
kijan silmissä elämäkertojen
vaikeat vaiheet saattavat näyt-
täytyä vielä astetta raskaam-
milta kuin niiden kertojista."
Tätä pohdintaa voisi mielestä-
ni vieda pitemmälle.

K ilpak i rjoi t usten osanot tajat
ovat poikkeuksellisia, kuten
Apo useaan otteeseen huo-
mauttaa. Agraaristen sukupuo-
likasitysten tutkimista heidän
avullaan vaikeuttaa myös yh-
teiskunnan muutos. Sisaltani
nousee kurttuotsaisen histori-
oitsijan haamu. joka sormi

ojossa huomauttaa folkloristii-
kan tutkijalle. että viime vuosi-
sadan alun ja tämän vuosisa-
dan jalkipuoliskon agraari-
Suomea ja sen sukupuolimal-
leja on vaikea rinnastaa. EIa-
mäkertakilpailun sato on

1990-luvulta. Siinä maaseu-

dun naiset tulkitsevat elä-
määnsä hyvinvointivallion nä-

kökulmasta. Heidan äitinsä,
osin jopa isoäitinsä, ovat olleet
äänioikeulelluja kansalaisia.
Heidan tulkintansa suodattu-
vat tasa-an/oideologian läpi,
vaikka he eivät ehkä olisikaan
sisäistäneet näitä ihanteita sa-

malla tavalla kuin kaupunki-
laiset, enemmän kouluja käy-
neet sisarensa,

Talla en yritä sanoa, että
maaseudun raataj anaiset olivat
onnellisia, jaloja villeja, kun-
nes heidän silmänsä avattiin

EU-äänestyksen yhteydessa

kayty keskustelu sai minut ih-
mettelemään, mika olio tai il-
miö se "Suomi" oikein on.

Ovatko sen edut samat kuin
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epäoikeudenmukaisuudelle.
On myös syytä alleviivata, että
en nostalgisesti etsi mennei-
syydestä onnelaa, jossa vallitsi
sukupuolten tasa-arvo. Sen si-
jaan minua kiinnostaa suun-
nattomasti, minkälainen oli yh-
teiskunta, josta Apo toteaa (s.

208): "Kylayhteisön naiset ei-
vät kyseenalaistaneet epäoi-
keudenmukaista työnjakoa -
päin vastoin: se opeteltiin pai-
nokkain repliikein seuraavalle
sukupolvelle." Millä tavoin
tässä yhteiskunnassa hahmo-
tettiin sukupuolten suhteita?
Oliko se tapa jokin muu kuin
meidän tasa-arvokeskeinen ta-
pamme? Onko lasa-arvo tai

epätasa-arvo ainoa ulottuvuus,
jolla sukupuolten suhteila voi-
daan arvioida?

Satu Apo avaa keskustelun,
jota pidan tarpeellisena kaikil-
le, jotka miettiväl naisten ja
miesten historiaa. Kysymys on
pohjimmiltaan tutkimuksen
päämääristä ja tavoitteista. Et-
simmekö sukupuolten suhteis-
ta tuttuutta vai vierautta, sa-

minun ja naapurioven takana
asuvan yksinhuoltajan. Ja mita
se "Eurooppa" oikein on? En
kokenut kummankaan osapuo-

len Suomi-retoriikkaa omakse-

manlaisuutta vai erilaisuutta?

Jos tavoitteena on osoittaa, että
suomalainen agraariyhteisö oli
nykypäivän mittapuulla naisia
sorlava, ei tehtävä ole kovin
vaikea. Intänkin muita tarkas-
telutapoja. En välttämättä tie-
da, mitä etsimäni vastaukset
ovat, mutla naisten ikiaikaista
alistusta pidän liian helppo-
hintaisena vastauksena. Minua
kiinnostaa, miten voi tutkia su-
kupuolten suhteita ja käsitystä
sukupuolesta yhteiskunnassa,
jossa monet asiat ymmärreltiin
eri tavoin kuin me olemme tot-
tuneet ymmärtämään. Satu
Apo pitäytyy eksplisiittisesti
pohjoismaisen hyvinvointival-
tion tasa-arvoihanteissa, mutta
antaa kosoltiaineksia myös toi-
senlaisten selitysten etsimi-
seen ja toisenlaisten ajatteluta-
pojen ymmärtämiseen.

"Eteenpäin, sano mummu
lumessa", kuten muislinvarai-
nen satakuntalainen sanonta
kuuluu.

