
Nuori mies istuu kieltamät-
tä hieman jännittyneen nä-

ktiisenä tv-studiossa. Kes-

ki-ikainen naispuolinen
haastattelija tapittaa häntä
ja tiukkaa:

- 
Sano suoraan. oletko

alkoholisti.
Mies vastaa mutta hieman

kierrellen ja kaarrellen kin.
Haastattelija vaatii selvää

vastausta. Haastateltava ta-
pittaa hänta takaisin ja sa-

noo:

- En ole.

Tämä muistuma Kolrnos-
television viimetalvisesta
aamuohjelmasta lähti tajun-
nassani muhimaan ja syn-
nyui käsillä olevan pikku
puheenvuoron.

Matti-myyttejä voi jaljit-
tää niin suomalaisesta julki-
suudesta kuin yksityiskes-
kusteluista. Nämä diskurs-
sien ilmenemismuodot kie-
tt-lutuval lielenkin myös toi-
siinsa.

On helppo konstruoida
kolme eri Matti-myyttiä: l)
ominaisuuksia korostava, 2)

suorituksia korostava .ia 3)
jotenkin näiden väliin si-
joittuva elämäntyyliä koros-
tava.

Myyteistä ensimmäinen
on siis voimakkaan kieltei-
nen. Sen mukaan myylin
kohteena oleva henkilo ei

MATTI-MYYTIT

alkuunkaan täytä niitä mit-
tapuita, jotka kunnon kan-
salaisen yleensä ja huippu-
urheilijan erityisesti on täy-
tettävä. Hän on hairikkO ja
epäkelpo, urheilueläma oli-
si jotenkin saatava puhdis-
tetuksi hänestä-

Puheena olevan myytin
vallassa oleville l\4atin jo-
kainen kuvaruudun valitta-
mä onnislunut urheilusuori-
tus on kiusallinen. Elämä on

epäoikeudenmuku istu. jos

kelvottomat ominaisuudet
omaava urheilija edes tila-
päisesti menestyy. Myytin
vallassa olevaa helpottaa
hänen muistinsa valikoi-
vuus: Matin mitaleja ei lo-
pulta ehka kovin monta ole-
kaan.

Ominaisuuksia korostava

myytti on siis moralistinen,
rigoristinen, voimakkaasti
tuomitseva.

Suorituksia korostava

myytti on edellisen vasta-

kohta. Kun urheilija on la-
jinsa kaikkien aikojen paras

maailmassa, hänen mitkään
ominaisuutensreivät voi olla
kelvottomia.Jokainen mita-
li osoittaa aina uudelleen.
ellä puhe yksityiselamän
vaikeuksista on ollut valhet-
ta tai ainakin pahaa liioitte-
lua. Ylimalkaan ei ol*,rpi-
vaakertoa menestyvästä

urheilijasta mitään kielteis-
tä. mitäün mika uhmaisi
myyttiä.

Tämän myytin vallassa

olevalle on tuskallista näh-

dä suosikk i nsakoskaan epä-

onnisluvan. Dissonanssin

tilaa helpottavat seuraavan

tyyppiset reaktiot:

- Täma oli vasta alkua.
katsotaan toinenkin kierros.

- 
Ei kai sitä aina voi on-

nistua, kun toimittajat käy-
vät kimppuun kuin perskär-
päset.

- 
Tuuli oli mahdoton. Ei

tuollaisessa säässä kukaan
hyppää normaaliaan.

Suorituksia korostava

myyttikin on rigoristinen,
tiukka, asioita suuresti yk-
sinkertaistava, tabuja vaali-
va-

Minkälainen sitten olisi
elamantyylia korostava
myytli? Kuulin sen viime
uutenavuotena, Matin oltua
taas kerran suuressa julki-
suudessa, erään ystäväni
suusta:

- 
Matti uskaltaa ja osaa

elaa-

Tässä myylissä \4atin vä-

hemmän ihaillut ominai-
suudet ja hänen ihaillut
suorituksensa koetetaan yh-
distää kokonaisuudeksi. jo-
ka tekisi oikeutta kummal-
lekin. Malti on vapaasli va-
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linnut elämäntyylinsä, hän

haluaa saada elämästään

irti muutakin kuin urhei-
lumenestyksen, vaikka se

saattaa olla tärkeintä. Matin
heikkouksissa korostuu hä-
nen suuruutensa. härr orr

kaikissa suhteissa "tavallis-
ten ihmisten" ylapuolella.

Tämä myytti romantisoi
kohdettaan, yrittää tehda
hänestä ristiriidattornan
henkilön, jonka kaikki teot

ovat tietoisen valinnan tu-
loksia.

Mikaan noista myyteistä
ei minua jaksa erityisesti
miellyttää. Toisaalta yrn-

märrän Matin jo olevan

myyttinen henkilo, alkupe-
räiseslä todellisuudesta ir-
ronnut osanen suomalaisten

kol lektiivista tajuntaa.
En myöskään pidä julki-

suutlen tavasta riepotella
Mattia. etenkään kun hänel-
la itsellaan ei tunnu olevan

ar-vostelukykyä valila. mitä
ja milloin han toimittajille
kertoo ja mitä ei. Toisaalta
tuntuisi hurskastelevalta
kanlaa enää huolta hänen

yksityisyyden suojastaan,

sillä senhän hän on jo vuo-
sia sitten menettänyt.

Tiukkaamiset tyyliin
"oletko alkoholisti" jakavat
ihmiset kaavamaisesti kah-
tia alkoholisteihin ja ei-al-
koholisteihin, mikä ei tie-
tenkään vastaa todellisuut-
ta. Ainoa lohdutuksen aihe
on. ellä vilkkaana vellova ja
ristiin meneviä elementtejä

sisältävä Matti-julkisuus
ehkä luonnostelee vematen

vivahteikastakin henkilö-
kuvaa sille. joka nuo ristiin
menevijl elementit lOytaa ja
jolla on silmää vivahteille.
Jospa Matti-julkisuus on-

nellisessa tapauksessa toi-
misikin kuin esim. monet

taiteilijaelämäkerrat, jotka
osoittavat upeiden suoritus-
ten ja vähemmän upeiden
ominaisuuksien voivan kuin
voivankin yhdistyä samassa

yksilossä?

Jos näin kavisi" toimittajat
eivät olisi aivan turhaan
Mattia riepotelleet.
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