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Maailma ei ole valmis. 
Tarvitaan enemmän kirjoja.

rosebud.fi

Rosebudin kirjakaupat Helsingissä 
 
Sivullinen Kaisa-talossa, katso viereinen kuva.
Uusi kauppa on Kaivopihan Rosebud!
Rosebud Mini Citycenterin Asematunnelissa.
Tiedekulma Yliopistolla.
Rosebud Maria, Mariankatu 21.

Pieni helmi:
Kuopion Rosebud Kauppahallissa.

Rosebud Sivullisessa on kaksi hyllykilometriä fyysisiä kirjaolentoja, 40 000 eri 
nimikettä uusia helmiä ja ajattomia klassikoita. Lähes päivittäistä ohjelmaa ja 
keskusteluja ajan aiheista. Sanan, kuvan ja äänen kauneutta. Julistusta, kriittistä 
sanomaa ja tieteellistä faktaa.

Hyvä kirjakauppa, kuin antiikkinen kirjasto, on ihmiskunnan muisti.
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KJETIL ØSTLI & SIMEN SÆTRE: 
VIERAS LAKI

Norjalaiset tutkijat keksivät 1970-luvulla jalostaa 
kesymmän ja pulskemman lohen. Syntyi uusi teol-
lisuudenala lohenviljely, lohesta tuli arkiruokaa ja 
lohenkasvattajista miljardöörejä. Kun kala karkasi 
luontoon tuhoisin seurauksin, villit lohikannat hupe-
nivat ja sairaudet levi-
sivät. Huolestuttavia 
löytöjä tehneitä tut-
kijoita vaiennettiin. 
Arvostettujen norja-
laistoimittajien Simen 
Sætren & Kjetil Østlin 
Vieras laji kertoo ihmi-
sen halusta alistaa 
luonto valtaansa ja tuo 
lohiteollisuuden syn-
kät salaisuudet päivän-
valoon.

www.gummerus.fi

Lukijat ja kriitikot esikois-
teoksellaan hurman-
neen Joonatan Tolan
omakohtainen romaa-
nisarja jatkuu siitä miten 
Tolan perhe on jättänyt 
hyvästit taiteilijaisäl-
leen, mutta isän laskuja 
tippuu yhä postiluu-
kusta. Aseet pannaan 
myyntiin ja katto-
kruunu irrotetaan, sit-
ten sossut ovatkin jo 
ovella. 6-vuotias Joonatan nostaa äidin 
kylpyammeesta. Jollei pyörätuoliin joutunut äiti löydä 
miestä rinnalleen, uhkaa lapsia huostaanotto. 

www.otava.fi

Arvostettujen norja-
Simen 

Kjetil Østlin 
kertoo ihmi-

sen halusta alistaa sen halusta alistaa 
luonto valtaansa ja tuo luonto valtaansa ja tuo 
lohiteollisuuden syn-lohiteollisuuden syn-
kät salaisuudet päivän-kät salaisuudet päivän-

NAOMI KLEIN: 
NÄIN PELASTAMME PLANEETAN

Kansainvälisesti tun-
netun kirjailijan ja akti-
vistin Naomi Kleinin
ensimmäinen kirja 
nuorille auttaa pelas-
tamaan planeetan . 
Yhdessä palkitun nuor-
tenkirjailijan Rebecca 
Stefoffin kanssa 
Klein kertoo vaikutta-
vasti ja selvä  sanaisesti, 
miksi maapallo tarvit-
see apuamme ja kuinka 
jokainen voi osallistua maailman muuttamiseen. 
Nuorilla on valtaa ja voimaa saada aikaan suuria 
muutoksia.

www.intokustannus.fi
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vasti ja selvä  sanaisesti, 
miksi maapallo tarvit-
see apuamme ja kuinka 

REETTA HÄNNINEN: 
KAPINAA JA KIUSANTEKOA

Historian tutkija 
Reetta Hännisen
ajankohtainen teos 
kertoo Venäjän yri-
tyksestä pitää kiinni 
reunavaltioistaan 
sekä suomalaisten 
kekseliäistä tavoista 
vastustaa yhtenäistä-
mistoimia 1900-luvun 
alussa. Kirjan keskiössä 
ovat passiivisen vasta-
rinnan jopa mitättömiltä 
näyttävät teot, joilla oli 
kuitenkin suuri merkitys, kun vastassa oli itseval-
tiudestaan kiinni pitävä keisarillinen Venäjä.

www.otava.fi
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Joonatan Tolan
omakohtainen romaa-
nisarja jatkuu siitä miten 
Tolan perhe on jättänyt 
hyvästit taiteilijaisäl-
leen, mutta isän laskuja 
tippuu yhä postiluu-
kusta. Aseet pannaan 

SARTRE, ORWELL & BIBÓ:
ANTISEMITISMIN KIROUS 
– KOLME KRIITTISTÄ ESSEETÄ

Miten kaiken kuvittelukyvyn ulottumattomissa oleva 
oli voinut tapahtua? Teos kokoaa yksiin kansiin kol-
me heti toisen maailmansodan kauhujen jälkeen kir-
joitettua klassikkotekstiä. 
Juutalaisvastaisuuteen 
sisältyviä myyttejä ja 
stereo typioita purka-
va teos auttaa hahmot-
tamaan myös nykyisen 
antisemitismin tausto-
ja sekä ylipäätään et-
nisten ja kulttuuristen 
ennakkoluulojen ra-
kentumista.

kauppa.gaudeamus.fi

JOONATAN TOLA: 
HULLUT IHANAT LINNUT

TÄSSÄ OLEN – PÄIVITTÄISIÄ 
HENGELLISIÄ HARJOITUKSIA 

”Missä olet, kun et ole itsesi luona”, kysyi keski-ajan 
rukoilija. Sitä kysyy myös kristillinen meditaatio-
materiaali, jossa on uudet tekstit vuosille 2022–2023. 
Kalevi Virtasen ja Pekka Y. 
Hiltusen Tässä olen -harjoi-
tukset perustuvat ihmet-
telyyn ja eläytyvään luku-
tapaan. Raamattusitaatit 
ovat Pipliaseuran UT2020-
suomennoksesta.

Lue veloituksetta: 
Raamattu.fi/tassaolen 
ja Piplia-sovellus

Tulevaisuuteen kurkottavassa esityksessä on yhdek-
sän tarinaa ihmislajin voitoista ja häviöistä, yksinäi-
sen neuroverkon tarkkailemana, sienikielellä nauhoi-
tettuna, ja huolellisesti rihmastokirjaston uumeniin 
tallennettuna. Essi Rossin ohjaaman teoksen tekstis-
tä vastaa Mikhail Durnenkov ja lavatuksesta Ksenia 
Peretrukhina. Viimeksi mainitut Venäjällä palkitut 
taiteilijat elävät tällä hetkellä maanpaossa.

www.espoonteatteri.fi

LYHYT EPISODI SIENI-
SIVILISAATION UNIVERSAALISSA 
HISTORIASSA

Populaarikulttuurin ja korkeakulttuurin riemastuttava 
yhteentörmäys ravistaa totuttuja kaavoja. Tšehov, 
Alien-elokuvat ja suosittu räppäri-duo Sofa kohtaavat 
vauhdikkaasti näyttelijä-ohjaaja Jakob Öhrmanin 
nerokkaassa teatteriajattelussa. Sisältövaroitus: 
splatteria, väkivaltaa, suuria tunteita.

www.ttt-teatteri.fi

KOLME SISARTA, VIIDES NÄYTÖS
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6.2.–12.3.2023

TOIM IT TA JAT I L M A N R A JOJA -järjes-
tö kerää dataa globaalista lehdistönva-
paudesta. Toukokuussa 2022 viimeksi 
julkaistu raportti arvioi yhteensä 180 
valtion lehdistön toimintaedellytyk-
siä. Tutkimuksen mukaan maailma ja 
media ovat polarisoituneet seuraukse-
na ”globaalin verkon sääntelemättö-
mästä tiedonvälityksestä, joka vauh-
dittaa vale uutisten ja propagandan 
leviämistä”. 

Raportti kutsui ilmiötä suora-
naiseksi informaatiokaaokseksi.

Demokraattiset valtiot taiste-
levat erityisesti verkossa leviä-
vää disinformaatiota vastaan. 
Samalla autoritarismiin 
liukuvat tai syvällä sen 
silmäkkeessä jo vello-
vat valtiot kiristävät 
otettaan maan sisäl-
lä toimivista tiedotus-
välineistä ja syytävät 
propagandaa ulospäin.

JOU R N A LI S TI -
S E N  M E D I A N 
tärkein teh-
tävä kaikkial-
la on haaru-
koida lukijoiden 

ulottuville luotettavaa tietoa. Monissa 
maissa toimittajat tekevät työtään suu-
rin henkilökohtaisin panoksin, oman 
ja läheistensä vangitsemisen tai jopa 
kuoleman uhalla. Pohjois-Euroopassa 
työtään tekevät toimittajat ovat kaik-
kein turvatuimmassa asemassa, mutta 
myös vapaan median maissa journa-
listisen työn riippumattomuuteen voi-
daan vaikuttaa monin tavoin.

Suomi oli toukokuussa 2022 
julkistetussa lehdistönvapaus-
indeksissä sijalla viisi, ja ke-
väällä julkistettavassa listauk-
sessa paikka lienee huonompi. 
Sijoitukseen vaikuttaa var-

masti vastikään käräjä-
oikeudessa päätöksen-
sä saanut oikeusjuttu, 
jossa kaksi Helsingin 
Sanomien toimitta-
jaa tuomittiin tur-
vallisuussalaisuu-
den paljastamisesta. 

Tapausta on seurattu 
erittäin kiin-

nostunee-
na myös 
ulko mailla. 
Yleise-

nä huolena on 

se, että toimittajat alkavat harjoittaa 
itse sensuuria, koska pelkäävät vaien-
tamiseen tähtääviä oikeuskanteita 
eli SLAPP (strategic lawsuits against 
public participation) -kanteita ja 
verkko maalittamista. Maissa, joissa 
tiedotusvälineiden omistajien ja val-
lanpitäjien väliset suhteet vaikuttavat 
voimakkaasti median toimintaan, toi-
mittajat voivat harjoittaa itsesensuu-
ria rahoituksen tyrehtymisen pelossa.

Vapaa media on sekä demokratian 
elinehto että sen henkivakuutus.

