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AJATUSTEN TONAVA

Tampereelta kantautui suru- 
uutinen: YP:ssä vuosien varrel-
la sekä kirjoittajana että muiden 
kirjoittajien innostajana toimi-
nut Klaus Weckroth on kuollut. 
Klaus oli aivan hiljattain yhtey-
dessä YP:n toimitukseen uuden 
käsikirjoituksensa tiimoilta. Lu-
paava juttu jäi kesken. 

Vanhemmat sosiaalitieteilijä-
sukupolvet tietävät kenestä on 
kyse, mutta nuoremmille olen-
naisen kertoo Matti Virtasen 
kirja-arvion (”Klaus Weckrothin 
paluu”, YP 3/2020) alku viime 
vuodelta: 

”Klaus Weckroth oli 1980- 
ja 1990-luvuilla sosiaalipsyko-
logian nouseva tähti, joka jul-
kaisi nopeaan tahtiin kirjoja, sai 
paljon myönteistä julkisuutta 
ja erilaisia palkintoja. 1990-lu-
vun puoliväliin mennessä Weck-
rothin päälle kaatui peräkkäin 
niin monta ammatillista ja so-
siaalista kriisiä, että mies upposi 
syvään masennukseen. Vuodesta 
1998 hän jäi sairaseläkkeelle, jo-
ta kesti yli 20 vuotta. Tänä aika-
na mieliala kohosi ajoittain niin, 
että Weckroth kirjoitti YP:hen 
kolme artikkelia: ’Miten minus-
ta tuli hullu’ (5/2000), ’Anteek-
si, en ollut oma itseni’ (2/2006) 
ja ’Mitä tulikaan tehtyä / 
60-vuotis kirjoitus’ (4/2015). 

Viime vuosina Weckroth on 
palannut entistä tukevammin 
tähän maailmaan, lukenut mas-

soittain kaunokirjollisuutta ja 
monenlaisia julkaisuja, kuronut 
umpeen aikaa, joka pitkälti meni 
sairauden takia ohi. Nyt hän on 
julkaissut kirjan, joka pyrkii ra-
kentamaan siltaa pitkän katkok-
sen ohi ja yli.” 

Osanottomme läheisille.
 

”Meillähän on kieltolain jäl-
keen koko alkohooliasetus mie-
lestämme ikäänkuin kokeiluas-
teella. Se ei ole vielä asettunut 
oikein omiin raiteisiinsa. Niissä 
säännöissä tehdään ainakin tois-
taiseksi vielä – kunnes se vakiin-
tuu oikeisiin uomiinsa – silloin 
tällöin pienempiä muutoksia. 
Silloin kun nuo muutokset kos-
kevat ravintoloita, kuten esim. 
nyt, koskevat ne myös välillises-
ti ravintolamuusikereita. Ja kun 
jotain muutosta on odotettavis-
sa muusikerin kohdalle, on se 
aina muutos pahempaan päin” 
(Muusikeri 1/1935, 3–4). 

Koronarajoitukset ovat koh-
delleet kovin käsin tapahtuma-
teollisuutta. Yksi ammattiryh-
mä, jonka työtilaisuudet ovat 
pudonneet lähelle nollaa, on 
muusikot. Ei ole keikkaa ei. Toi-
vottavasti heille ja muille esittä-
vän taiteen ammattilaisille löy-
tyy riittävä ja oikeudenmukai-
nen korvausjärjestelmä, kuten 
hallituksesta on lupailtu. 

Historian saatossa monet 
muutkin rajoitukset ovat vaikut-
taneet muusikoiden mahdolli-
suuksiin harjoittaa ammattiaan. 
YP-lehden arkistosta löytyi vuo-
delta 2001 (YP 2/01) kiinnos-
tava Ahti Nikkosen tutkimus-
artikkeli ”Valtiokurista markki-
nakuriin – ravintolamuusikot 

kohteina ja instrumentteina”. 
Siinä Nikkonen käy läpi perio-
deja itsenäisyyden ajalta. Artik-
keli starttaa edellä olevalla sitaa-
tilla Muusikeri-lehdestä vuodel-
ta 1935. 

Kiinnostava juttu –  YP suosit-
telee! YP:n arkisto löytyy osoit-
teesta www.julkari.fi. 

YP:n julkaisuarkisto onkin oikea 
runsaudensarvi, jonne on help-
po unohtua lueskelemaan si-
tä sun tätä ja lisäksi vaikka mi-
tä. Esimerkiksi kirjoittamalla ha-
kukenttään ”Tuomas Kyrö” löy-
tyvät arkistosta samannimisen 
kirjailijan YP-kolumnit noin 10 
vuoden takaa. Kerrassaan mai-
nioita! 

Tässä uudelleenjulkaisuna Ky-
rön kolumni YP:stä 4/2011, ol-
kaa hyvä: 

”Google,
sain kaksi vuotta sitten Sinul-

ta kirjeen, jossa ilmoitit skan-
naavasi kaikki maailman kir-
jat. Niistä aiot koota kirjaston, 
josta teoksia voi lainata tai ostaa 
sähköisessä muodossa. Kuusi 
noista miljoonista opuksista 
olisi minun tekeleitäni ja piti 
päättää annanko luvan kirjojen 
kopioimiseen. 

Pyyntösi tuntui täysin häpeä-
mättömältä ja melkoisen koo-
miselta. Mitäpä mahtaa ajatel-
la se hierarkiasi alin monistaja- 
postittaja jossain Yhdysvaltain 
keskilännessä, Intiassa tai Jalas-
järvellä, joka aloittaa urakan kir-
jasta numero yksi. Pihassa odot-
taa kilometrien pituinen rek-
kajono, kontit pullistelevat ro-
maaneja, lyriikkaa, kioskikirjal-

http://www.julkari.fi
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lisuutta, pornokirjoja, urheilu-
kirjoja, korjausoppaita, elämä-
kertoja ja mikä se tämäkin on, 
Nahkatakki? Jonkun suoma-
laisen Tuomas Kyrön esikois-
teos, noh, skannataan nyt sitten, 
monistaja- postittaja ajattelee. 

