
täytyy nähdä hänet yleisenä
kategoriana ja sen perusteella
ymmärtää, missä muodossa

hän ilmaantuu seuraavan ker-
ran" (s. 180).

THOMAS ROSENBERC

Ensireaktiona hämmästys. Lu-
kemani kirja on kuin huikean
aurinkoi nen kevättalven päivä.
joka yhta aikaa sokaisee ja pa-
kotlaa katsomaan tarkemmin.
Lukemisprosessin seuraava

vaihe synnyttää kysymysten

ryppään: minkälainen vanki
han oikein on, mikä on hänen

koulutuksensa, miksi hän istuu
Iinnassa, mikä hänen maail-
massaan on nyrjähtänyt.

Vankeinhoito puhuttaa, he-
rättää kritiikkiä ja saa median
liikkeelle. Sanoissa vanki ja
vankila maistuu yhteiskunnal-
linen kuona ja kertakaikkinen
pahuus. Rikollisena ja vankina
oleminen sisaltaa asioita, joita
on äärimmäisen hankala hy-
väksyä. Vankeja ja vankiloita
on vaikea tarkastella objektii-
visesti. mukaan lyöntyvät aina
tunteiden kaaos ja jähmettynyt
asenne. Olennainen osa rikol-
lisuuden kuviota on uhrin osa,

josta vasta viime aikoina on

alettu enemmän keskustella.

Jäsennellessäni Veijo Teitti-
sen "Vangin filosofian" kir-voit-
tamia ajatuksia joudun vastak-

kain stereotypioideni ja van-
keinhoidosla muodostamani
yksipuolisen käsityksen kans-
sa. Kuval rakentuvat osittain
aikaisemmin luettuihin vanki-
en itse kirjoittamiin elämäker-
ta-aineistoihin. Kirjojen henki
on ollut hyvin lahella "maailma
potkii" -mentaliteettia, joka
versoo kylmästä ja epäoikeu-
denmukaisesta lapsuudesta.
Vinoutunut persoonallisuus on

altistanut koululintsaukselle,
päihteille, pikkurikollisuudel-
Ie ja lopulta rankalle kriminaa-
Iiuralle. Syrjaytyneiden ela-
mänkuvaukset ovat jo muodos-
tamassa kirjallisuuteen oman

genrensä, jossa sekoittuvat
avainromaanin, minäkerron-
nan ja sosiaalidokumenloinnin
ainekset.

Repaleisten olosuhteiden li-
säksi monilla vangeilla on ha-
vaittu oppimisvaikeuksia. mit-
kä näkyvät lukiongelmina ja
mbd:n (nyk. neurologisen ke-
hityksen erityisvaikeudet) kal-
taisina oireina. "Hyvä jos lu-
kea ja kirjoittaa osaavat" on il-
meisesti useiden maallikoiden

sekä myös ammattiauttajien-
kin pinnallinen käsitys. Ja sit-
len putkahtaa ilmoille Teittisen
kirja, jonka kielellinen ja ra-
kenteellinen taso kertoo laa-
jasta Iukeneisuudesta ja yleis-
sivistyksestä. Veiio Teittinen
kayttaa lekstissään luontevasti
filosofian käsitteita ja tuntee
myös aatehistoriaa. Ennen
muuta hän on lailava kirjoitta-
ja. Teittisen kotijumalia ovat

Sartre, Kant ja Kierkegaard,
joilta han on ammentanut ma-
teriaalia vangin olemuksen fi-
losofiseen pohdintaan.

Mika sitten on Teittisen kir-
jan ydin? Kirja ei ole vangiksi
ajautumisen kausaalista tar-
kastelua, mutta se ei liioin ole
sankari-/selviytymistarina Vol-
vo Markkasen tyyliin. Teittinen
ei myöskään punnitse omaa

sielunmaisemaansa tunnepi-
toisesti. Hän karttaa mutu-vii-
sastelua ja lahestyy vankina
olemista, vankilaa ja vankein-
hoitoa alyllisesti. Teksti on pai-
koin jopa liiankin mutkikasta
ja suorastaan itseriittoista.
mutta Teillinen kertoo myös
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vankeinhoidon puutteista ja
vankilasta konkreettisten esi-
merkkien avulla. Filosofointi

ia reaalitodellisuus lyövät kät-
tä. Elämä kiven sisalla hah-
mottuu selkeästi ja vankilan
luonne yhteiskunnan armotto-
mana peilinä paljastuu Teitti-
sen kirjan sivuilla.

Kirjan johtoajatuksena on

selvitellä vangin olemusta. mi-
nää, itseä. Mika on vangin elä-
män intentio? Mitä on vangin

vapaus linnan muurien sisä-
puolella? Teittinen peräänkuu-
luttaa vangin omaa tiedosta-
mista ja mahdollisuutta muu-

tokseen. Vangin on valittava
henkinen vapaulensa lai sitten

alistuttava koomaan ja esineel-

listyneen vangin osaan, johon

useimmiten liittyy laakkeita,
apatiaa. tuhoisaa käyt täylymis-

tä ja itsemurhayrityksia. Van-

keinhoidon järjestelmän kan-
nalta "hiljaiset vangit" ovat

helpompia. sen sijaan Teittisen
kaltaiset aiheuttaval päänvai-

\aa.
Yhta kaikki kirja on pureva

ja innovoiva esitys vankeinhoi-
dosta ja vangeisla. llmeisesti
Veijo Teittinen on tietoisesti
valinnut teeman, joka rajautuu
nimenomaan vanki-subjektin
olemuksen tarkasteluun. Pai-

koitellen teksti hyppää silmille
egosentrisyytensä vuoksi, mut-
ta kokonaisuutena "Vangin fi-
losofia" tuo todella tuoreen ja

tarpeellisen näkökulman van-

gin maailmaan. Kirjan sivuilla
hengittavät monikerroksinen
pohdinta ja eräänlainen yhteis-

kuntafilosofisesti virittynyt ka-

pinamieli, jota olisi aiheellista
kuunnella valppaasti.
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