M E D I A K A S VAT U S on keskeinen re-
surssi informaatiokaaoksen keskellä 
eläville kansalaisille – ja täysivaltaisik-
si kansalaisiksi vasta kasvaville. Suo-
messa vietetään 6.–12.2. valtakunnal-
lista Mediataitoviikkoa, jonka tavoite 
on kehittää lasten, nuorten ja aikuis-
ten mediataitoja. Voima osallistuu sii-
hen jo neljännen kerran mediakasva-
tuksen teemanumerolla, jonka välissä 
perinteiseen tapaan julkaistaan myös 
ajankohtaisia mediakasvatusmateriaa-
leja esittelevä Mediaattori-tiedotusleh-
ti. Sen rinnalle tehdään myös tehtävä-
paketti opetuksessa hyödynnettäväksi.

Tiedotusvälineiden ja erityises-
ti sosiaalisen median sisällöt vievät 

helposti mukanaan. Pienen, taskussa 
kulkevan laitteen vaatiman ajan hal-
litseminen on arjen jokapäiväinen 
taistelu, jonka seuraukset kumuloitu-
vat, ja jolle hyvin harva meistä enää 
on immuuni. Sosiaalinen mediakin 
on parhaimmillaan demokratian ja 
osallisuuden ajuri, mutta haitallisim-
millaan se nakertaa hyvinvointia, yh-
teisöllisyyttä ja yhteiskuntia sekä voi 
konkreettisesti tuhota elämiä.

On oleellista tiedostaa omat 
median kulutustapansa, siihen käyt-
tämänsä aika ja kuluttamiensa sisäl-
töjen laatu, mukaan lukien niiden 
lähde. Kuka minuun haluaa vaikut-
taa ja miten?

Älä anna median käyttää sinua. 
Käytä sinä mediaa. 

EMILIA MIETTINEN

Lehdistönvapaus on demokratian ehto
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kesymmän ja pulskemman lohen. Syntyi uusi teol-
lisuudenala lohenviljely, lohesta tuli arkiruokaa ja 
lohenkasvattajista miljardöörejä. Kun kala karkasi 
luontoon tuhoisin seurauksin, villit lohikannat hupe-
nivat ja sairaudet levi-
sivät. Huolestuttavia 
löytöjä tehneitä tut-
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me heti toisen maailmansodan kauhujen jälkeen kir-
joitettua klassikkotekstiä. 
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”Missä olet, kun et ole itsesi luona”, kysyi keski-ajan 
rukoilija. Sitä kysyy myös kristillinen meditaatio-
materiaali, jossa on uudet tekstit vuosille 2022–2023. 
Kalevi Virtasen ja Pekka Y. 
Hiltusen Tässä olen -harjoi-
tukset perustuvat ihmet-
telyyn ja eläytyvään luku-
tapaan. Raamattusitaatit 
ovat Pipliaseuran UT2020-
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Tulevaisuuteen kurkottavassa esityksessä on yhdek-
sän tarinaa ihmislajin voitoista ja häviöistä, yksinäi-
sen neuroverkon tarkkailemana, sienikielellä nauhoi-
tettuna, ja huolellisesti rihmastokirjaston uumeniin 
tallennettuna. Essi Rossin ohjaaman teoksen tekstis-
tä vastaa Mikhail Durnenkov ja lavatuksesta Ksenia 
Peretrukhina. Viimeksi mainitut Venäjällä palkitut 
taiteilijat elävät tällä hetkellä maanpaossa.
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LYHYT EPISODI SIENI-
SIVILISAATION UNIVERSAALISSA 
HISTORIASSA

Populaarikulttuurin ja korkeakulttuurin riemastuttava 
yhteentörmäys ravistaa totuttuja kaavoja. Tšehov, 
Alien-elokuvat ja suosittu räppäri-duo Sofa kohtaavat 
vauhdikkaasti näyttelijä-ohjaaja Jakob Öhrmanin 
nerokkaassa teatteriajattelussa. Sisältövaroitus: 
splatteria, väkivaltaa, suuria tunteita.

www.ttt-teatteri.fi

KOLME SISARTA, VIIDES NÄYTÖS

TÄSSÄ LEHDESSÄ MUUN MUASSA

TÄ M Ä N LE H DE N 
liitteenä Mediaattori, media-
kasvatuksen tiedotuslehti.  
Se esittelee maamme 
parhaita mediakasvatuk-
sen resursseja. Lehden 
on pää toimittanut Hanna 
Niittymäki.
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FA I SA L , 33, Saudi-Arabia 
”Lähi-idästä. Ihmiset siellä yrittävät rakentaa rau-
haa, eikä media ole täysin ajan tasalla tilanteesta.”  

V UOKKO, 78, Helsinki 
”Ranskasta, koska se on suosikkimaani. Minua 
kiinnostavat etenkin kulttuuriin, kuten kuva-
taiteeseen ja musiikkiin, liittyvät uutiset.”  

KOS M A , 20, Helsinki 
”Sahelin alueelta Afrikasta, koska siellä pyörii 
 paljon mielenkiintoisia poliittisia tilanteita, eikä 
niistä juurikaan uutisoida Suomessa.”  

V E N L A , 24, Kuopio 
”Jostakin maasta, josta uutisoidaan vähemmän, 
kuten Islannista. Sieltä ei yleensä kuulu juuri 
mitään.”  

JA R MO, 65, Turku 
”Ukraina kiinnostaa minua, sillä sen tilanne vaikut-
taa ihan koko Eurooppaan.”  

Mistä maailman
kolkasta haluaisit 
kuulla enemmän 
uutisia ja miksi?

Mielipide

TEKSTI JA KUVAT   MATILDA KOIVISTO
TEKSTI  VENLA VÄLIKANGAS

Ylen alasajo ei auttaisi 
kaupallista mediaa

Viestinnän ja journalismin tutkija on huolissaan median 
moniäänisyydestä Suomessa. Suuriin konserneihin kuuluvat 

mediat kierrättävät usein samoja sisältöjä.

K E S KU S TE LU Ylen alas-
ajosta on jälleen ajan-
kohtainen.

Kokoomus ja Perus-
suomalaiset ovat esit-
täneet vuoden 2023 

vaihtoehtobudjeteissaan leikkauksia 
Yleisradion rahoitukseen. Kaupallisen 
median toimijat puolestaan ovat jo pit-
kään kritisoineet Yleä siitä, että se vie 
kuluttajia niiden maksullisilta palve-
luilta.

Tampereen yliopiston dosent-
ti, viestinnän ja journalismin tutkija 
Heikki Hellman sanoo, ettei väite pi-
dä paikkansa sellaisenaan.

”Kaupallinen media on hyökännyt 
erityisesti Ylen verkossa olevia uutis-
sisältöjä vastaan. Se on väittänyt, että 
ne vievät yleisöä sanomalehtien verk-
kosivuilta ja tukahduttavat niiden lii-
ketoimintaa. Havainnot eivät tue väi-
tettä. Yleisön näkökulmasta Ylen 
verkkouutiset eivät korvaa esimer-
kiksi maakuntalehtien verkkouutisia, 
vaan täydentävät niitä.”

”Tuore Yle-lain muutos hieman ra-
joittaa sitä, miten yhtiö voi julkaista 
uutisia verkossa. En usko, että lehtien 
verkkosivut saisivat juurikaan uusia 
tilaajia, vaikka Ylen verkkouutiset lak-
kaisivat kokonaan.”

Sitä paitsi maksutonta uutissisältöä 
tarjoavat Ylen lisäksi MTV ja iltapäi-
välehdet, kuten Hellman huomauttaa.

”Iltapäivälehtien verkkokävijöiden 
määrä on ylivoimainen muihin näh-
den. Ja monien uutisnälkään riittävät 
somessa välitetyt linkit. Digitaaliset 
mainostulot taas kulkeutuvat Googlen 
kaltaisille jättiläisille.”

Jakelutuki parantaisi  
pienten lehtien asemaa
Kaupallinen media on keskittynyt 
Suomessa voimakkaasti viimeisten 30 
vuoden aikana. Hellmanin mukaan 
yksi syy on markkinan pienuus. Me-
dian tavallista alhaisempi arvonlisä-
verotus ja digitalisaatio taas suosivat 
suuria konserneja, joihin lehtiä siirtyy 
koko ajan enemmän yrityskauppojen 
ja fuusioiden myötä.

Pienillä lehdillä ei ole käytössään 
resursseja, joita verkkosisältöjen ke-
hittäminen vaatii. Printtilehtien ti-
laajamäärät pienenevät, kun lukijat 
siirtyvät nopean uutisoinnin pariin 
verkkoon.

  Sanoma Oyj

  Keskisuomalainen Oyj

  Alma Media Oyj        

  TS-Yhtymä Oy     

  Kaleva Oy        

  Ilkka Oyj

  Muut

28 %

10 %

27 %

20 %
7 %

4 %

4 %

2016

40 %

19 %
9 %

6 %

5 %

3 %

18 %

2021

Suurimpien sanomalehtiyritysten osuudet sanomalehtimarkkinasta  
(nettomyynti) vuosina 2016 ja 2021

”Siksi ei ole ihme, että media-alal-
la winner takes all, voittaja saa kaiken, 
jos vähän kärjistän. Suurimpien me-
diafirmojen salkut paisuvat paisumis-
taan”, Hellman sanoo.

Kaupallisen median keskittymis-
tä voidaan hillitä esimerkiksi omis-
tuskiintiöillä, mutta niiden käyttöön-
ottoa Hellman ei kannata. Se voisi 
heikentää suomalaisen media-alan 
kehittymistä.

”Sen sijaan näkisin jakelutuen käyt-
töönoton välttämättömäksi, sillä niin 
suuri osa lukijoista ei halua vielä luo-
pua paperilehdestä. Myös nolla-alvia 
harkitsisin, vaikka pelkään, että sen 
hyöty lukijoille kuittautuisi nopeasti 
kustannusten kasvaessa.”

Eduskunta hyväksyi uuden posti-
lain sisällön täysistunnossa 18. tam-
mikuuta. Postilain uudistamisen 
myötä siirrytään viisipäiväisestä kol-
mipäiväiseen postin jakeluun ja ke-
räilyyn. Samalla otetaan käyttöön 
määräaikainen jakelutuki, jolla pyri-
tään turvaamaan sanomalehtien vii-
sipäiväinen jakelu harvaan asutuilla 
alueilla.