Projektisi kuulostaa myös jo-
tenkin tutulta, onko se niin 
kuin... käänteinen kirjarovio? Ei 
kun... kaikki maailman kirjat... 
hetkinen... vanhaa kunnon so-
sialismiahan tuo on. 

Kaikki kaikilta kaikille. 
Jos tulevaisuuden tärkein tuo-

tantoväline on tieto ja se saadaan 
tällä tavoin kaikkien ulottuvil-
le niin eikö se tarkoita, sitä että 
Marxin ajatus tuotantovälinei-
den yhteisomistuksesta vihdoin-
kin toteutuu? Se mikä oli joskus 
kivikirves, sitten aura, sitten pui-
muri, onkin nyt tieto. Kaunokir-
jallisuus välittää myös tunnetta, 
joten sekin tulisi kaikkien saata-
ville. 

Oletko sinä, Google, sitten-
kin liiketoiminnan sijaan aate? 
Oletko uskonto? Haluat todis-
taa näillä projekteillasi, näinä ka-
pitalismin kriisiaikoina, että kil-
pailun ja henkilökohtaisen edun 
saavuttamisen lisäksi ihmiskun-
nan perusluonteeseen kuuluu 
tarve veljeyteen ja jakamiseen. 
Että yhteisön hyvinvointi lisää 
myös yksilön hyvinvointia. Sii-
täkö on kysymys? 

Sosialismi ei toiminut käy-
tännössä ja kristinusko on hii-
punut osaksi tapakulttuuria, 
hää- ja hautajaistehtaaksi. Tar-
vitsemme Sinut, Google, jaka-
maan rakkauden kaksoiskäs kyä 
hieman jalostetussa muodossa: 
rakasta lähimmäisesi tietoa niin 
kuin rakastat omaa tietoasi. Ker-
ro itsestäsi, niin muut kertovat 

itsestään. Anna kirjasi, saat kir-
joja. Julkaise Wikipediassa tieto-
ja kaveristasi niin hän julkaisee 
sinusta. Pyöri vapaasti verkossa, 
me tutkimme jälkesi ja kohdis-
tamme niiden perusteella mai-
nonnan. Anna meille yhteystie-
tosi ja me annamme sinulle toi-
mivan sähköpostipalvelimen. 

Sinulla, Google, on oma pos-
ti, sinulla on oma internetselain, 
tunkeudut väkevästi matkapu-
helinmarkkinoille, sinulla on ka-
lenteri ja kunhan verkkokauppa 
vielä yleistyy, Sinä varmasti kehi-
tät oman valuutan. Olet jo val-
tio, kasvat universumiksi. 

Toimintasi riskit? Samat kuin 
edeltäjillään, Jeesuksen ja Mar-
xin oppien seuraajilla ja väärin-
tulkitsijoilla. Se joka saa mono-
poliaseman tiedon jakamises-
sa, muuttuu ainoaksi totuudek-
si. Sensuroijaksi, tiedon muun-
tajaksi, tiedon salaajaksi ja sillä 
lyöjäksi. 

Varo ettei sinusta, Google, tu-
le Pravda.” 

Tonavan alussa mainittu YP:n 
ex-päätoimittaja Matti Virtanen 
on ahkeroinut YP:n blogistina. 
Viimeksi hän pui kärkipoliitik-
koihimme kohdistuvaa nais-
vihaa, tuota käsittämätöntä ja 
inhottavaa ilmiötä (YP-blogi 
31.3.2021):

”Suomen hallituksen naisjoh-
tajiin kohdistuu somessa jatkuva 
vihakampanja, raportoi Naton 
alainen tutkimuslaitos Stratcom 
(YLE 18/3). Tutkimuksen oli 

alun perin tilannut Juha Sipi-
län hallitus keväällä 2019. Nais-
vihamielisessä kampanjassa ky-
seenalaistetaan heidän arvonsa, 
päätöksentekokykynsä ja johta-
jaominaisuutensa.

Naisjohtajiin kohdistuva so-
mekirjoittelu on joka puolella 
maailmaa tunnettu ilmiö. (...)

Naisten johtamassa ainutlaa-
tuisessa hallituksessa ja ennen 
kaikkea sen nuoressa pääminis-
terissä kiteytyy se sukupuolten 
välisen vallanjaon siirtymä, jo-
ka on ollut meneillään jo pit-
kään ja joka tällä vuosituhan-
nella on tehnyt laadullisen harp-
paukseen. Nyt naiset ovat vallan-
neet koulutusmarkkinat ja astu-
vat eturiviin lähes kaikilla aloilla, 
yksi toisensa jälkeen.

Kun yksi ryhmä nousee, toi-
nen vajoaa – mutta ei tasaises-
ti. Miesten maailmassa on syn-
tynyt huonojen kierteiden kat-
vealueita, jotka ruokkivat yleistä 
katkeruutta. Ja katkeruus muun-
tuu helposti vihaksi niitä vasta-
puolen edustajia kohtaan, jot-
ka kiitävät menestyksen harjal-
la. Ja otollisin kohde käänteisel-
le ihailulle on nuori vallakas nai-
nen, joka on joka suhteessa yli-
voimainen.”

Ajatusten Tonava ottaa vas-
taan tuoreita ja nasevia otok-
sia ajan ilmiöistä osoitteeseen  
yhteiskuntapolitiikka@thl.fi.

https://yle.fi/uutiset/3-11842996
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