
Kun kaikki tätä nykyä puhuvat

imagosta, puhunpa minäkin.
En ole koskaan henkilokohtai-
sesti tavannut Heikki S. von

Hedzeniä enka Virpi Mieltis-
täkään, mutta totta kai minulla
on pitkaan ollut kummastakin

mielikur a, enemmän tai vä-

hemmän "oikea" tai "luotetta-
va" .

Hertzenillä oli pitkään te-
hokkaan ja menestyvän virka-
miehen imago. Ehkä ensim-
mäisen kerran kiinnitin ha-

neen eritl istä huomiota toista-
kymmentä vuotta sitten, kun
hän varmaan vasloin monien
puoluetoveriensa eli kokoo-
muslaisten tahtoa ajoi apulais-
kaupunginjohtajana Helsin-
kiin asuntoloita asunnottomil-
Ie. Eika vain ajanut niitä vaan

sar nrrtä m1ös läpr: hyvrä tar-
koitusperiä arvokkaampihan
on lopputulos. Se, että Hertzen

m1 öhemmin on vapaaehtoises-

ti tullut julkisuuteen kerto-
maan heikkoudeslaan, ei aina-
kaan minun silmissäni ole rat-
kaisevasli muuttanut hänen

imagoaan.

Entä Virpi Miettinen sitten?
Hänen naisellisuutensa pakot-

taa käyttämään hänestä kaiken
aikaa myös etunimeä. Myös

hän on aikansa menestynyt
moitteettomasti omalla alal-
laan missinä, mallina, manne-

kiinina ja näyttelijänä ja myös

hän on sittemmin avautunut
monel kerrat tiedolusvälineis-
sä elämänsä ongelmra palJasla-

en. Näin on syntynyt Virpi
Miettisen imago: mielikuva
sympaattisesta mutta heikosta
naisesta, jonka alamäki vei hä-
net paljon pitemmalle kohti

VAHVAT, HEIKOT JA ALKOHOLI

pohjaa kuin Hertzenin. Mie-
leeni on jäänyt myös Kauris-

mäkien elokuva Paperitahti,
jonka esikuva oli helposti tun-
nistettava: välilla huumerikok-
sesla pidätettynä pulkassa vi-
ruva, välillä miesystävän pa-
hoinpitelema nainen. Virpi
l\4iettinen mainitsee kyseisen
filmin kirjassaan ja sanoo sen

olevan osittain todenmukai-
nen, osittain liioiteltu.

Herlzen ja Virpi Miellinen
ovat siis paitsi ainutkertaisia
ihmisyksiloita myös tyyppita-
pauksia: toinen personoi vah-
vaa ja toinen heikkoa yksilöä.
lMutla kun lukee heidän kirjan-
sa peräkkäin. havailsee. milen
kaavamaisia tällaiset typologi-
soinnit ovat. Tulee mieleen
vanha sanonta tilastosta: se on

kuin lyhtypylväs, valaisee ka-
pean alueen ja jättää suurim-
man osan valaisematta.

Noiden paahenkilöiden vah-
vuus ja heikkous siis suhteel-
listuvat. Hertzen antaa julkisi-
r unsa säröillä enemmän kuin
koskaan siinä missä Viryi
Miettinen on jo aiemmin monet
kenat paljastanut rikki näisyy-

tensä. Kumpikin vetoaa lap-
suuteensa. edel I inen enemmän
ja jalkimmainen vähemmän.

Hertzenin isä osoittautuu auto-
ritaariseksi, etäiseksi ja tunne-
koyhaksi; äiti taas kuoli Heik-
ki-pojan ollessa I4-vuotias.
jolloin han joutui nuoremmille
veljilleen aidiksi ja välttämä-

tön surutyö jäi tekemättä. Virpi
Miettinen anlaa lakunisesli
ymmärtää, että hänen suhteen-

sa vanhempiin on ollut etäinen;
isä ei psyykkisesti selviytynyt
hyvin sodasta ja äiti on joutu-

nut keskittymään häneen. Toi-
saalta kumpikaan ei mene sii-
hen ansaan, että he sysäisivät
kaikki vaikeutensa vanhempi-
ensa syyksi ja kieltaisivat ai-
kuisen ihmisen oman vastuun
elamastäan.

Hefizenin itsetunnon vahvo-
ja puolia tuskin kukaan epäi-
lee, hän tietää parhaimmillaan
olleensa todella aikaansaapa
virkarnies. Sympaattista on lu-
kea. että Virpi lVliettinen ei us-

koon tultuaankaan luomitse ai-
empia ammattejaan eikä koko

elämäänsä. Hän osaa iloita
myös kauneudestaan, jonka
hän nyttemmin tulkitsee Juma-
Ian lahjaksi.