Kokoomus on esittänyt vaihtoehto-
budjetissaan leikkauksia liikenteen ja 
viestinnän palveluiden avustuksiin, 
joihin kuuluu myös sanomalehtien 
määräaikainen jakelutuki.

Milloin konserni  
on liian iso?
Vaikka Hellman ei kannatakaan omis-
tuskiintiöitä, hän ihmettelee Kilpailu- 
ja kuluttajaviraston taannoin tekemää 
päätöstä. Virasto hyväksyi vuonna 
2020 kaupan, jossa Sanoma Oyj osti 
Alma Media Oyj:n alueellisen sanoma-
lehtiliiketoiminnan sekä ja painopal-
veluja tarjoavan Alma Manu Oy:n.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtä-
vänä on valvoa kansantalouden ja ku-
luttajien etua ja puuttua esimerkiksi 
merkittäviin markkinoiden kilpailua 
rajoittaviin tekijöihin, jollaisia voi syn-
tyä vaikkapa suurten yrityskauppojen 
yhteydessä. ”Virasto jätti määrittele-
mättä, mikä tässä tapauksessa oli mer-
kityksellinen markkina, ja piti lehtien 
kustannustoimintaa toisiaan täydentä-
vänä, samoin mediamainontaa ja leh-
tien painamista.”

Kauppa oli merkittävä, vaikka alue-
lehdet eivät suoranaisesti kilpailekaan 
keskenään. Sanoman valtakunnalli-
nen markkinaosuus nettomyynnillä 
mitattuna kasvoi noin 30:stä 40:een 
prosenttiin.

”Se on aika iso kakku Suomen sano-
malehtimarkkinoilla. Olisiko jo liian 
iso?”

Median moniäänisyys uhkaa hei-
ketä, jos samaan konserniin kuulu-
vat, näennäisesti eri mediat tarjoavat 
 yhdenmukaisia näkemyksiä ja jopa jul-
kaisevat samoja juttuja. Joissakin maa-
kunnissa Yle voi olla ainoa, joka tarjoaa 
vaihtoehtoisen näkökulman. 

Esimerkiksi Keskisuomalainen-kon-
serni omistaa noin 30 prosenttia Suo-
messa ilmestyvistä sanomalehdistä. 
Muita suuria suomalaisia mediakon-
serneja ovat Sanoma, Kaleva ja Hilla 
Group.

Yleisradion alasajo ei ole ratkaisu 
kaupallisen median toimijoiden tilan-
teeseen. Se olisi muullakin tapaa hai-
tallista.

”Yleisradion resurssien leikkaus 
ei tuo euron euroa kaupallisen me-
dian kirstuun eikä millään tavoin pa-
ranna kaupallisen median asemaa. 
Jos  Yleltä leikataan, siitä koituu pelk-
kää vahinkoa suomalaiselle journalis-
mille.”

Lähde: Tilastokeskus
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Karstein Volle

Eskapismi ruokkii 
riippuvuuksia

”Median kriisi”  
on länsimainen ilmiö

S U U RTE N M E DI ATA LOJ E N tiu-
kentunut ansaintalogiikka, 
sosiaalisen median ja teknii-
kan kehitys sekä käyttäjien 

tuottamien sisältöjen mukaantulo uu-
tistyöhön ovat lisänneet mediayhtiöi-
den ja ammatti toimittajien paineita. 
Median kriisinä yleisesti tunnettu il-
miö on kuitenkin globaalille pohjoisel-
le, etenkin Yhdys valloille ja Länsi-Eu-
roopalle tyypillinen ongelma. Niissä 
kehittyvissä maissa, joissa yleisöllä ei 
esimerkiksi ole kunnollista internet-
yhteyttä, sanomalehdistöllä menee 
suhteellisen hyvin. 

Monissa globaalin etelän maissa, 
joissa mediamarkkinat ovat vasta laa-
jenemassa, journalistit eivät myöskään 
koe ammattinsa tulevaisuutta yhtä 
uhatuksi kuin globaalissa pohjoisessa, 
Worlds Of Journalism Study kertoo. Se 
on kansainvälinen kysely tutkimus, jos-
sa toimittajat ympäri maailmaa kerto-
vat näkemyksiään ammattinsa nykyti-
lasta. 

Euroopassa ja Yhdysvalloissa ke-
hitetyt journalismin arvot kuten indi-
vidualismi ja objektiivisuus eivät ole 
yleispäteviä arvoja, kysely tuo ilmi. 
Toimittajat eri puolilla maailmaa ker-
tovat pyrkivänsä totuuden välittämi-
seen, mutta kaikki eivät välttämättä 
katso toimivansa ”vallan vahtikoirina” 
kuten vakiintuneissa liberaalidemo-
kratioissa. 

Worlds Of Journalism Studyn mu-
kaan Aasiassa ja Afrikassa vastaajat 
kertoivat muun muassa pyrkivänsä 
yllä pitämään kansallista yhtenäisyyt-
tä, edistämään yhteiskunnallista ke-
hitystä tai kouluttamaan yleisöään. 
Eräissä demokratialtaan huterissa 
maissa kuten Egyptissä ja Thaimaassa 
toimittajat puolestaan kertoivat teh-
täväkseen hallituksen horjuttamisen. 
Kyselyn mukaan sananvapauden ka-
ventuminen kuitenkin huolestutti toi-
mittajia globaalisti.

www.worldsofjournalism.orgA - K L I N I K K A S Ä ÄT I Ö N toimi-
tusjohtaja Hannu Jouhki on 
tutkinut riippuvuuskäyttäyty-

miseen vaikuttavia tekijöitä. Jouhkin 
mukaan riippuvuusongelmat tulisi 
ymmärtää aikamme ilmiöksi samal-
la tavoin kuin masennus, ahdistus ja 
stressi.

”Uusi digiteknologia perustuu muis-
tutuksiin, joita mobiilisovellukset lä-
hettävät automaattisesti”, Jouhki to-
teaa. ”Sovellusten tarkoituksena on 
kiinnittää käyttäjien huomio niihin. 
Ihmiset myös vertailevat somessa hel-
posti itseään toisiin, mikä herättää 
riittämättömyyden tunnetta. Lisäksi 
markkinatalous on tunkeutunut uusil-
le elämänalueille. Yhteisöllisyydessä 
on muuttunut se, että ennen kokoon-
nuttiin fyysisesti samaan tilaan, mut-
ta nykyään yhteyttä ovat klikkaukset 
ja swaippaukset.” 

Riippuvuudet kohdistuvat dopamii-
nia tuottaviin asioihin eli tavoiteltuun 
mielihyvään. Eskapistisesti toimiva ih-
minen pyrkii kompensoimaan sillä asi-
oita, jotka ovat elämässä huonosti.

”Ihmisen toiminnassa on riippu-
vuuden piirteitä silloin, kun hän al-
kaa laiminlyödä muita elämän osa-
alueita”, Jouhki sanoo. ”Pitkälle 
edennyt some- tai verkkoriippuvuus 
haittaa myös fyysistä terveyttä, jos 
ihminen ulkoilee ja liikkuu vähem-
män. Ärsyketulva voi puolestaan ra-
pauttaa keskittymiskykyä. Mahdol-
lisen riippuvuuden tunnistamisessa 
voi miettiä, onko yrittänyt vähentää 
tai lopettaa käyttäytymistä, muttei ole 
pystynyt. Myös ärsyyntyminen käy-
tön estymisestä voi olla yksi riippu-
vuuden merkki.”

Riippuvuuksille voivat altistaa esi-
merkiksi menneet vaikeat kokemukset.

”Jos ihmisellä on lapsuudenaikaisia 
traumoja, kaltoinkohtelua tai pahoin-
pitelyä, riippuvuuden kohteena oleva 
asia tuottaa dopamiinia ja palauttaa 
hyvän olon. Taustalla olevat psyykki-
set ongelmat voivat yhdessä tilanteis-
ten vaikuttimien ja motiivien kanssa 
johtaa ongelmalliseen aineidenkäyt-
töön tai muuhun riippuvuuskäyttäy-
tymiseen.”

Turvallinen kasvuympäristö sen si-
jaan suojaa riippuvuuksilta. Jouhki ko-
rostaa etenkin yhteyden kokemuksen 
merkitystä.

”Meitä vaivaa kosminen yksinäi-
syys. On ahdistavaa olla kokematta 
kumppanuutta muihin ihmisiin. Nuo-
rille se voi olla erityisen raskasta, sil-
lä he ovat ensimmäistä kertaa elämäs-
sään tilanteessa, jossa vastuita alkaa 
tulla. Oman elämän kehitystehtävien 
ja ihmissuhteiden solmimisen vastuita 
paetaan jonnekin nopeaa mielihyvää 
tuottavaan. Some, älypuhelimet, digi-
pelit ja verkko ovat aina käsillä.”

Riippuvuuksia ei tulisi pitää häpeäl-
lisenä kontrollin menettämisenä, vaan 
niistä tulisi kyetä keskustelemaan.

”Olemme puhuneet pitkään me-
dialukutaidosta, mutta sen lisäksi 
meidän tulisi kehittää dopamiinilu-
kutaitoamme. Nuoria tulisi auttaa esi-
merkiksi terveystiedon tunneilla tar-
kastelemaan, millaisia vaikutuksia 
mobiilisovelluksilla, verkolla tai pelaa-
misella on itseen. Ärsyketulva ei tule 
katoamaan mihinkään, mutta meidän 
tulisi oppia säätelemään suhtautumis-
tamme siihen. Näin voisi löytyä tasa-
painoinen tapa elää tässä ajassa.”

Kaikki yleispäteviksi luullut  
journalismin ilmiöt eivät päde globaalisti, 

mediatutkimukset kertovat.

Some- ja verkkoaddiktioiden 
taustalta löytyy sama motiivi kuin 
päihderiippuvuuksissa: halu paeta 

vaikeita tunteita mielihyvään.

TEKSTI  KUKKA-MARIA AHOKAS

TEKSTI  MIKA PEKKOLA  KUVA  SAM WILD
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Hyviksiäkin pitää tentata
Ylioppilaslehden päätoimittaja Adile Sevimlille tulee 

erikoisia pyyntöjä henkilöbrändistään huolestuneilta.

”V OI S IT-
TE KO 
poistaa 
vanhan 
jutun?” 
Tällaisia 

pyyntöjä tippuu sähköpostiin yhä 
useammin.