PIRJO MARKKOLA

ni, vaan koin itseni jotenkin ul-
kopuoliseksi tai yksinkertai-
sesti huonoksi suomalaiseksi.
Retoriikoissa jäi kertomatta,
että kansalaisten valta on jok-

SATU APO
NAISEN VAKI
TUTKIMUKSIA SUOMALAISTEN KANSANOMAISESTA
KU LTTU U R ISTA JA AJATTE LUSTA
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seenkin yhtä vähäistä niin Suo-

messa kuin Euroopan unionis-

sakin. Molempien osapuolten

vakuuttamismenetelmät olivat
varsin vanhatestamentillisia:

.jos äänestän väänn. olen (lat se
"Suomi") menettänyl taivas-

osuuteni. Nyt kun siellä toises-

sa taivaassa ollaan, niin aika-
kauden antennit, intellektuel-
lit, antanevat jonkinlaisen ku-
van siilä, mitä se suomalaisuus
ja sitä kautta eurooppalaisuus

tai päinvastoin on. Vai antavat-

ko?

Medialemmikki Matti Wuori
julkaisi kirjan "Faustin uni",
jossa hän suomii suomalai-
slrlrtta muun muassa. Se on sel-

laisla uuninpankolla isl umista.

maailman kalselemisla räppä-

nästä, televisiosta. Hänen ak-

selinsa on Amsterdam-Praha,

kaupunkien kaupungit. Muulla
"konfferensaavalla" ylemmäl-
Ia keskiluokalla paikkoja ovat

Bryssel tai Pariisi. Niita kayte-

tään kuin Moskova-korttia jo-
kin aika sitten kayttaytymi-
semme ohjaamiseen. ihmislen
jakamiseen vuohiin ja lampai-
siin.

Anja Kauranen kirjoitti Suo-

men Kuvalehden kolumnis-
saan: "Wuoren kirja olisi tun-

tunut aikamoiselta kliseelta ja
karikatyyrilta, elleivät nyky-
päivän Lallit ja Matit (siis suo-

malaiset miehel: kirjoittajan
huomautus) olisi heti ioukolla
k i inrhtaneet todistamaan Wuo-

ren Suomi-kuvan puolesta. Eri
lehtien arryostelijat ja palstan-

pitajat kavivat oitis hurttalau-
mana Wuoren kimppuun. Hei-
dan pilkkansa ja vähattelynsä

olivat juuri sitä torjuvaa ja ma-

senlavaa suomalaisuutta. jola

Wuori kirjassaan suomii. Eni-
ten raivoa hyökkääjissä tuntuu
herättäneen se, että Wuori ku-
vittelee ilmiselvästi olevansa -
niin - jotain." Nainkohan?

Kauranen näkee suomalaisuu-

tena jantelaisen kateuden, jok-
si hän kririikin leimaa. Yhta
hyvallä syylla hanen suhtautu-

mistapansa voisi yleistää suo-

malaisuudeksi. Toisten motii-
vien epäily ja kyseenalaislami-

nen. Niiden "tietäminen" mil-
loin kateudeksi, milloin poliit-
tiseksi ajojahdiksi. Jos joku on

jotain, niin se ei aseta häntä

kritiikin ylapuolelle, olipa se
"jotain" sitten asema tai ns.

näkoalapaikka. Juuri se näkö-

alapaikalla oleminen merkit-
see jotain. Vastuuta.

Väännän rautalangasta.

Wuori näkee aivan oikein, että

aito kansainvälistyminen kaik-
kine seuraamuksineen vatrtii

perusteellista kansallista uu-

delleenarviointia. Mutta kun

hän näkee kritiikkinsä kohtee-

na vielä "uuninpankolla ma-

kaavan kansan", niin hän pu-

huu yhtenaiskultluurisla. jota

ei lopultakaan enää ole. Se

muistuttaa "eurooppalaislu-

neen" keskiluokan puhetta sii-
tä, miten me emme ole "euro-
kelpoisia", kun emme hallitse
"pikkupuhumista", tunne vii-
neja tai hallitse erilaisten veit-

sien ja haarukoiden koreografi-

aa. Suomalaiset nähdään eri-
tyislaatuisina juuri ennakko-

luuloisuudessaan, tietämättö-

myydessään ja perifeerisyy-

dessään. Mutta sitä samaa väit-
lävät omasta kansastaan myös

ranskalaiset kuten muidenkin
maiden intellektuellit.

