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Muistelmateokset ovat usein 
kurjuuskertomuksia siitä, mi-
ten rankka elämä muistelijalla 
on ollut. Lukija puolestaan jou-
tuu kärsimään omantunnon-
vaivoja, kun oma elämä ei tun-
nu ollenkaan yhtä kamalalta. 
Edellisestä poiketen Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen pää-
johtaja Pekka Puskan muistel-
mat tekevät vaikutuksen posi-
tiivisuudellaan. Toimittaja Rei-
jo Ikävalko on Puskan haastat-
telujen ja muistiinpanojen poh-
jalta luonut kaikkea muuta kuin 
kurjuuskertomuksen. Jos halu-
aa tarkastella suomalaista sisua 
muunakin kuin leukaperiä ki-
ristävänä tuskapaatoksena, sen 
voi parhaiten tehdä lukemalla 
Ikävalkon kirjan terveystohtori 
Pekka Puskasta, eräästä suoma-
laisen kansanterveystyön uran-
uurtajasta. 

Kirjasta jää päällimmäiseksi 
mielikuvaksi keveys ja vauhti, 
huikea eteneminen yhdestä ide-
asta ja hankkeesta toiseen, yh-
destä toimenkuvasta ja tittelis-
tä kolmanteen ja kuudenteen. 
Nopea eteneminen on varmaan 
ollut välttämätöntä, jotta Pus-
kan monipuolinen ura saatai-
siin mahtumaan kansien väliin. 
Mieleen tulee kuitenkin, olisi-
ko ollut parempi karsia aineis-
toa ja keskittyä joihinkin olen-
naisiin kohtiin kirjan päähenki-
lön elämässä. Monet tapahtu-
mat ja kokemukset jäävät ohi-
kiitäviksi lauseiksi, joista ei eh-
di syntyä käsitystä siitä, mitä oi-
keastaan tapahtui. Toisaalta te-
os varmaan on sellainen, mil-
laiseksi tekijät ovat sen tarkoit-
taneet eli hyväntuulinen ker-
tomus sisukkaan ja perusposi-
tiivisen ihmisen toiminnasta ja 

pyrkimyksistä. Puska kertoo it-
se omalla tavallaan omasta elä-
mästään, toisin kuin joidenkin 
jo manalle menneiden julkisuu-
den henkilöiden muistelmissa, 
joissa usein korostuu ulkopuo-
lisen tulkitsijan valitsema näkö-
kulma.

Muistelmien ehkä uskotaan 
menevän paremmin kaupak-
si, jos niihin ympätään paljon 
kärsimystä ja piilotettuja salai-
suuksia. Terveystohtorin muis-
telmissa eivät voihki edes poti-
laat, vaikka jotkut Pohjois-Kar-
jala-projektin kiivaat vastustajat 
kyllä päästelevät ärräpäitä ja ki-
ristelevät hampaitaan raivosta. 
Salaisuudeksi Puska ei jätä juu-
ri mitään, sillä esimerkiksi hä-
nen syntyperänsä tuodaan julki 
isoäidin ajoista asti. Samalla tu-
lee esiin eräs toinen suomalai-
sen yhteiskunnan menestyste-
kijä kansanterveystyön lisäksi. 
Sinnikkäästi hankittu koulutus 
oli muistelijan isälle Matti Pus-
kalle keino yletä torpan pojasta 
toimitusjohtajaksi. Pekka Pus-
kan oma tie oli sitten jo opis-
kelumahdollisuuksien puoles-
ta sileämpi, mutta 1900-luvun 
loppupuolen Suomi oli pojalle 
paljon isän aikoja monimutkai-
sempi elinympäristö toimia ja 
harjoittaa ammattia. 

Kauas taaksepäin ulottuva 
silmäys muistelijan sukujuuriin 
sekä lapsuusajan perinpohjai-
nen käsittely vievät kirjassa pal-
jon tilaa, mutta toisaalta men-
neisyydellä on merkityksen-
sä. Kirja kertoo sekä Puskan et-
tä hänen kasvuympäristönsä ja 
koko yhteiskuntansa matkas-
ta yhdeltä vuosisadalta toisel-
le. Sen sijaan muutamat muis-
telijan elämän tuoreemmat ta-

pahtumat, matkustelut ja run-
saat viittaukset ympäri maail-
maa hankittuihin tuttavuussuh-
teisiin eivät juuri anna lisäarvoa, 
vaan vaikuttavat tarpeettomilta 
ja häiritseviltä.

Pekka Puska tunnetaan eri-
tyisesti toimistaan Pohjois-Kar-
jala-projektin vetäjänä. Mo-
dernille aikakaudelle tyypilli-
sesti projektilla pyrittiin otta-
maan haltuun jokin ongelma 
ja ratkaisemaan se. Tutkimus-
ten osoittama ongelma oli poh-
joiskarjalaisten miesten korkea 
sydäntautikuolleisuus, jota pi-
dettiin tupakoinnin ja väärien 
ruokailutottumusten seurauk-
sena. Ongelman käsittelyssä lii-
kuttiin hyvin henkilökohtaisel-
la alueella, kun mietitään ih-
misen oikeutta itse päättää sii-
tä mitä suuhunsa pistää ja mi-
kä omasta mielestä maistuu hy-
vältä. Projektin vetäjien apuna 
kuitenkin toimi ankea todelli-
suus, jossa miehet usein kuoli-
vat jo alle viisikymppisinä. Poh-
jois-Karjalan naiset olivat vuosi-
en mittaan nähneet, miten tauti 
surmasi heidän sukunsa ja per-
heensä jäseniä, ja tuon parjatun 
rasvaruoan valmistajina he ha-
lusivat olla mukana ruokailu-
tottumusten muutoksessa.