”Lehtihaastattelussa vuosia sit-
ten ihminen on kertonut jotakin ar-
kista ja harmitonta, tyyliä koulu-

aikojen lempiruokansa, ja nyt hän 
haluaa, että se poistetaan verkosta. 

Se ei ilmeisesti enää sovi hä-
nen julkisuus kuvaansa”, 

Adile Sevimli kertoo 
viime aikojen 
kehityksestä. 
Hänet valittiin 

viime vuonna 
Helsingin yliopiston 
ylioppilas kunnan 
kustantaman 
Ylioppilas lehden pää-
toimittajaksi, joten 
hän analysoi journa-
lismin nykytilaa aitio-
paikalta.

”Journalismi ei 
kuitenkaan ole yksi-
tyishenkilöiden mark-
kinointiviestintää. 
Toimittaja ei voi myös-
kään antaa kehystä-

misvaltaansa pois eikä 
hyväksyttää lehtikuvia 
 haastateltavalla. Journa-
lismi on julkista keskus-
telua, eikä haastateltava 

välttämättä saa itselleen vä-
litöntä hyötyä, vaan keskuste-

lu palvelee isompaa päämäärää.”
29-vuotias Sevimli on aina ol-

lut kiinnostunut yhteiskunnallises-
ta keskustelusta. Hän on kotoisin 
Oulusta, josta lähti Helsingin yli-
opistoon opiskelemaan politiikan 
ja viestinnän tutkimusta. Ennen 
Ylioppilaslehden päätoimittaja-
kauttaan hän toimi verkko media 
Long Playn tuottajana ja kirjoit-
ti freelancerina Helsingin Sano
miin, Trendiin ja Nuoreen Voi
maan. Hän julkaisi yhdessä 
Oona Pohjalaisen kanssa nuor-
tenromaanin Kärsimyskukka
uuteaddiktio, joka voitti viime 
vuonna Savonia-kirjallisuus-
palkinnon. Siinä noituut-
taan maaseudulla salaillut 
päähenkilö muuttaa suur-
kaupunkiin ja liittyy noita-

piiriin, mutta havaitsee, että elämä on siellä 
toisella tavalla karua.

”Monelle nuorelle toimittajalle media-
alalle pääsy on ollut vaikeaa, eikä mento-
rointia, jossa kokeneemmat toimittajat opet-
taisivat nuorempia, ole samalla tavalla kuin 
ennen.”

Sevimli ei kuitenkaan ole kokenut alalle 
pääsyssä samanlaisia vaikeuksia, vaan on 
tullut tunnetuksi yhteiskunnallisista aiheista 
kirjoittavana nuoren sukupolven journalisti-
na. Tuoreessa jutussaan hän tenttasi Saska 
Saarikoskelta, joka toimi Ylioppilaslehden 
päätoimittajana 1980-luvulla, miksi tämä ai-
kanaan grillasi norppapaistia. Samalla Se-
vimli piirsi terävää ajankuvaa 2020-luvun 
eläinkeskustelusta. Long Play -verkkome-
diassa suosituksi nousseessa artikkelissaan 
”Fantasia” hän kirjoitti turkkilaisista mie-
histä, joilla on kebab-pizzerioita ympäri 
Suomea. Hänenkin isänsä oli aiemmin ra-
vintoloitsija, joten elintarviketukkujen ja lä-
hiöpizzerioiden maailma on hänelle itselleen 
tuttu. Mediassa näistä ihmisistä ei kerrota.

”Toimittajana haluan kurkistaa sinne, 
minne muut eivät hoksaa katsoa. Journalis-
mi on julkista palvelua, jonka aihevalinnois-
sa pitäisi näkyä yhteiskunnan eri ryhmät, ja 
silloin pitää koluta myös marginaalit.”

Nykyisin moni aikakauslehti kuitenkin 
kysyy Instagramissa, mistä lukijat haluaisi-
vat lukea. Sevimlin mielestä se on laiskaa 
journalismia, jossa toimittajat antavat ke-
hystämisvaltansa pois.

”Osallistamisen kulttuuri on mennyt liian 
pitkälle.”

Yksitoikkoiset  
aiheet kiertävät 
Koronan aikana hämmästyttävän moni 
lehtijuttu ohjeisti, miten etätyö ergonomia 
kannattaa järjestää tai miten kesämökille 
matkustetaan koronaa pakoon. Se kumpusi 
toimittajien omasta todellisuudesta, joka on 
varsin keskiluokkainen.

”Unohtui, että moni työskenteli edelleen 
ihmisten parissa riskeeraten oman tervey-
tensä. Tai että kaikki eivät voi matkustaa 
mökille koronaa pakoon etätöihin, koska 
newsflash: kaikilla suomalaisilla ei ole kesä-
mökkiä.”

Ilmiöön liittyy toisaalta alussa mainittu 
minäkeskeinen kulttuuri: Yli oppilaslehteen 
tulee paljon juttutarjouksina minäesseitä, 
joissa kirjoittajat kertovat itsestään lähte-
vistä kokemuksista.

”Mä oon aika varma, että journalismis-
sa ei ole mitään suurta salaliittoa, jossa on 
päätetty tehdä vain keskiluokkaisia juttuja. 
Kyllä keski-ikäiset ja -luokkaiset toimittajat 
osaavat kirjoittaa erinomaisesti myös aiheis-

TEKSTI  KUKKA-MARIA AHOKAS    KUVA NAUSKA



LIEVÄÄ JAHTIA

K A LE VA L A KE RTOO, miten vaka vanhal-
le Väinämöiselle diilattu Aino pakenee 
avioliittoa hukuttautuen. Asiaa on tus-

kailtu vuodesta 1835. 
Mutta 167 vuotta oli liian pieni aika hioa 

Suomen valtamedian käsitystä ”käpälöinnistä”, 
paljasti Voiman numero 3/2002. Jutussaan ”Kä-
pälöinnin jäljet” Voiman toimittaja Juska Jutila 
kommentoi mediatutkija Anna Mäkelän kirjoi-
tusta Journalismikritiikin vuosikirjasta. 

Jutila aloitti kertomalla, miten Helsingin 
Sanomat oli paljastanut suuryrityksen mies-
puolisen toimitusjohtajan ahdistelleen nais-
puolisia alaisiaan. Myöhemmin toimittaja 
Harri Nykänen kertoi Nelosen Palaneen käryä 
-ohjelmassa, että ahdistelija oli Veikkauksen 
Matti Ahde. 

Veikkauksen pyynnöstä oikeustieteen tohtori Pirkko K. Koskinen 
tutki tapausta. 

Jutila kirjoittaa, että ”Koskinen löysi näyttöä siitä, että sukupuolis-
ta häirintää oli tapahtunut, mutta se oli hänen mukaansa lievää, pi-
kemminkin käpälöintiä”.

O N PA KKO I H M E TE LL Ä millaista olisi ollut voimakas käpälöinti. 
Jutila tiivisti Hesarin juttua: ”Ahde ei ollut uskonut tai ymmärtänyt, 
ettei fysio terapeutti halunnut hieronnan jälkeen halailla pelkkiin 
alus housuihin pukeutunutta asiakastaan. Fysioterapeutin mukaan 
Ahde oli jahdannut häntä ympäri huonetta kalsarisillaan, muna 
pystyssä.”

Suomen valtamedia ei pitänyt Ahteen käytöstä tuomittavana. 
Media tutkija Mäkelää lainaten: ”Yleinen johtopäätös lehdissä oli, 
ettei ollut kyse ahdistelusta. Päätelmä perustuu nimenomaan Koski-
sen  raporttiin.”

Veikkaukselle imagohaitta oli silti liian suuri. Huolimatta tuesta, 
jota puoliso ja kaverit antoivat Ahteelle, yhtiö irtisanoi hänet toimitus-
johtajan pestistä. 

KU N L A KIM IE S U UTI S ET K YS YI vuonna 2007 Koskiselta mitä hän ajat-
telee tapauksesta ”nyt”, hän vastasi, että ”onhan se Herran tähden 
selvää, että toista ihmistä ei saa käpälöidä!” Toisin kuin valtalehdistö, 
Koskinen ymmärsi olla laimentamatta mielestään lievää käpälöintiä 
flirtiksi, eikä vatvonut asiaa.

Palataan vielä Suomen tunnetuimpaan käpälöinnin uhriin. Ylen 
Kulttuuricocktail teki Kalevalan Ainon hukuttautumista esittävästä 
Akseli Gallen-Kallelan maalauksesta suositun lääppimistä vastusta-
van meemin vuonna 2018. 

Somekommentin mukaan ”Ainon valinta, että hän ei suostu järjes-
tettyyn avioliittoon, kertoo pikemminkin siitä, että naisten valinnan-
vapaus on tunnistettu Suomessa jollain tasolla aina.”

Nyt ollaan asian ytimessä, vaikka johtopäätös onkin pielessä. Kyllä, 
Aino oli valintatilanteessa: naida tai kuolla. Mutta ei, itsemurha näen-
näisenä vaihtoehtona ei kerro vapaudesta. Sen sijaan eepos että taulu 
tunnistavat naisen halun valita.

Ehkä useiden ahdistelukohujen jälkeen vuonna 2023 naiset kaik-
kialla maailmassa saavat yhä useammin mahdollisuuden valita.

TEKSTI IIDA SIMES

Ensimmäinen Voima- lehti 
ilmestyi marras kuussa 1999. 
 Sarja pa laa  aiheisiin ja 
teemoihin, joita Voima on 
käsi tellyt parin vuosi - 
kymmenen aikana. 

Akseli Gallen-Kallela: Aino-taru

ta, jotka ovat vieraita heille itselleen.”
Toimittajilla pitäisi vain olla enem-

män aikaa lähteä niin sanotusti kentäl-
le, ihmisten pariin kyselemään asioi-
ta. Kyse on media-alan taloudellisista 
tuottavuuspaineista – tuottajat vahtaa-
vat kannattavuuslukuja ja toimittajat 
joutuvat kiirehtimään.

”Somekeskusteluista saa kuiten-
kin välillä sellaisen kuvan kuin valta-
media olisi paha mörkö, jossa valtaapi-
tävät kirjoittelevat mitä sattuu.”

