
Huono-osaisia löytyy maas-

tamme joka lahtoon. Huono-

osainen ei ole tänä päivänä
välttämättä edes köyhä sanan

perinteisessä merkityksessä.
Maamme todellista ryysykoy-
halistOa edustanevat esimer-
kiksi vangit. Vankilamme täyt-
lyväl nakkivarkaan tasoisista
miehistä, jotka ovat omaksu-
neet ns. rikollisen elämänta-
van. Osa heistä on moniongel-

maisia, lievästi mielisairaila
tai kehitysvammaisia, alkoho-
lisoituneita tms. He ovat sosi-

aalisissa suhteissaan varsin

"kömpelöitä" ja estyneitä. Sik-
si rangaistusta, joka on sosiaa-

linen eristys, ei juuri voi kut-
sua vankeinhoidoksi. Tuo sosi-

aalinen estyneisyys vain tun-
tuu kasvavan. Tämän omal-
Ia tavallaan todentaa myös ru-
noilijana tunnetun Liisa Lauk-
karisen dokumenttiromaani
"Veli", joka on kertomus va-
pautuvasta vangista Velistä ja
hänen tukihenkilostaän Liisas-

ta. Liisa ei ole minkään riran-
omaisen kaden jatke, vaan va-

paaehtoinen lähimmäinen,
joka silkasta uteliaasta autta-
misen halusta on valmis käy-

tännön tekoihin ihmisen hy-

väksi. Hänen lähimmäisenrak-
kautensa ei ole vain maailmaa

syleilevia sanoja. Vapaaehtoi-

sena auttajana hän yrittäa to-

teuttaa myös vapautuvan van-
gin unelmaa paremmasta elä-
mästä jarjestamälla pienen
metsämökin Velin asuttavaksi.

Jossakin vaiheessa Velin
kumppaniksi mökkiin asettuu
nainen. Sitten loytyy kissa. Ja
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koira. Ja ystävättärelle löytyvät
kangaspuut. Ikkunalla alkavat

kukkia pelargoniat uutta per-

he-elämää.
Yhtäkkiä pelargoniat ikku-

nalla kuolevat. Idylli on kuol-
lut ja mökki toivottoman tyhjä.
Veli on lahtenyt ajelehtimaan.

Itsenäisen elämisen yritys
muuttuu viinanhöyryiseksi
persmäeksi kohti ammaltiaut-
tajien hoivaavia käsiä. Siellä
voi heittaytya avuttomaksi.
Laukkarisen kirja kertoo va-
pautuvan vangin riuhtomisesta

omassa kaaoksessaan ja siita,
miten avuton yksityinen autta-
ja on, kun eriytyneet auttamis-
organisaatiot elävät omaa elä-
määnsä. Mutta sellaista pallot-
teluahan se on ollut Velin ja
hänen kaltaistensa elämä. Kun
on heitetty maailmaan sellai-
sella kierteellä, niin monesta-

kaan reviiritietoisesta viran-
omaisesta ei ole kiinniottajak-
si. Ilkeästi yleisläen voisi sa-

noa ohje- ja johtosääntöjen

kieltavan sellaisen. Vain polii-
si tuntuu olevan tämän kirjan
ainoa ajan tasalla oleva viran-
omainen, mutta se tunteekin
Velin todellisuuden kokemuk-
sellisesti. Eri tavoin kuin esi-
merkiksi kirjan uusprofessio-
naalia ammattia edustava kou-
Iutus- ja itsetietoinen psykolo-

gi. Entä me muut, tavalliset ih-
miset? "Nämä yhteiskunnan
hyvät laitokset. omat ja itse
maksamamme. Ne tuntuvat
olevan lasin sisassa. EIävät
omaa itsetarkoituksellista elä-
määnsä, kulutlavat omaan si-
säeritykseensä tarvitsemansa

määrän inhimillistä hataa ja
siitä hyvästä antavat ulospäin

turvallisen kuvan niin, ett ai-
nakin ne, jotka eivät joudu näi-

hin kiiltaviin laitoksiin oma-
kohtaisesti lutuslumaan, voivat

elää rauhassa omaltatunnol-
taan: onhan meillä kutakin on-
gelmaa varlen oma instituutio.
Mita muka tarvitaan?"

Nimimerkki Nikki Pitkäsil-
Ian "Kujakatit" tarjoaa vangin

elämänpiiriin naisnaktikul-
man, vangin vaimon kokemuk-
sia tuosta rikollisesta alakult-
tuurista, joka on hyvin miehi-
nen. Vauhti on kovaa ja ihmisia
menee ja tulee Nikin elämassa.
jonka täyttävät kännit, pahoin-

pitelyt, kuivilla olot, poliisi-
kuulustelut, pettymykset, ko-
keilut eri aineilla jne. Kirjoit-
taja ei tunteile eika analysoi

tunteitaan. Ehka kysymys on
juuri siitä, ettei katuojassa ole

varaa sitoutua tunteisiin. Ka-

veri saattaa olla huomenna
kuollut tai ainakin linnassa. Ja

kuitenkin on "kuuluttava" jol-
Iekulle, ettei olisi muille mie-
hille pelkka "persereikä".
Katu panee keskittymään vain
itseen, silla se on sosiaalinen

viidakko ja sen mukaan siella
on elettävä, jos aikoo elaa. Sil-
loin tällöin tekstissä haivahtaa

lampimia solidaarisuuden tun-
loja. mutta vain salunnaisesti.