Kun Wuori kirjoittaa Detroi-
tista Brysseliin lentävän ko-

neen ohjautuneen Irlannin Ien-

nonjohdon virheen vuoksi

Frankfurtiin, hän toteaä, että

"tässä on jotakin hyvin suoma-

laista". Se ei kerro suomalai-

suudesta vaan Wuoresta. "Tyh-

män kansan teoriassa" kansaa

pidetään jakamattomana, kol-
lektiivisena muodostumana,

jolloin siitä ei voi löytyakään

luovan subjektin kykyjä. eri-
laisuutta. Oikeassahan Wuori

on puhuessaan kansalaisyh-

teiskunnan puuttumisesta, de-

mokratiavajeesta maassamme,

jota oikeastaan vain hallinnoi-
daan. Mutta Wuoren pitaytyes-

sä Suomi-kuvissaan niin moni

asia muuttuu hänelle piiloisek-
si ulkomaan ihailuksi" mika
vaarantaa kyvyn tarkkailla
myös ulkomaista kehitystä.

Demokratiavajeesta ja intel-
lektuelleista puhuessaan hän

erityisesti vetoaa Vaclac Have-

liin ja toteaa tämän painotta-
neen, että intellektuelli tyos-

kentelee ennen muula ihmisoi-
keuksien puolesta; hänen on

sitouduttava - ei ideologioihin

- vaan samastuttava "ihmisyy-

teen, ihmisarvoon ja niihin kat-
keytyviin, vielä kayttamättö-

miin mahdollisuuksiin". Presi-

denttinä samainen Havel ei

kuitenkaan ole muuttanut

maansa etnisyyteen perustu-

vaa kansalaisuuslakia. josta

ETYJ:n kirie T§ekin päättäjille

toteaa lain "toimeenpanneen

ehkä pahimman kansalaisoi-

keuksien riiston Euroopassa

sitten toisen maailmansodan".

Esimerkiksi kymmenettuhan-

net mustalaiset eivät voi saada

passia. kansalaisuutta eikä sen

myötä alkeellisiakaan perusoi-

keuksia. Mutta Wuori "urput-
taa", että Suomessa vasta nu-

mero passissa tekee meistä ih-
misie. Niinhan se tekisi musta-

laisistakin T§ekissä. Onneksi
'Wuori lausuu muussa yhtey-

dessä: "Jokainen lupaus sisäl-

tää petoksen". Joka tapaukses-
sa lällaisessa käänteisessä na-

tionalismissa (termi Juhani
Ruotsalon) liturgia ei vain tule
sokeaksi tai yksisilmäiseksi
ulkomaiden suhteen, vaan

muuttuu epätäsmällisyydes-

sään kotimaankin suuntaan li-
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turgiaksi, joka ei erittele täs-
mällisesti mitään vaan esittää
liturgin itsensä asennetta. Esi-
merkiksi seuraavaan tapaan:
"Viininkulutuksen levinnei-
syys onkin varsin luotettava
länsimaistumisen ulkoinen
mittari. Orna lukunsa on ai-
kuislen muissa kulttuuripii-
reissä täysin käsittämätön mai-
don juominen. Sekin saattaa
heijastaa kaipausta menetet-
tyyn matriarkaaliseen, pehme-
än hämyn ja kaskisavujen kul-
tamaahan." Muistan lukeneeni
Ranskassa asuvan kaantäjän ja
ruokakirjailijan Jukka Man-
nerkorven kirjaa, jossa hän to-
tesi suomalaisen ruoan olevan
niin huonoa siksi, että täällä
maajusseja ja kalastajia yms.

on tuettu niin kuin on tuettu.
Mutta eiköhän ranskalaisissa
lehdissäkin kirjoirella. miten
samat ammattiryhmät Rans-
kassa - vaikkeivät nyt perunaa
tai lanttua viljelisikaan
meuhkaavat tukiensa ja rajoi-
tusten puolesta niin, että koko
EU heiluu. Ranska alkaakin
olla "eurokayttaytyjiemme"
mallimaa ja onkin EU:ssa
omaksunut kulttuurin vaalijan
roolin. Siella kun lapsetkin pu-
huvat ranskaa, mutta harvem-
min sitten muuta kieltä. Puhu-
mattakaan lukutaidosta, joka
puuttuu joka viidenneltä. Tä-
män ovat todenneet sekä

OECD:n lutkimus. jota viran-
omaiset yrittivät piilotella, että
lukutaidottomuutta vastaan

taistelevan ranskalaisjärj estön
CPLI:n puheenjohtaja Pierre
Lequiller.

