
työttömät työkyvyttömyysavus-
tukselle pois työttömyystilas-
toja rumentamasta sillä seuraa-
muksella, että Britanniassa on 
nyt enemmän virallisesti työky-
vyttömiä kuin toisen maailman-
sodan jälkeen. Joka tapauksessa 
tämä maa ei ole enää kaukana 
täystyöllisyydestä, jos täystyölli-
syytenä pidetään tilannetta, jos-
sa neljä prosenttia työvoimasta 
on vailla työtä. 

Vanhusten köyhyys on ollut 
täällä pitkään vakava huolen ai-

he. Gordon Brown on pelasta-
nut eläkeläisten minimitulolla, 
pelkällä kansaneläkkeellä elävät 
eläkeläiset pahimmasta köyhyy-
destä. Sitä on arvosteltu, koska 
se takaa tietyn tulotason kaikil-
le eikä siksi kannusta eläkesääs-
töihin. Hallituksen eläkepoli-
tiikka on joka tapauksessa nyt 
valin kauhassa, koska eläkekriisi 
yllätti yhtäkkiä Britannian, jon-
ka kuviteltiin rahastoidun jär-
jestelmänsä takia selviävän on-
gelmasta parhaiten Euroopassa. 
Se vain on toistaiseksi selvää, et-
tä eläkeikää tullaan nostamaan 
reippaasti nykyisestä 65 vuodes-
ta joko vapaaehtoisuuden poh-
jalla kuten Yhdysvalloissa tai sit-
ten pakolla. Neljännes yli 65-
vuotiasta jatkaa jo työntekoa ja 
kolmannes 65-vuotiasta on val-
mis jatkamaan ainakin 70-vuo-
tiaaksi, kertovat mielipidetutki-
mukset. 

Britannian sukupolvesta toi-
seen sosiaalisena perimänä jat-
kunut köyhyyskulttuuri johtuu 
osittain huonoista valtion kou-

luista. Blairin hallitus on onnis-
tunut parantamaan koulujen ta-
soa ja varsinkin keskiluokan lap-
set pääsevät nyt niistä helpom-
min yliopistoon ilman, että hei-
dän vanhempiensa on uhratta-
va huimia summia yksityiskou-
luihin. Vastineeksi opiskelijoi-
den lukukausimaksut ovat ko-
honneet.

Mutta työväenpuolue ei ole 
onnistunut toistaiseksi tavoit-
teessaan parantaa huonoimmin 
koulussa menestyvän 15 pro-
sentin koulusuorituksia. Tämä 
vähempiosaisten ryhmä lähtee 
yhä koulusta 16-vuotiaana il-
man mitään tutkintoja. Myös 
näiden nuorten ammattikoulu-
tus on yhä rempallaan moniin 
muihin EU-maihin verrattuna. 
Huonoimman oppilasaineksen 
auttaminen on ratkaisevaa tais-
telussa Britannian sitkeää köy-
hyyskulttuuria vastaan, ja siihen 
työväenpuolueen hallitus aikoo 
uudella kaudellaan keskittyä.   

Vanhenemisessa on riesansa: 
jonglööri alkaa tiputella pallo-
jaan, professori unohtaa kesken 
lauseen mitä oli sanomassa. It-
selleni pelkkä kadulla kävelemi-
nen alkaa tuottaa vaikeuksia. Pi-
täisikö hankkia keppi tai sauva? 
Asiaa kannattaa pohtia.

Keppi on yksinkertainen esi-

ne, suora puinen jäykkä varsi, 
johon liittyy usein kahva. Se on 
yksi ihmisen ensimmäisiä työ-
kaluja, kaikissa yhteiskunnissa; 
se on myös yksi ihmisen ensim-
mäisiä aseita. Kepin arkkityyp-
pi on sauva: tukeva, karkeas-
ti viimeistelty puunoksa tai var-
si, edelleen paimenten ja pyhiin-

vaeltajien käytössä. Kerran, la-
pinvaelluksella, minun piti ylit-
tää joki. Syyssateet – viikon ai-
kana oli satanut jokainen päivä 
– olivat nostaneet veden pinnan 
rinnan tasalle ja virtaus oli voi-
makas. Taitoin ja karsin nuoren 
koivun avukseni. Riisuin housut 
ja kahlasin pitkin joen pohjaa, 

Kävelykeppi

JUHA PARTANEN
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tunnustellen kiviä sauvallani, ja 
siihen tukeutuen pääsin toiselle 
rannalle ilman ongelmia.