Lopultakin kuvaavinta tälle
elamalle on kirjan loppuun laa-

dittu luettelo ihmisistä, joihin
kirjassa törmää. Suurin osa

heistä näyttää kuolleen tai
muuten kadonneen,

"Lakkaisit toivomasta ihmi-
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siltä hyvää, lakkaisit toivomas-
ta kiitollisuutta. Mikaan ei kii-
ta; mikaan ei kestä; hyvyys pa-
laa poroksi; ystävyys ei uusi."
Tahan Catulluksen runositaat-
tiin, jota Timo Sandberg kayt-
tää kirjansa yhtenä mottona,
voisi pelkistää niin Nikin kuin
Velinkin elämänlangan vai

kutsuisiko sita pajunkoydeksi.

Joka tapauksessa tuolla silaa-
tilla piirtly Sandbergin kirjan
paahenkilon. ikaantyran poi-
kamiehen Arvon, sielunmaise-
ma. Häneen on sovellettu kas-
vatuksessa "poltetun maan"
taktiikkaa. Arvo toimii kaato-

paikan vartijana ja kerää työs-
sään kaikenlaista mahdollista
ja mahdotonta tavaraa Uuden
syntymän kotiinsa. Hän asuu

tätä majaansa yhdessä kaato-
paikalta löytämänsä lommoon-
tuneen mallinuken kanssa, jol-
le han löytämänsä nauhurin
r alitl ksella kefloo elämäntari-

"Korviketunteisuus (co-de-

pendency,'läheisriippuvuus')
on määrilelty Yhdysvalloissa

tutkittaessa alkoholistien ai-
kuislapsia. Tästä psykokausa-
liteettisesta ilmiöstä, joka tuor
laa h1 vinroinliin jademokrati-
aan huonosti sopeutuvia ihmi-
siä, on toistaiseksi niukasti kir-
jallisuutta suomen kielella",
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naansa. Siinä naista ei ole tava-
roitu, se on tavara. Silkkaa
muovia ja kuitenkin juuri ha-

nelle monet pettymykset koke-
nut Arvo elämaänsä elaa. Sa-

malla tulee karikatyyrinä ker-
rottua, miksi me tavaraamme
rakastamme. Arvon maailma
on esineistyneen kova, vaikka-
kin hyvää tarkoittava. Arvo on

rakastunut «rmuihinsa niin
epäinhimillisesti. että se rai-
kuttaa jo inhimilliselta.

Hänen rakentamansa idyllin
särkee kuitenkin laitapuolen
kulkija Susanna, joka eksyy

ryyppyreissullaan Arvon sul-
jettuun ja hyrin omalakiseen
maailmaan. Susanna on viinal-
la käyväjajossain syvalla viela
ihmisten laheisyyden turualli-
suutta etsivä, mutta toisten hy-
vaksikayttama nainen. Tosin jo
miltei elaman sukupuoletto-
maksi kuluttama. Hänen pe-
rässään seuraavat Usko Toivo

kirjoittaa Seppo Sydankoski
(nimimerkki) omakustanteen-
sa esipuheessa. "Päihdeper-
heessä lapsen kohtelu riippuu
aikuisten lunnetilasta, ei niin-
kään lapsesta itsestään. Herk-
kä itsensä ilmaiseminen vui

synnyttää vanhemmissa yhtä
hyvin raivoa, pilkkaa kuin kyy-
neliä. Lapsi oppii torjumaan

ja Maisteri. Kaksi eri tavoin
sielultaan haavoittunutta idea-
Iistia viinamäeltä. Kaikessa re-
suisuudessaan he luoval jotain
inhimillistä Awon tavaramaa-
ilmaan.

Jotenkin nämä kirjat luettu-
aan huomaa, miten etäällä toi-
sistaan kulkevat inhimillinen
hata la erilaiset hätää poista-

maan tarkoiletut instituutiot.
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SEPPO HELMINEN

tunteitaan. Hänen turvansa ja
arvonsa riippurat kyvlstä sa-

maslua läheisten tunleisiin ja
kayttaytya niiden pohjalta.

Näin lapsi perii päihteenkäyt-
täjän tunneasenteet; arvotto-
muutlen. salailun. hapean ja

nüd,en remaka, käänteistun-
teet."

Sopii kysyä, voisiko lapselle
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