Ranskalaisuus tai ainakin
sen menneisyys on Matti Klin-
gelle yhta rärkeä kuin hän itse.
kuten hänen kirjoituskokoel-
mansa "Kävelylla Pariisissa"
osoittaa. Matti Wuori kutsuu

Klingeä Rooman nuntiukseksi
ja Lutetian (Pariisin) täysival-
taiseksi lahettiläaksi ja puhuu
hänen "kulttuurisen yliminän
vaikerruksesta". Mutta mikään
aito flanööri Klinge ei ole. Ha-
nen "kävelyretkiltään" puuttu-
vat niin hajut kuin mautkin toi-
sin kuin esimerkiksi Juha Tan-
tun "ranskanpastilleista". Jac-
que Werup kirjoitti hyvan fla-
nöörin ominaisuuksista: "Ter-
veet silmät, fyysinen läsnäolo,
elamännalka ja kansanomai-
suuden taju ovat välttämattO-
miä ominaisuuksia, jos haluaa
kulkea ja kirjoittaa ilman tutki-
jankammion hajua." Ja sehän
on Klingen ainoa tuoksu. Pape-
ri. Patsaista ja raakunoista ja
muista menneen maailman
viesteistä kiinnostunut Klinge
kiusaantuu, jos hänen mennei-
syyteen uppoutumistaan häi-
ritsee Luxemburgin puistossa
joku menneeseen kuulumaton
vastaantulija. Pariisi "tässä ja
nyt" un vain tekosyy "kammi-

oitua" kirjoittamaan - joskin
kiinnostavasti - vaikkapa
menneestä tapaku lttuurista tai
käytösnormeista. Hän ei oi-
keasti kävele ja näe. Jos Matti
Wuorta on kutsuttu joskus po-
liittisen kulttuurin Lenita Ai-
ristoksi. niin Klinge on sitten
varmaan kulttuurin Sanelma
Wuore, joka mm. toteaa, että
sana moraali "johtuu sanasta
'mos, mores' - tävät. Tavat -
kulttuurin koko traditio; mei-
dän kulttuurissamme se on
pyrkimystä harmoniaan". Hän
on reviiritieloinen huvimies,
jonka menneisyyteen paneutu-
mista häiritsee nykymeno vä-
hän samaan tapaan kuin "suu-
ren matkakirjailijan" Paul
Theroux'n matkustelua häirir
sivät paikalliset asukkaat.
Klinge on elikeltitietoinen.

Etikettihan oli alun perin jon-
kinlainen kutsukortti Aurinko-
kuninkaan hoviin, joka oli jul-
kinen teatteri, jossa liehakoi-
malla ja imartelemalla aateli-
nen yritti voitlaa kuninkaan ja
hovin silmäätekevien suosion.
Aatelinen oppi kätkemään
"rahvaanomaisuulensa" ja
kouliintui hallitsemaan eleitä,
ilmeita, jopa silmien Iiikkeita.

lVlutta eurooppalainen sivis-
tys on muutakin kuin muodolli-
sia eleitä. Onhan kysyttävä,
miksi me suomalaiset tuotam-
me itsemme - muka periferisi-
nä kuvittelemalla - jonkinlai-
sen keskuksen, kaukaisen tai
jostakin syystä hienomman
paikan kuin maamme on. Suo-
malaiset tai sen ns. älymystö
tuottavat itselleen rankaisevan
yliminän, normin jota kutsu-
taan milloin eurokunnoksi tai
eurotavoiksi, milloin taas jok-
sikin muuksi. Miten valttyä
edistämästä sen paremmin
kansallista itsekehua kuin it-
sensä väheksymistä? Ei eu-
rooppalaisuus ole jotain, joka
sijaitsee aina jossain kaukana
ja etäällä. Ja onko mitään miel-
tä nauraa rahvaan lihapullien
kaipuulle ulkomailla, kun sa-
maan aikaan englantilaiset
imevät samassa paikassa kello
viiden teenlitkuaan ja sitä ylis-
tetään traditiona. Traditioita on
niin moneen eurojunaan.

SEPPo HEI,MINEN

MATTIWUORI
FAUSTIN UNI
wsoY r 995

MAMI KLINGE

TAvTLyLLA PARIISISSA

OTAVA I995

ALKOHOTIPOLITIIKKA
6l (1996): 4 319