Keppejä on kaikenlaisia, palve-
lemassa monenlaisia tarkoituk-
sia. Opettajan karttakeppi lienee 
siirtynyt historiaan audiovisuaa-
listen laitteiden tieltä, ja onhan 
kurinpitokin löystynyt. So keat 
tunnustelevat edelleen katua val-
koisilla kepeillään esteitä väis-
tääkseen. Baudelairen fl anöö-
riä ei pysty kuvittelemaan ilman 
eleganttia kävelykeppiä, kahva 
hopeaa tai norsunluuta. Chap-
linin keikaroiva kulkurihahmo 
keppeineen ja knalleineen tulee 
mieleen, samoin Fred Astaire si-
linterihatussa, säestämässä kepil-
lään stepin rytmejä.

Keppi voi pienentyä jopa pie-
neksi puikoksi, mutta siihen voi 
myös kietoutua vahvoja symbo-
lisia latauksia, vahvaa ilmaisua. 

Hallitsijan valtikka on rajatto-
man vallan merkki, taikurin sau-
va saa aikaan ihmeitä. Kapelli-
mestarin käsissä tahtipuikosta 
tulee mykkä instrumentti, jo-
ka ilmaisee sävellyksen rytmiä ja 
kadensseja, hidastuksia ja kiih-
dytyksiä, crescendoja ja diminu-
endoja, aksentteja ja ratkaisevia 
käännekohtia.

Keppi ei ole miekka tai kei-
häs, mutta sitä voi hyvin käyt-
tää aseena. Kiertelin kerran Alge-
riaa autolla. Eräänä päivänä saa-
vuimme pieneen berberikylään 
illansuussa. Kylän miehet olivat 
kerääntyneet pääkadulle, kaikil-
la pitkä sauva ja yllään harmaa 
viitta. Yhtäkkiä joukossa puh-
kesi tappelu, kepiniskuja sinkoi-
li sinne ja tänne. Kaasutimme 
pois kiireesti jäämättä katsele-
maan lopputulosta. Kahakalla ei 
näyttänyt olevan mitään yhteistä 

kendon tai capoeiran kanssa.
Meillä kävelykeppi ei ole ny-

kyään muodissa. Siihen turvau-
tuvat vain vanhukset ja liikun-
tavammaiset. Tosin olen nähnyt 
Pekka Tarkan ylpeänä hienosta 
perintökepistään ja voin mai-
niosti kuvitella Matti Klingen 
ottavan kepin mukaan päivä-
kävelylleen. Mutta onhan meil-
lä sauvakävely! Pitäisiköhän mi-
nunkin liittyä tähän monisatatu-
hantiseen joukkoon, joka ikään 
kuin hiihtää ilman suksia, kä-
sissä suksisauvat ilman sompaa. 
Väitetäänhän sen olevan hyväk-
si terveydelle.

Pitäisikö siis hankkia kävely-
keppi tai kävelysauvat? Totta pu-
huen, kaikkein mieluiten nojau-
tuisin ystävällisen ihmisen olka-
päähän, pitäisin kiinni kädestä.

Kimmo Kevätsalo on lähes ko-
ko aikuisikänsä palvellut ammat-
tiyhdistysliikettä eli nykykielellä 
sanoen ay-liikettä, ensin sen pal-
veluksessa ja sittemmin sen tut-
kijana. Hän on myös väitellyt ai-
hepiiristä valtiotieteen tohtorik-
si. Hänen tietomääränsä tuosta 
etenkin aiemmin kovin maineik-
kaasta liikkeestä herättää suurta 
kunnioitusta, mutta toisaalta tuo 
kolmeen suureen järjestöön ja-
kautunut liike on yhä niin laaja, 
että parhaankaan tutkijan voi-

min ei läheskään kaikkia asioi-
ta voi mitenkään ratkoa.

Puhelinkeskustelumme aika-
na Kevätsalo kertoi muun mu-
assa, että vain kolmessa Pohjois-
maassa eli Suomessa, Ruotsissa 
ja Tanskassa ay-liike on yhä voi-
makas. Totta kai ammattiyhdis-
tystoimintaa on hyvin mones-
sa valtiossa noiden kolmen ul-
kopuolellakin, mutta numero-
jen valossa se joka tapaukses-
sa on vähäisempää. Miksi, se 
on tuhannen taalan kysymys. 

Kun seuraa vaikkapa tv:stäm-
me työnantaja- ja työntekijä-
puolen vastauksia samoihin ky-
symyksiin kriisitilanteessa, alkaa 
helposti ajatella, että työnanta-

Ay-liikkeellä on miettimisen aika
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