Päinvastoin, hänen mukaansa toi-
mittajilla on Suomessa runsaasti am-

mattiylpeyttä ja he ovat kriittisiä 
omaa alaansa kohtaan. Hän kertoo 
kokemuksistaan Ylellä. ”Tarkastelim-
me uutis toimituksessa säännöllises-
ti muun muassa sitä, näyttääkö uu-
tisjuttu tietyn yrityksen mainokselta. 
Jos tehdään vaikkapa uutinen uudes-
ta kampaamosta afrohiuksille ja kerro-
taan tästä ilmiönä, pitää olla kriittinen 
sitä kohtaan, ettei juttu näytä kampaa-
mon mainokselta.”

Vaikka työn vaikeudesta on puhut-
tu vuosikaudet, Sevimli näkee media-
alan positiiviset puolet. Eri taustoista 
tulevien ihmisten on mahdollista pääs-
tä alalle, eikä varsinaista koulutusvaa-
timusta ole. Toimittaja ei ole suojat-
tu ammattinimike, eikä ole olemassa 
journalistien Valvira-rekisteriä. Jour-
nalistin eettiset ohjeet kuitenkin sito-
vat toimittajia.

Aktivismi ei ole  
journalismia
 Toimittajien välillä on sukupolvi eroja. 
Adile Sevimlin mukaan täydellisen 
objektiivisuuden vaatimus, jota van-
hemman sukupolven toimittajat ovat 
vaalineet, on harhaa. ”Niin sanottu 
puolueeton journalismi tuottaa usein 
status quota. Kuvitellaan, että ollaan 
tosi neutraaleja ja objektiivisia. Kui-
tenkin kaikilla jutuilla on jokin agen-
da, ja se on parempi mainita ääneen.”

Jos Helsingin Sanomien toimittajat 
lähtisivät kuvaamaan eläintiloille, sitä 
pidettäisiin hyvin ideologisena, mutta 
kuvaamatta jättäminen nähdään neut-
raalina. Tämän vuoksi aktivistit tuot-
tavat sisältöä, joka kuuluisi tutkiville 
toimittajille.

Sevimlin mukaan hänen sukupol-
vensa – siis nykyiset kaksi-kolmikymp-
piset – sekoittavat helposti journalis-
min ja aktivismin. Somessa kerrotaan 
oletetuista väärinkäytöksistä saman 
tien saatesanoilla ”valtamedia hilje-
nee”, hän kuvailee. Toimittajan pitää 
kuitenkin tarkistaa tiedot useasta läh-

teestä, mikäli hän ei ole itse ollut pai-
kalla.

Hyvään journalismiin kuuluu, että 
myös hyviksiä tentataan, hän sanoo. 
”Kaikki instituutiot ovat puolueellisia 
tietyllä tapaa. Meidän ei pidä puffata 
järjestöjen hankkeita vaan kysyä kriit-
tisiä kysymyksiä ja tarkistaa tiedot.”

Tenttaaminen ei silti tarkoita pa-
hansuopaa näkökulmaa.

”Minun tarkoitukseni on aina ym-
märtää, ei väärinymmärtää haastatel-
tavaa – silloinkin, kun juttu on kriit-
tinen häntä kohtaan. Olen sitoutunut 
journalistien eettiseen ohjeistoon, joka 
velvoittaa minua tekemään niin. Tar-
koituksenani on aina palvella lukijaa.”

Lukijan palveleminen voi olla kui-
tenkin vaikeaa, jos tavalliset ihmiset 
eivät halua kommentoida medialle.

”Elämästä on tullut politisoitu-
neempaa, minkä vuoksi ihmiset ovat 
yhä useammin hiljaa eivätkä halua 
kommentoida julkisesti edes arkipäi-
väisiä aiheita”, hän harmittelee. Eikä 
aina ole kyse henkilöbrändin kiillotuk-
sesta, vaan moni pelkää joutuvansa so-
men susien kynsiin. Mediassa onkin 
Sevimlin mukaan häiritsevän paljon 
juttuja, joissa haastateltava kertoo ko-
kemuksistaan anonyymisti tai pelkäl-
lä etunimellä.

”Anonyymiys kuitenkin tabuistaa 
arkipäiväisiä asioita. Lukijalle herää 
epäilys, onko tässä aiheessa jotakin ar-
veluttavaa”, hän sanoo.

Omalla nimellä ja kuvalla pitäisi 
voida keskustella, ja sen vuoksi myös 
Sevimli on tässä.

”Sehän on sitä demokratian 
ydintä.”

Media-alan monopoli-
meininki
Jos median salaliittoa ei kerran ole, 
miksi aihevalinnat sitten kiertävät 
ympyrää? Adile Sevimli puhuu media-
alalla tunnetusta ilmiöstä, omistuk-
sen keskittymisestä. ”Näyttää vähän 
monopoli meiningiltä. Harvat media-
yhtiöt omistavat monia julkaisuja ja 
kierrättävät niissä samoja juttuja.” 

Yleiseurooppalaisen Media Plura
lism Monitor 2021 -tutkimuksen mu-
kaan neljällä yhtiöllä, Sanomalla, 
Keski suomalaisella, Alma Medialla ja 
TS-yhtymällä on yli 70 prosentin mark-
kinaosuus Suomen sanomalehdistä.  

Mutta entä Ylioppilaslehti? Se ei ku-
via kumartele, vaan se on tunnettu 
jopa karnevalistisista avauksistaan, 
joissa tökitään suurten medioiden 
aihe valintoja ja suomalaista eliittiä. 
Päätoimittajan harteita kannattavuus-
luvut eivät yhtä lailla paina, koska ra-
hoitus on taattu: se tulee Helsingin yli-
opiston opiskelijoiden jäsenmaksuista. 
Siksi kaupallisten paineiden kanssa 
taistelevista mediataloista katsotaan 
pienen Ylioppilaslehden toimitukseen 
kiinnostuneina.

”Ei Ylkkäri ole erillinen, kaupallisis-
ta paineista vapaa saareke, mutta kyllä 
me saamme tehdä vapaammin juttuja. 
Sen takia lehti on voinut olla niin röyh-
keä ja yllätyksellinen. Voidaan ideoida 
mitä huvittaa ja siitä syntyy tosi hyvää 
journalismia.”

”TARKOITUKSENI ON 
AINA YMMÄRTÄÄ,  

EI VÄÄRINYMMÄRTÄÄ 
HAASTATELTAVAA – 
SILLOINKIN, KUN  

JUTTU ON KRIITTINEN 
HÄNTÄ KOHTAAN.”



12   •      1 / 2023

”V Ä LTÄ N puhumas-
ta mediavaiku-
tuksista ja me-
dian luomasta 
keho- ja kauneus-

ihanteesta, koska se luo käsityksen, että 
tietyn näköisten kuvien näkemisen ja 
oman kehon kokemuksen välillä olisi 
joku kausaalinen suhde”, tutkijatohto-
ri Kaisu Hynnä-Granberg Turun yli-
opistolta aloittaa.

”En tarkoita, etteikö kuvilla olisi vä-
liä, mutta kauneusihanteiden ja kuvi-
en välinen suhde on monisäikeinen. 
Ehkä voisi sanoa, että kulttuurissam-
me on tietynlaisia ihanteita ja media 
tuo ne ihanteet kuvastonsa kautta esil-
le.”

Mainokset voi halutessaan näh-
dä peilinä, joka kuvastaa yhteiskun-
taamme. Hynnä-Granbergin mukaan 
ongelma ei välttämättä ole peilissä, 
mikäli kuva ei miellytä. Kuvissa hei-
jastuva yhteiskunta kuitenkin muo-
dostuu meistä kansalaisista, ja ideaalit, 
vaatimukset sekä unelmat kumpuavat 
meistä itsestämme.

”Mainoskuvasto voi antaa hieman 
kärjistetyn ja irvokkaan kuvan yhteis-
kunnastamme, mutta ei se kuvasto 
tänne mistään tyhjästä putoa.”

Maybe She’s Born With It
Kuvastolle altistumisen ohella kansa-
laiset myös osallistuvat sen tuottami-
seen ja jakamiseen sosiaalisessa me-
diassa. Tämä ei ole pelkästään huono 
asia. Vaikka esimerkiksi Instagramissa 
yleinen filtteröity kuvasto ei toistu oi-
keassa elämässä, tuo sosiaalinen me-
dia myös näkyviin monenlaisia esteet-
tisiä tyylejä. 

”Digitaalinen media avaa uudenlai-
sia mahdollisuuksia yksilölle leikkiä ja 
kokeilla ulkonäöllään. Ja jos medias-
sa ei näy itsen näköisiä henkilöitä, voi 
selfieillä korjata tilannetta ja samalla 
päästä tarkastelemaan omaa kehoaan 
eri suunnista.”

Hynnä-Granbergin mukaan juuri 
sosiaalinen media on tuonut vaihtele-
vuutta ulkonäkönormeihin. 

”Somessa näkee paljon kilpailevia 
tyylejä ja estetiikkoja: on esimerkiksi 
hyvin perinteisen feminiinistä tyyliä 
ja korostettua luonnollisuutta, fitness

ihanne ja kehopositiivisuus. Ulkonä-
köpaineista ja sosiaalisesta mediasta 
kuitenkin puhutaan esimerkiksi ilta-
päivälehdissä aina samasta huolia ko-
rostavasta näkökulmasta. Emme silti 
ole luopumassa sosiaalisesta medias-
ta, ja voisi puhua enemmän siitä, kuin-
ka sosiaalinen media luo uusia tiloja ja 
avaa kokemusmaailmaa niin nuorille 
kuin aikuisillekin.”

Woke Up Like  
This Foundation
Ulkonäköön liittyy vahvoja kaksois-
standardeja, joiden kanssa tasapai-
noilu on vähintäänkin vaikeaa. Esi-
merkiksi melko tiukoista kauneuden 
määritelmistä poikkeamisesta herkästi 
rangaistaan, mutta samalla näkyvä ul-
konäköön panostaminen koetaan pin-
nalliseksi. Pitäisi olla treenattu, mutta 
salilla rehkiminen on epäilyttävää. Eli 
pitäisi täyttää hankalastikin saavutet-
tavat vaatimukset ilman vaivannäköä.