Nykypäivän ihminen tahtoo 
sekä olla hoikka että syödä hy-
vin. Hän ei välttämättä tunne 
ketään sydänsairaudesta kärsi-
vää, eikä tästä syystä voi täysin 
ymmärtää koko taudin olemas-
saoloa. Karppaamiseen eli vähä-
hiilihydraattiseen ruokavalioon 
liittyvässä rasvadebatissa on sa-
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moja aineksia kuin rokotusten 
tarpeellisuudesta käydyssä kes-
kustelussa: jos jokin ongelma ei 
ole akuutisti näkyvissä, voidaan 
olettaa, ettei sen olemassaolos-
ta ole koskaan ennenkään ollut 
todellista näyttöä. Erityisen sel-
keästi tällainen ajattelu on tul-
lut esiin rokotusvastaisuudessa. 
Kun kukaan lähipiirin lapsis-
ta ei enää menetä liikuntakyky-
ään poliotartunnan seuraukse-
na eikä kukaan menehdy kurk-
kumätään, tautien olemassaolo 
voi rauhassa unohtua. Ajatte-
lun taustalla vaikuttaa käsitys 
yhteiskunnallisesta evoluutios-
ta, jonka tuloksena mikään ker-
ran voitettu vitsaus ei voi enää 
tulla takaisin. Palata ei voi po-
lio eikä kurkkumätä, ei epide-
mian lailla riehuva sepelvalti-
motauti eikä myöskään noiden 
tautien aikakaudella esiintynyt 
terveydenhuollon puute tai eri-
arvoisuus. Puska muistelee Poh-
jois-Karjala-projektin alkuaiko-
ja, jolloin ”syrjäseuduilla val-
litsi kaamea lääkäripula, ja ih-

misten oli vaikea päästä lääkä-
rin vastaanotolle”. Puskan sa-
nat tuntuvat kumman tutuilta, 
aivan kuin samasta asiasta olisi 
puhuttu äskettäin.

Jos yhteiskunnan evoluutio 
todella johtaa pysyvään muu-
tokseen, terveydenhuollon li-
säksi varmoja ja säilyviä ovat 
myös monet muut länsimaisen 
yhteiskunnan erityispiirteet. 
Sekä Pekka Puskan että hänen 
isänsä elämässä merkittävää on 
ollut heidän mahdollisuuten-
sa hankkia koulutusta ja ottaa 
osaa demokraattisen yhteiskun-
nan toimintaan. Jos Matti-isä 
olisi joutunut jäämään torpan-
pojaksi ja pienviljelijäksi, olisi-
ko Pekastakaan koskaan tullut 
lääkäriä? Suomalainen demo-
kratia ja tasa-arvoiseksi tarkoi-
tettu koulutusjärjestelmä ote-
taan yleensä vastaan itsestään-
selvyyksinä, joita mikään ei voi 
enää horjuttaa. On miellyttä-
vää tuudittautua ajattelemaan, 
että demokratiavajetta tai opis-
kelumahdollisuuksien puutetta 

esiintyy vain sellaisissa heikosti 
kehittyneissä, Pohjois-Euroopan 
näkökulmasta kaukaisissa yhteis-
kunnissa, joiden ihmisetkin ovat 
erilaisia kuin me, jotenkin al-
keellisempia.

Jos taas oletus yhteiskun-
nan evoluutiosta on toiveajat-
telua, demokraattisen päätök-
senteon kaventumista ja opis-
kelumahdollisuuksien rajoitta-
mista vain varakkaamman väes-
tönosan oikeudeksi voi esiintyä 
tulevaisuuden Suomessa samal-
la tavalla kuin menneisyydessä-
kin. Jos olosuhteet muuttuvat 
suotuisiksi, säätyjako ja synty-
perään perustuva hierarkia pa-
laavat yhtä varmasti kuin polio 
tai sepelvaltimotauti. Silloin ti-
lanteen korjaamiseen tarvitaan 
ihmisiä, joissa yhdistyvät Pek-
ka Puskan ominaisuudet: pää-
määrätietoisuus, ihmissuhdetai-
dot ja ymmärrys siitä, millaisia 
toimintakeinoja on käytettävis-
sä juuri sillä hetkellä, siinä koh-
dassa historiaa.

Matti Hannikainen ja Jus-
si Vauhkonen ovat saaneet val-
miiksi suururakan tehdessään 
historiateoksen tänä vuonna 
50 vuotta täyttävästä yksityis-
ten alojen työeläkejärjestelmäs-
tä. Massiivinen yli 500-sivuinen 
kirja kuvaa työeläkejärjestelmän 
luomista, laajentumista ja myö-
hempää sopeuttamista sekä eri 
vaiheisiin liittyneitä kamppailu-
ja ja jännitteitä. 

Eläketurvan yhteiskunnalli-
sen merkityksen vuoksi kirjaa 

voi hyvin lukea eri taustoista 
käsin. Eläkespesialisti ei tarvit-
se olla, mutta jonkinlaisia elä-
keturvan tuntijoita kirjaan tu-
tustuvista taitaa väistämättä 
tulla. Työeläkejärjestelmän ke-
hittäminen eri aikoina on osa 
hyvinvointivaltion kehittämis-
tä, Suomen modernisoitumis-
ta ja rakennemuutosta sekä so-
danjälkeistä poliittista historiaa.  
Teoksesta selviää, miten eläke-
turvan kehittäminen on usein ja 
moninaisesti nivoutunut muu-

hun päätöksentekoon. 
Puolentoista kilon painoista 

opusta voi joku lähtökohtaises-
ti vältellä. Kronologiaan perus-
tuva esitystapa vaatii lukujen lu-
kemista järjestyksessä. Toisaalta 


