
Hän ei koskaan antanut yhden-
kään miehen maata kanssaan ra-
hasta, mitä ei voi sanoa kaikista
niistä, jotka ovat rääkymässä hä-
nen huoruuttaan. Helenillä oli pe-
riaatteensa, joista hän piti kiinni.
Hän vain syntyi maailmaan, jossa

omat päätökset ovat syntiä jajos-
sa se, joka rakastaa ihmisiä, on
portto.

*
Jos tämä maailma ei minua tar-

vitse, ainakin sinä tarvitset. Ge-
rald olijotakin, mutta kuoli pudo-
tessaan vaippoja vaihtavan Fran-
cisin käsistä. Annien suudelmassa
oli jotakin ikuista: "Niin hän ja
tämä nainen ovat kautta aikojen
tienneet, että heissä kumpaisessa-
kin on jotain, jonka on lakattava
olemasta yksi ja tultava kahdek-
si." Annien vuoksi "söisin kaiken
mullan tältä pihamaalta, söisin
rikkaruohot ja koiranluutkin".
Helenin ei tarvinnut kuin hävitä
pariksi päiväksi omille teilleen, ja
Francis tunsi olevansa kuollut.
Francisillä ei ollut mitään, mutta
jos hänellä olisi ollut, hän olisi
törsännyt kaiken Heleniin. Hän
olisi tehnyt mitä tahansa; itsensä
vuoksi Francis ei koskaan alentu-
nut kerjäämään, ei koskaan, mut-
ta Helenin vuoksi hän oli tehnyt
senkin.

Minun on muututtava meiksi.
Hetken aikaa Francisin minuu-
den säikeet olivat ulottuneet mui-
hinkin. Rudy oli typerys, jonka
kanssa ei voinut keskustella edes

säästä. Rudyn kanssa hänen kui-
tenkin täytli heitellä multaa ar-
kuissa makaavien ruumiiden
päälle, paiskia töitä koko perke-
leen päivä. Kun päivä oli lopussa,
heidän välilleen oli syntynytkum-
mallinen sideja Rudy tiesi hänes-
tä enemmän kuin tarpeeksi.

Yksittäiset ihmiset kuolevat ja
häviävät. Rakkaus ei ole ikuista
eikä taivasta ole olemassa. Jälj elle
jää vain pakko tehdäjotakin yh-
dessä toisten ihmisten kanssa.
Tehdä yhdessä - mitä, missä ja
kenen kanssa?

On helvetin vaikea toimia yh-
dessä maailmassa, jossa rehelli-
syys on kuolemansynti ja jossa
kuolleet käyskentelevät ympäriin-
sä. Miten liittyä perinteeseen, jo-
ka on

"täynnä kuollutta räkää,
pursuten löyhkää ja visvaa,
vetäen perässään sumuhäntää,
aavemaisenaja outona,
verhoutuneena astmaan ja tyhjiin
verisiin takkeihin".

(Neruda)

Kestää kauan, ennen kuin
Francis tajuaa, että maailmassa
vaikuttavat muutkin mahdit kuin
hänen oikea kätensä. Niin kauan,
että välillä hän haluaisi leikata
kätensä irti: Hänestä tuntuu, ettei
käsi enää tottele. Häntä ihmetyt-
tää hänen "käsiensä autonominen
pahuus". Kun kunnon kansalai-
set kirmaavat kirves kädessä puh-
distamaan pahvitalot pultsareis-
ta, alkaa totuus valjeta. "Hän
melkein itki ajatellessaan, miten
saakelin hallitus pakotti ve§en
eroamaan veljestä, niin kuin hän
itse nyt joutui eroamaan Billystä
ja kaikista muista." Vieläkään
Francis ei tiedä, mitä tehdä. Hän
toimii yhteiskunnan vastaisesti
niin kauan, kuin yhteiskunnan
myötäinen toiminta on mahdo-
tonta.

*
Paavo Haavikko on joskus esit-

tänyt ajatuksen, jonka mukaan
sodanvastaista kirjallisuutta ei
voi olla olemassa. Tällaista kirjal-
lisuutta ei voi olla olemassa, koska
kuvattiin sota kuinka karmeaksi
tapahtumaksi tahansa, Iukija itse
selviää aina hengissä (la vielä yh-
tä kokemusta rikkaampana). Vii-
saimmat lukijat analysoivat kir-
jan, palkitsevat sen ja ovat huo-
menna valmiita sotaan.

Voi olla, että sama pätee vallit-
sevan yhteiskuntajärjestelmän
vastaiseen kirjallisuuteen ja tai-
teeseen. Kuinka monta Chaplinin
Diktaattoria, Formanin Käenpe-

sää, Bertoluccin 1900:aa, Ler-
montovin Aikamme sankaria,
Hugon Ku{ia, Kennedyn Karhi-
aista tarvitaan, ennen kuin joku
ottaa ne tosissaan? Maailma on
mätä, mutta ei ihmisen tahdosta
riippumatta. Maailman muutta-
minen on naurettavan yksinker-
tainen asia, koska käsi tekee, mitä
pää sanoo. Luonto ei saastu, ellei
sitä saastuteta; ohjukset ja luodit
eivät lennä, ellei joku paina lau-
kaisijaa.