Tämä kauneusvaatimusten ”luon-
nollisuuteen” ja vaivattomuuteen ve-
toamisen ristiriitaisuus näkyy myös 
mainoksissa, joissa asialla ajoittain 
leikitelläänkin. Ironiaa huokuvat hius-
tuotesarja Bed Head ja meikkivoide 
Woke Up Like This. Samalla, kun mai-
nokset ja tuotemerkit sekä sloganit 
voivat huvittaa, ne kuitenkin osaltaan 
tuottavat paineita. Silti huumori ja iro-
nian taju voisivat auttaa myös yksilöä 
ristiriitaisten vaatimusten edessä.

Ristiriidat ulottuvat myös tutkimuk-
seen. Ulkonäköihanteita pohtiva tutki-
mus onkin jakautunut.

”Feministisillä tutkijoilla on ollut 
kahdenlaista linjaa kauneuskäytäntöi-
hin, meikkaamiseen ja pukeutumiseen 
liittyen. Edelleen on vahva linja, jossa 
osallistuminen näihin käytäntöihin 
koetaan itsensä alistamisena ja se tuo-
mitaan. Tuomitaan yksilö, vaikka näh-
dään, että ne ihanteet ovat yhteiskun-
nallisten rakenteiden synnyttämiä. Se 
on mielestäni väärin, koska se kuvasto 
on kaikkialla ympärillämme ja on vai-
kea asettua sen ulkopuolelle.”

Vastapainoksi tuomitsevalle linjal-
le löytyy myös näkemys, jossa koroste-
taan pukeutumisen ja meikkaamisen 
tuomaa nautintoa sekä itseluottamus-
ta. Vaatimukset käännetään voimava-

raksi ja resurssiksi, jolla voi myös lei-
kitellä.

”Oma linjani on jossain näiden kah-
den pään välillä. Pitää totta kai puhua 
yhteiskunnan rakenteista, olla kriitti-
nen sille, mitä kapitalistiseen kauneus-
teollisuuteen liittyy. Mutta myös se 
elämyksellisyyden korostaminen on 
tärkeää. Esimerkiksi pukeutumises-
ta nauttiminen voi olla yksilölle keino 
päästä paineiden yläpuolelle.”

War Paint for Men
Ulkonäköön liittyvät kaksoisstandardit 
näkyvät myös työelämässä. Se, millai-
sia ominaisuuksia suositaan, elää hie-
man ajassa, mutta riippuu myös siitä, 
minkä näköisiä henkilöitä missäkin 
tehtävissä on totuttu näkemään. Tä-

mä tuli näkyväksi myös siinä, kuinka 
pääministeri Sanna Marinia on tar-
kasteltu mediassa. Lehdissä on jopa 
julkaistu kuvia totuttua nuoremman 
ja eittämättä kauniin naispääminis-
terin takamuksesta. Mutta ei Marin 
suinkaan ensimmäinen stereotypiasta 
poikkeava poliitikko ole.

”Samoin tulee myös mieleen kan-
sanedustaja Tanja Saarela, jonka ul-
konäköön kiinnitettiin paljon huo-
miota. Hän oli missi ja aivan liian 
kaunis ollakseen fiksu ja hyvä poliitik-
ko. Myös presidentti Tarja Halosen ul-
konäkö on herättänyt kommentteja. Se 
lokero, johon pitäisi asettua on kapea – 
erityisesti naisilla ja etenkin poliitikoil-
la. Mutta eivät miehetkään ole tämän 
ulkopuolella. Martti Ahtisaaren koko 
herätti paljon kritiikkiä ja hän sai ai-
van järkyttävää palautetta.”

Politiikan ohella myös liike-elä-
mässä ulkonäköön liittyviä kaksois-

standardeja riittää. Joidenkin fyysisiä 
ominaisuuksia arvostetaan ja toisten 
väheksytään, mutta onneksi maailma 
muuttuu. Ulkonäkövaatimusten moni-
puolistuminen näkyy myös poikien ja 
miesten elämässä.

”Onneksi myös maskuliinisuuden 
ymmärtäminen on muuttunut. Ei 
välttämättä tarvitse olla yltiöbodat-
tua kehoa ja pidetään ihan hyvänäkin 
 asiana, että mies voi käyttää ihonhoi-
totuotteita ja miettiä vaatteitaan.”

Naked by Urban Decay
”Aitouden” vaatimuksen kaksoistan-
dardi tuli kiinnostavasti näkyväksi tie-
teellisessä The cost of looking natural 
-artikkelissa, jossa verrattiin sosiaali-
sessa mediassa noussutta #nomakeup-
liikettä ja kosmetiikkamyyntiä trendin 
rinnalla. Kosmetiikan myynti kasvoi 
samalla, kun oli trendikästä kertoa, et-
tä ei käytä meikkiä. 

”Kosmetiikka- ja kauneusteollisuus 
ovat erittäin tietoisia kaikista trendeis-
tä. Teollisuus myös hyvin ristiriitaises-
ti julistaa, kuinka kaikki ovat kaunii-
ta, mutta kertoo samalla, että tarvitset 
näitä meidän tuotteitamme saavut-
taaksesi kauneuden.”

Ei meikkiä -ajatukseen liittyy myös 
ajatus ”aitoudesta”. Mutta mitä ”aitous” 
yleensäkään on?

”Somessa tosiaan tulee erityisen 
vahvasti esiin aitouden vaatimus. On 
tutkittu, millaisiin somevaikuttajiin 
reagoidaan: arkisen oloiset postauk-
set koetaan vetoavammiksi. Oma ai-
heensa ovat meikittömät ja filtterittö-
mät selfiet. Silloinkin on hyvä miettiä, 
kenen tavoitettavissa sen meikittö-
män selfien vaatimukset ovat. Niiden 
julkaiseminen kääntyy äkkiä kauhiste-
luksi siitä, että vaikka 50-vuotias nais-
näyttelijä on liian vanhan – eli ikäisen-
sä – näköinen.”

Hynnä-Granbergin mielestä auttai-
si, jos kauneusihanteet tehtäisiin läpi-
näkyvämmiksi.

”On todella suuri ongelma käyttää 
#nomakeup-hastagia, jos on oikeas-
ti käytetty meikkiä, ja on tehty aika 
paljonkin työtä ulkonäön eteen. Eli 
rehellisyys tehdystä ulkonäkötyös-
tä voisi olla yksi tapa kohdata vaati-
mukset.”

TEKSTI  JARI TAMMINEN  KUVA  HÄIRIKÖT-PÄÄMAJA

”JOS MEDIASSA EI 
NÄY ITSEN NÄKÖISIÄ 

HENKILÖITÄ VOI 
SELFIELLÄ KORJATA 

TILANNETTA.”

Mainokset ovat peili, joka näyttää sen, mitä meiltä halutaan. 
Myös sosiaalinen media voi välittää vaatimuksia,  

mutta lisäksi se voi haastaa normeja.
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Venäjän vallanpitäjät ovat kautta aikain torjuneet ajatukset yksilönvapaudesta.

Pitkä tie vapauteen

Ilja Glazunovin työ Ajaton Venäjä vuodelta 1988.  
Pyhimykset, tsaarit, Katariina Suuri, Neuvostoliitto  

ja Kristus valtavassa joukkokokouksessa.

TEKSTI  IIDA SIMES  

”V E N Ä JÄ LTÄ 
puuttuu de-
mokratian 
perinne.” 
Suomalai-
sessa Venä-

jän-analyysissä tätä lausetta on käy-
tetty vuosikausia pääargumenttina 
sekä selittämässä Kremlin totalita-
ristisen vallankäytön periaatetta että 
jopa oikeuttamassa sitä. Jos ei kansa 
osaa äänestää, on muka vääjäämä-
töntä ja jopa ansaittua, että johtaja on 
yksinvaltias. Saman logiikan mukaan 
diktaattorin seuraaja on uusi diktaat-
tori. Jos haastatellaan vain Kremliä 
tutkivia tahoja, muita vaihtoehtoja ei 
nähdä.

Väärin. Tällainen putkikatse ei al-
kuunkaan riitä avaamaan Venäjän ti-
lannetta.

Venäjän kansa osaa kyllä toimia 
demokraattisesti, kun se vaan saa 
mahdollisuuden. Tästä on todisteita. 
Neuvostoliiton hajottua monet kan-
salaiset saivat mahdollisuuden ja he 
käyttivät sen myös. Nyky-Kremlin 
parjaamaa Venäjän 1900-lukua voi 
muistella viisaana ja hauskana va-
pauden aikana. Venäjä oli poliittisesti 
moniarvoinen, ja se oli sitä jopa maan 
itäisissä osissa: Oli paikallisvaaleja ja 
-hallintoa, oli paikallista lehdistöä. Oli 
kansalaisjärjestöjä, oli ihmisoikeus- ja 
ympäristöliikkeitä. Oli vapaaehtois-
työtä huumeita vastaan, orpolasten 
auttamiseksi, löytöeläinten kotiutta-
miseksi ja lukuisten sotien veteraa-
nien tueksi. Televisiossa ja radiossa 
esitettiin pistävää satiiria, kosketta-
vaa taidetta ja purevaa yhteiskunta-

kritiikkiä. Oli pride-marsseja ja ho-
mobaareissa yöstä toiseen jatkuvat 
bileet.

Monet Venäjän ulkopuolella – ja 
ehkä maan sisälläkin – sokaistuivat 
ajattelemaan, että Venäjä olisi demo-
kratian tiellä. Ei, Kreml ei ollut. Vah-
vistaessaan valtaansa president-
ti Vladimir Putin tuhosi vapauden 
kulma kivet: vaalit, paikallishallin-
not, lehdistön, yhteiskuntakritiikin ja 
moni arvoisuuden.

K YS E E I O LE PE LK Ä S TÄ Ä N siitä, ettei 
Venäjän demokratialla ole vankkaa pe-
rinnettä, vaan maalta puuttuu paljon 
keskeisempiäkin asioita, tarkensi brit-
tiläinen historioitsija Antony Beevor, 
jonka tapasin vuoden 2022 syksyllä. 

Keskustelimme yli tunnin Venäjän val-
lankumouksesta ja sisällissodasta. Kun 
lopuksi ihmettelin, miksi Kreml koh-
telee niin huonosti omaa kansaansa, 
Beevor innostui niin, että kädet viuh-
toivat ilmassa:

”Kyse on ihmisyyden ja vapauden 
käsitteistä”, hän kertoi. ”Venäjän hal-
linto ei tunne kumpaakaan.”