Hertzen raitistui Kalliolas-
sa. Virpi Miettinen Leppävir-
ran \aislenkartanon toipumis-
klinikalla, joskin ratkaisevana
han pitaa uskonnollista herä-

tystään. Naiden kahden suhde

mainittuihin laitoksiin on kiin-
toisalla tavalla erilainen. Hefi-
zenillä on selrästi mielessään
jokin huipputehokas raitistu-
miskone. jota Kalliolakaan ei

hänestä ole. Paihdehuolto on

Suomessa lapsenkengissä ja
siihen on yhlenä syynä. m1ös

Kalliolassa, alan henkilokun-
nan koulutuksen puute, hän

kirjoittaa siis viela sosiaali- ja
terveysministeriön kanslia-
päällikkönä ollessaan; mitähän
muuten A-klinikkaväki tästa

ajaltelee? Lapsenkenkiin jaa-
mislä taas hän selittää r ääristy-
neellä suhtautumisella alkoho-
lismiin: "yhta suurimmista
kansansairauksistamme ei yh-

teiskunnassamme edes notee-
rata kunnollista hoitoa vaati-
vaksi sairaudeksi". Eniten
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Hertzeniä ovat Kalliolassa kiu-
sanneet etenkin myllltysrai-
heen äärimmäisen tiukat rajoi-
tukset, jotka hänestä pikem-
min vaikeuttavat kuin edistä-
vät toipumista. Pieni esimerk-
ki: musiikkimiehenä hän ei vui

ymmärtää. miksi soittaminen
on kielletty.

Virpi Miettinen taas kuvaa
laajasti Naistenkartanon hoito-
kaytantoja ja niiden takana
olevaa perusnäkemystä, sa-

moin kuin Kalliolan "ideolo-
gia" se on tuontitavaraa
USA:sta, eika han pienimmäl-
Iäkään tavalla arvostele sitä.
Tietty realismi pilkistää kui-
tenkin siitä, että hän toteaa

vain neljännen osan hänen
kanssaan yhtä aikaa hoidossa
olleista naisista raitistuneen
kestävästi.

Näin siis kaksi tarinaa itse-

Kirja on suurikokoinen, huo-
lellisesti muotoiltu ja painava.
Paperi on paksua ja kerman-
keltaista, kannet pellavaa. Ky-
seessä on lahjakirja ja monien
lahjakirjojen lapaan leksti ei

ole kirjan pääansio. Suomalai-
sesta sisusta kirjoitetaan tässä

omista ja vieraista teksteistä
kootussa historiallisessa luku-
kirjassa suurelta osin kiinnos-
lavan aihepiirin mahdollisuu-
del sivuullaen. Suomalaisen si-
sun lisäksi kirjassa puhutaan-
kin Suomen Turusta ja sen pa-
losta, kerrotaan hollikyydistä
ja Viipurin pamauksesta ja pa-

lataan r anhoihin presidentti-
kaskuihin. Kirja lienee tarkoi-

tunnon kasvusta ja raitistumi-
sesta, käsi kädessä käyvistä
prosesseista, eivät poikkea-
kaan toisistaan niin paljon
kuin taivas maasta. Ei-uskon-
nollinen ja uskonnollinen seli-
tysmallihan siinä ovat tariolla,
mutta Virpi Miettisenkään teos

ei tihku uskonnollisuutta sillä
tavoin, kuin lukija ehka odot-
taa, vain loppuluvut ovat poik-
keus. Tarkka lukija loytaa ha-

neltä joistakin kohdin toki ab-

solutismia ä la "alkoholismi
sairautena j ohtaa vääjäämättö-
mästi ennemmin tai myöhem-
min sul.jetluun lailokseen. mie-
lisairaalaan tai ennenaikai-
seen hautaan. ellei alkoholin-
kayttoa kokonaan lopeteta" ja
"todellisen alkoholiriippuvuu-
den pysyväksi katkaisemiseksi
tarvitaan Jumalan apua".

Kumpikin opus on hyvin kir-

SUOMALAINEN MATTI

tettu koululaisille suomalaisen
itsetunnon kohottamisoppaak-

si EU-jasenyyden uhatessa

kansallista identiteettiä. Ei- ja
kylla-aanestajiin vedotaan ta-
sapuolisesti. Teoksen malli ja
muoto lienee lainattu Sakari
Topeliuksen l\4aamme-kirjas-
ta.

Suomalaisen sisun käsitteen
lahtokohdaksi teoksessa ote-

taan Valitut Palat -lehden talvi-
sodan aikainen artikkeli. Mistä
amerikkalainen lehti kasitteen
loysi, jaa mietityuämään luki-
jaa? Eiki; suumalain.n sisu

sentään ollut kotimainen kek-
sinto!' Kohta" jossa sisukirja si-
vuaa kiinnostavasti suomalai-

joitettu. Se, joka pitaisi sym-
paaltisena amatööriki rjoit tajan

kömpelyyttä. petty 1. sillä kirjo-
jen toimittajat ovat ammattilai-
sia.

PERTTI HEMANUS

suuden käsitettä, liittyy kappa-
leeseen "Suomalainen Matti".
Siinä kerrotaan, miten Urho
Kekkosen valtiomiesimagon
rakentaja Kustaa Vilkuna pohti
sodan jälkeen suomalaisuuden
stereotyyppisiä kuvauksia.
Monen muun pohtijan tavalla
myös Vilkuna toteaa vanhan
runebergilä is-topel i aan isen

kansankuvan kärsineen pahan
devalvoitumisen sota-aikana.
Olihan latteimmankin sodan-
aikaisen tusinaviihteen suo-

malaiset sankarihahmot - Ryh-
my ja Romppainenkin - kuvat-
tu sentään eräänlaista intellek-
tuaalisla aktiivisuutta t,soittu-
viksi henkiltiiksi, jos ei muuta

HEIKKI S, VON HERTZEN
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