William Kennedyn Karhiainen
on takakantensa mukaan kuulas
ja hauska ihmisen ylistys. Karhi-
ainen ei ole hauska, siitä ei voi
kirjoittaa kuulastaja hauskaa ar-
vostelua, mutta se pitää jokaisen
ihmiseksi aikovan lukea.

Klaus Weckroth

Jos otat et aia!
Jos aiat et ota!
-kampanjan sävy ia
toteutus onnistuivat

Toukokuussa 1984 käynnisty-
nyt j a yhteistyössä eri liikennej är-
jestöjen kanssa toteutettu valta-
kunnallinen liikennekampanja
saavutti tutkimuksien mukaan
kohderyhmässään myönteisen
vastaanoton.

Kaksi kuukautta kampanjan
aloittamisen jälkeen Suomen Gal-
lup teki jälkitutkimuksen siitä,
miten kampanjan kohderyhmä
(18-25-vuotiaat) uskoi tämän
kaltaisen kampanjan vaikuttavan
ihmisten käyttäytymiseen ja sii-
hen, miten he suhtautuvat alko-
holin vaikutuksen alaisena ajami-
seen. Haastattelut suoritettiin 68
paikkakunnalla, joista kaupunke-
ja oli 35 ja maalaiskuntia 33.

Haastatteluja suoritettiinJOMA-
omnibustutkimuksen yhteydessä.
Vastanneista 23 % uskoi, että
kampanjan kaltainen tiedottami-
nen vaikuttaa ihmisten käyttäyty-
miseenja siihen, miten he suhtau-
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tuvat alkoholin vaikutuksen alai-
sena ajamiseen. 58 7o uskoi kam-
panjalla olevanjonkin verran vai-
kutusta, 12 7o uskoi, ettei kam-
panj alla ole juurikaan vaikutusta.
Vain 2 7o oli sitä mieltä, ettei
kampanjalla ole mitään vaiku-
tusta.

Liikennekampanjan sävystä ja
toteutustavasta kysyttäessä selvi-
tettiin ensin vastaajien mielipitei-
tä siitä, millaisia asioita yhteis-
kunnallisissa kampanjoissa yleen-
sä olisi korostettava. Vastanneis-
ta36 o/o katsoi, että kampanjoissa
tulisi korostaa vaaroja,22 t" pai-
notti asiatietoja ja 52 7o katsoi
henkilökohtaisen vastuun koros-
tamisen olevan tärkeintä.

Toteutetun liikennekampanj an
sävyä tiedusteltaessa jakautuivat
mielipiteet seuraavasti: 4 o/o kat-
soi, että kampanjan asia esitettiin

liian jyrkästi ja syyttävästi, 28 o/o

oli sitä mieltä, että sanoma oli
liian varovainen, 65 7o piti sano-
man esitystapaa sopivana ja 4 o/"

ei osannut sanoa mielipidettään.
Vastauksia vertailtaessa kam-

panjan sävyä voidaan pitää sopi-
vana. Jos sävyä tulisi muuttaa,
olisi muutos pikemminkin nykyis-
tä jyrkempää kuin lievempään
suuntaan.

Alkoholin vaikutuksen alaisena
olevan tuntemattoman henkilön
ajoon lähdön estämiseen eivät
nuoret olleet muuttaneet suhtau-
tumistaan, eli tuntemattoman
henkilön humalassa ajamaan läh-
temiseen ei puututa. Ystävän
kohdalla sen sijaan suurempien
alkoholimäärien ollessa kyseessä

reaktiot ovat entistä pelvemmät:
ystävää yritettäisiin entistä use-

ammin estää ajamasta ja siinä
käytettäisiin kaikki mahdolliset
keinot.

Vuoden I9B5 heinäkuussa
Suur-Helsingin alueella toteute-
tun lyhytaikaisen ulkomainos-
kampanjan saavuttama huomio-
arvo kohosi suurimmaksi UIko-
medioiden historiassa. Taloustut-
kimus Oy:n tekemän tutkimuksen
mukaan Suur-Helsingin alueella
haastateltiin 320:tä henkilöä, jot-
ka edustavat lB-59-vuotiasta vä-
estöä. Autettuna kampanjan
muisti 9 I 7o haastatelluista, joista
oli naisia 89 % ja miehiä 92 %.
Parhaiten kampanja muistettiin
l8-34-vuotiaiden keskuudessa,
joista 94 oÄ muisti nähneensä
kampanjan teemalla varustetun
pylväsmainoksen.

Arja Lötjönen
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