Valistuksen ajan myötä, 1600-luvun 
lopulla Euroopassa alkoivat levitä hu-
manistinen ihmiskäsitys, ajatukset ih-
misoikeuksista ja yksilön vapaudesta. 
1700-luvulla ne muovasivat Yhdysval-
tain perustuslakia. Mutta nämä aatteet 
eivät saavuttaneet Venäjää, joka pysyi 
vuosisadasta toiseen tsaarin kuritta-
mana, orjien työllä rikastuvana valta-
kuntana.

Kun tsaarinvallan sortama kansa 
kapinoi vuonna 1917 ja Neuvostoliit-
to syntyi, ajatus kaikille kuuluvasta ih-
misarvosta ei edelleenkään siirtynyt 
osaksi systeemiä.

K I ITO S M O N I K A N S A L L I S E N viestin-
nän, ymmärrys ihmisoikeuksista ja 
vapaudesta saavutti myös venäläiset 
1900-luvulla – ainakin sen verran, että 
heillä alkoi olla laajaa oppositioliikeh-
dintää 1980-luvulla. Ja koska Kreml 
tietää valtansa olevan heikolla aatteel-
lisella pohjalla, sen on pidettävä yllä 
vahvaa poliisikoneistoa.

Juuri pelko vapauden aatteen tun-
keutumisesta Venäjän valtakuntaan on 
perimmäinen syy hyökätä Ukrainaan-
kin. Vaikka Venäjän länsinaapurilla on 
myös neuvostoaikojen jälkeen ollut po-
liittisia ongelmia, kuten korruptiota ja 
ahneita vallanpitäjiä, silti nimenomaan 
demokratiakehityksessä Ukraina on ol-
lut huomattavasti Venäjää edellä jo 
muutaman vuosikymmenen ajan.

Koneiston väkivallan on saanut ko-
kea myös toimittaja Juri Zaitsev, joka 
on kirjoittanut Voimaan kansan halut-
tomuudesta protestoida. Koska hän on 
joutunut pakenemaan kotimaastaan ja 
etenkin koska hän aikoo vielä palata 
sinne, hän käyttää nimimerkkiä.

Vaikka kaipuu kotiin on kova, hän 
on viihtynyt lännempänä Euroopassa. 
”Ihmiset ovat sisimmässään saman-
laisia kaikkialla”, hän miettii. ”Venä-
läisten pitäisi tavata paljon enemmän 
ulkomaalaisia. Sitten he ainakin lak-
kaisivat uskomasta niihin valheisiin, 
mitä heille muusta maailmasta suol-
letaan.”Euromaidan-mielenosoitus Kiovassa 2013. Tämä näky pelästytti Kremlin. 
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Kunnes jääkaappi voittaa tel evision
Venäläinen toimittaja kertoo, miten lohduttomalta Venäjän propagandan 
sodanlietsonta vaikuttaa. Silti toivoa on. Ja tärkein on totuus.
TEKSTI  JURI ZAITSEV  

UL KO M A I L L A  ihme-
tellään, miksi venä-
läiset eivät protestoi 
Ukrainassa käytävää 
Venäjän hyökkäysso-
taa vastaan.

Kremlin propaganda pelottelee ve-
näläisiä monenlaisella väkivallalla. 
Uhkailut toimivat hyvin – toistaisek-
si. Maan sisäinen väkivaltakoneisto 
on laaja. 

Poliisivaltio
Kun pohditaan, miksi venäläiset eivät 
protestoi enemmän, on ensin ymmär-
rettävä olosuhteet, joissa sodan vas-
tustajat ja erityisesti sen kannattajat 
elävät.

Ensinnäkin, protesteilta puut-
tuu tällä hetkellä johtaja. Monet op-
position keulahahmot ovat vankilas-
sa. Heistä tunnetuimpia ovat Aleksei 

 Navalnyi, Vladimir Kara-Murza ja 
Andrei Pivovarov. Loput ovat lähte-
neet ulkomaille ja vain sen vuoksi vält-
täneet vankilan.

Mutta silti mielenosoituksia on 
välillä järjestetty. Silloin poliisi on 
pidättänyt ihmisiä, eikä edes pel-
kästään protestin yhteydessä, vaan 
kaukana tapahtumista: metrossa, 
bussi pysäkeillä ja heidän kotinsa lie-
peillä. 

Vuodesta 2000 lähtien, kun Vladi-
mir Putin on ollut vallassa, hän on ra-
kentanut tehokkaan järjestelmän suo-
jelemaan hallintoa häiriöiltä.

Kremlin legitimiteetin eli vallan oi-
keutuksen kyseenalaistaminen on vaa-
rallista.

 140 miljoonan asukkaan valtiossa 
on noin miljoona poliisia, 900 000 ar-
meijan sotilasta, 700 000 rekisteröityä 
yksityisen vartiointiliikkeen työnte-
kijää, 340 000 kansalliskaartin jäsen-

tä (Juuri he hajottavat mielenosoituk-
sia.), 45 000 kasakkasoturia ja 33 000 
vanginvartijaa

Ja lisäksi on vielä turvallisuuspal-
velu FSB:n ja salaisen   palvelun työn-
tekijöitä sekä noin 20 000 tšetšeeni-
taistelijaa.

Yhteensä Venäjällä on noin 3,3 mil-
joonaa ihmistä, joihin viranomaiset tu-
keutuvat vaatiessaan protestoijia ku-
riin.

Noin joka 15. aikuinen venäläi-
nen mies käyttää univormua ja kan-
taa asetta. Monilla on Kalašnikov-
rynnäkkökivääri, AK-47, jossa on 30 
luotia. Ja Kreml on koko ajan valmis 
antamaan käskyn ampua.

Samalla Kreml suojelee poliiseja 
ja kansalliskaartia mobilisaatiolta eli 
on värväämättä heitä sotaan. Vain hy-
vin pieni prosentti heistä on lähetet-
ty Ukrainaan. Ja edes ne, jotka siir-
rettiin Ukrainaan, eivät ilmestyneet 

juoksuhautoihin eivätkä taistelleet 
Ukrainan armeijaa vastaan. He ovat 
jatkaneet työtään sotatoimialueella 
poliisina murskaamalla protesteja ja 

vainoamalla siviilejä. Toisin sanoen, 
nämä ihmiset ymmärtävät, että presi-
dentti Putin ei anna heille vain palk-
kaa, etuoikeuksia ja valtaa, vaan myös 
suojaa kuolemalta Ukrainassa. 

Ilmeisesti tämä motivoi Venäjän po-
liisia auttamaan jo valmiiksi hyvin ak-

Venäjän armeijan joukkoja Punaisella torilla 
Voitonpäivän paraatissa toukokuussa 2019.

KREMLIN 
LEGITIMITEETIN ELI 

VALLAN OIKEUTUKSEN 
KYSEENALAISTAMINEN 

ON VAARALLISTA.
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rainan tapahtumia viimeiset kahdek-
san vuotta.

Venäjän hallinto kontrolloi kaikkia 
merkittäviä valtion ja yksityisiä tiedo-
tusvälineitä. Televisiosta näkyy ilmai-
seksi jopa 21 pääkanavaa, joista lähes 
jokainen on keskittynyt kertomaan Uk-
rainan viranomaisten ”rikoksista” ja 
muuttamaan valheita totuudeksi.

Täytyy myös muistaa, että Venäjäl-
lä suurin osa asukkaista, lukuun ot-
tamatta ihmisiä suurissa kaupungeis-
sa, kuten Moskovassa ja Pietarissa, on 
erittäin köyhiä. Virallisten tilastojen 
mukaan noin 20–25 miljoonaa ihmistä 
elää alle 225 eurolla kuukaudessa. Val-
tava joukko ihmisiä 
on pakotettu selviy-
tymään ilman työtä 
ja tulevaisuudennä-
kymiä, ja he saavat 
juuri ja juuri mak-
settua ruoka- ja säh-
kölaskunsa. Ainoa il-
mainen viihdyke on 
televisio, jonka kaut-
ta Kreml myy heille 
ideaa ”Venäjän suu-
ruudesta” ja syyttää 
Yhdysvaltoja ja mui-
ta länsimaita maan ongelmista.

Valtaosa, yli 70 prosenttia asukkais-
ta, ei ole koskaan käynyt valtion ulko-
puolella eivätkä he ole nähneet elä-
mää muissa maissa.

Hiljainen keskiluokka
Venäjän keskiluokka ei protestoi. En-
sinnäkin syynä on, että tämä luok-
ka on erittäin ohut. Toiseksi, sanan-
vapaus, rehelliset vaalit ja vallan 
vaihtuvuus reilun pelin kautta eivät 
kiinnosta suurinta osaa ihmisistä, jot-
ka edelleen katsovat televisiota ja ovat 
propagandan vankeja – vaikka suuria 
mielenosoituksia olikin vuosina 2017–
2020 sadassa kaupungissa. 

Mielenosoitusten hajottaminen, pi-
dätykset sekä toimittajien ja opposi-
tiohahmojen murhat ovat opettaneet 
keskiluokkaa olemaan puuttumatta 
politiikkaan ja irtautumaan siitä mah-
dollisimman paljon.

Osalle väestöstä sana ”vapaus” liit-
tyy edelleen talouden ongelmiin ja va-
kauden puutteeseen 1990-luvulla – ja 
propaganda ruokkii ajatusta jatkuvas-
ti. Keskiluokka sietää mieluummin Ve-
näjän rajojen sulkemisen, ulkomaisten 
yritysten lähtemisen ja talouspakot-
teet. 

Samoin venäläisten mielenosoituk-
set ulkomailla ovat vähäisiä ja tapah-
tuvat pääasiassa EU-maissa. 

Esimerkiksi Kazakstanissa, Arme-
niassa, Georgiassa tai Turkissa, jonne 
suurin osa Venäjän asukkaista muut-
ti sodan ja mobilisaation aikana, ei 
protestoida. Se johtuu siitä, että nä-
mä maat ovat joko hyvissä suhteis-
sa Kremlin kanssa tai taloudellises-
ti riippuvaisia siitä. Protestoimisesta 
voi joutua myös luovutetuksi takaisin 
Venäjälle. Lisäksi mielen osoittami-
nen muualla voi sulkea tien Venäjälle 
heiltä, jotka aikovat palata sinne. Hei-
tä saatetaan uhata myös kostotoimilla, 
jotka pannaan toteen, kun he palaavat. 

Suurimmalla osalla on myös sukulai-
sia Venäjällä, eivätkä he uskalla pro-
testoida, koska he pelkäävät, että su-
kulaisia aletaan vainota.

Propaganda häviää pelin
Joidenkin arvioiden mukaan 12–15 
prosenttia Venäjän väestöstä kannat-
taa Ukrainan sotaa. Samalla 12–15 
prosenttia on vastaan. Ja noin 70 pro-
senttia on ihmisiä, joiden mielipiteestä 
propaganda ja riippumaton media nyt 
taistelevat. Nämä ihmiset vastaavat 
edelleen ”kyllä” kun kysytään, onko 
tarpeen jatkaa Ukrainan sotaa ja men-

nä Kiovaan ja ”kyllä” 
kysymykseen ”tarvi-
taanko rauhaa”.

On jo selvää, että 
propaganda  häviää 
pelin: yhä useam-
mat ihmiset ovat la-
kanneet katsomasta 
ajankohtaisohjelmia. 
Viimeisimmän tv-tut-
kimuksen mukaan  
Venäjän tärkeimmän 
propagandistin, Vla-
dimir Solovjovin 

ohjelma sijoittui viime kuukausina 
vasta 27. sijalle. Sen edelle nousi muun 
muassa mökeistä ja puutarhoista ker-
tova ohjelma.

Venäjällä oppositio ja riippumatto-
mat tiedotusvälineet ovat alkaneet en-
nustaa joukkomielenosoitusten alka-
mista. Niin tapahtuu, ”kun jääkaappi 
voittaa television”. Eli vain taloudelli-
nen kriisi voi saada ihmiset kaduille. 
Ihmiset alkavat protestoida, kun hin-
nat nousevat kaupoissa niin paljon, 
että yksinkertaisintakin ruokaa on 
mahdotonta ostaa. Tai kun palkat vii-
västyvät. 

Näissä olosuhteissa television pro-
paganda lakkaa toimimasta.

Nyt tämä hetki näyttää olevan vie-
lä kaukana: Kremlillä on edelleen pal-
jon rahaa, koska öljyn, kaasun ja mui-
den resurssien myynti toimii edelleen, 
ja siksi tämä voi jatkua pitkään. Mutta 
yllätyksiä tapahtuu.

Tärkein on totuus
Tärkeintä on kuitenkin kertoa venä-
läisille totuus sodasta. Venäjällä on 
edelleen riippumattomia tiedotusväli-
neitä, jotka työskentelevät maan alla. 
Ja tuloksia on nähtävissä: venäläinen 
yhteiskunta alkaa ymmärtää, vaikka-
kin hitaasti, Putinin käynnistämän so-
dan täyttä kauhua ja siihen liittyviä 
seurauksia.

Kun sotaa vastustavien kriitti-
nen massa kasvaa riittävän suureksi, 
Kreml pysäyttää sotimisen pysyäkseen 
vallassa.

Sodan voi lopettaa myös Ukrainan 
voitto, joka ei vaikuta kaukaa haetulta 
mahdollisuudelta.

Mutta valitettavasti edes se ei vält-
tämättä saa Venäjää aloittamaan muu-
toksia kohti demokratiaa.

Svetlana Poterjahina
Syyskuussa 2022 
Kazanin kaupun-
gissa asuva 
Svetlana 
Poterjahina 
protestoi mobi-
lisaatiota vastaan 
heiluttaen lippua, 
jossa oli sana ”rauha”. 
Hänet ja muut osallistujat pidätettiin, ja heitä 
pidettiin kaksi päivää poliisiasemalla. Poliisi 
uhkasi ”täyttää pippurilla” ja raiskata naiset, jos 
he eivät antaisi puhelimiaan. Puhelimet vietiin 
kuitenkin väkisin.

”Kun pyysin vettä, he sanoivat ’juo vessas-
ta’. Joku toi meille paketin ruokaa ja vettä. Po-
liisi ei antanut meidän ottaa sitä vastaan. Yksi 
meistä pyörtyi, koska hän ei saanut ruokaa”, 
Poterjahina kertoi.

Poterjahina sai 500 euron sakon. Sakko on 
enemmän kuin kaksi kertaa Venäjän minimi-
kuukausipalkan, 225 euron, suuruinen.

Ilja Jašin
Venäjällä ihmiset, 
jotka kertovat 
totuuden Uk-
rainan sodas-
ta ja siitä, mitä 
Venäjän fede-
raation sotilaat 
tekevät Ukrainas-
sa, haastetaan oikeu-
teen. Venäläinen poliitikko ja entinen kansan-
edustaja Ilja Jašin kertoi YouTube-kanavallaan 
Venäjän armeijan rikoksista Ukrainan Butšassa.

Syyttäjä vaati Jašinille yhdeksän vuoden 
vankeusrangaistusta. 

Joulukuussa 2022 hänet tuomittiin kahdek-
san ja puolen vuoden vankeuteen. 

Venäjällä murhista annetaan ly hyempiä 
tuomioita.

Artjom Kamardin
Syyskuussa 2022 
venä läinen nuori 
runoilija 
 Artjom 
Kamardin 
lausui  runoa 
Moskovan 
keskustassa neu-
vostoliittolaisen 
runoilijalegendan, Vladimir Majakovskin, 
muistomerkillä. Runossaan Kamardin vastusti 
mobilisaatiota lauseella ”Kunnia Kiovan Venä-
jälle”.

Seuraavana päivänä poliisi haki hänet että 
hänen puolisonsa Alexandra Popovan heidän 
kotoaan poliisiasemalle.

Siellä poliisi raiskasi Kamardinin käsipaino-
tangolla, kuvasi sen videolle ja näytti sen Ka-
mardinin puolisolle. Popovaa uhkailtiin joukko-
raiskauksella.

Kamardinin kidutuksen jälkeen poliisi kuva-
si runoilijan anteeksipyynnöt videolle. Poliisin 
mukaan häntä epäillään ”vihan ja vihamielisyy-
den yllyttämisestä väkivalloin”.

Nyt Kamardinin väitettyä rikosta tutkitaan. 
Hän on Butyrkan vankilassa Moskovassa.

D
avid Krikheli

Sota
O

VD
-Info

Kunnes jääkaappi voittaa tel evision
tiivisia armeijan rekrytointikeskuksia 
nappaamalla miehiä jopa kaduilta lä-
hettääkseen heidät taistelemaan.

Entä voisivatko nämä aseistetut 
henkilöt joskus kääntää kiväärin pii-
pun kohti Kremliä? Se tapahtuu vasta, 
kun he ymmärtävät, että Putinin hal-
linnon palveleminen ei suojaa loputto-
masti heitäkään.

Propagandaa  
päivästä toiseen
Kuvitellaan, että Suomessa kaikki suu-
ret sanomalehdet, tv-kanavat, radio ja 
nettimediat alkaisivat yhtäkkiä toistaa 
yhtä ja samaa viestiä. Vaikkapa että 
”Venäjän miehittämässä Karjalassa” 
asuvia suomalaisia kiusataan. Että 
heitä kielletään puhumasta suomea, 
heitä hakataan suomen kielen käyttä-
misestä kadulla, heille ei anneta töitä 
ja heitä pidetään toisen luokan kansa-
laisina. Että heidän on pakko unohtaa 
kielensä ja kulttuurinsa. Että näiden 
lapset otetaan pois perheestään ja vä-
lillä väitetään, että lapsia tapetaan kos-
toksi vanhemmille.

Tällaisilla hirviömäisillä valheilla 
Venäjän propaganda on kuvaillut Uk-

Anton Brehov / Shutterstock

TELEVISIOSTA 
NÄKYY ILMAISEKSI 
21 PÄÄKANAVAA, 

JOTKA KESKITTYVÄT 
MUUTTAMAAN  

VALHEITA  
TOTUUDEKSI.
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Kesken jäänyt valtioKesken jäänyt valtio
Nyky-Venäjän loppu voi olla uuden, paremman ajan alku. 

Virolainen diplomaatti ja venäläiset mediavaikuttajat inhoavat 
Kremlin propagandaa ja odottavat demokratian aikaa. 

Nyky-Venäjän loppu voi olla uuden, paremman ajan alku. 
Virolainen diplomaatti ja venäläiset mediavaikuttajat inhoavat 

Kremlin propagandaa ja odottavat demokratian aikaa. 

V I ROS S A S E U R ATA A N 
huolestuneena Venä-
jän hyökkäyssotaa 
Ukrainassa. ”Me em-
me ole varautuneet 
yhtä hyvin kuin suo-

malaiset”, sanoo Harri Tiido, virolai-
nen diplomaatti ja mediassa aktiivinen 
politiikan kommentaattori. 

Pitäisi olla kotivaraa ja pommi-
suojia. Kaikki Viron puolueet valmis-
tautuvat maaliskuisiin parlamentti-
vaaleihin lupaamalla turvallisuutta 
aikojen huonontuessa. Naapurimaan 
sotiessa puolueet ovat lähentyneet 
toisiaan, mutta ”vain EKRE  eroaa 
joukosta”. Kuten äärioikeistolai-
set puolueet muuallakin Euroopas-
sa, konservatiivinen ja populistinen 
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 
suhtautuu pakolaisiin negatiivises-
ti. EKREn poliitikot ovat kertoneet 
huolistaan, joiden mukaan maahan 
saattaisi ukrainalaisten pakolaisten 
myötä kasvaa ”itäslaavilainen vä-
hemmistö”.

Harri Tiido ei lainkaan arvosta po-
liittista populismia. Vuonna 2020 hän 
erosi Viron Suomen-suurlähettilään 
tehtävästä vastalauseena kotimaan-
sa hallitukselle, kun sisäministeri ja 
EKREn puheenjohtaja Mart Helme ni-
mitteli Suomen pääministeriä ”myyjä-
tytöksi”. 

Harri Tiido työskenteli neuvosto-
aikoina toimittajana Viron radiossa. 
Suomen kielen hän oppi seuratessaan 
Suomen asioita. ”Viro oli Neuvostolii-
tossa erityisasemassa Suomen vuok-
si”, hän kertoo. Viron radio, jossa Tiido 
työskenteli, oli Baltian maista ainoa, 
jolla oli ulkomaantoimitus eli ikkuna 
auki länteen. ”Meitä ulkomaantoimit-
tajia ei myöskään sensuroitu, koska 
sensorit eivät tienneet ulkopolitiikas-
ta yhtään mitään”, Tiido nauraa. 

Tiido ei yllättynyt, kun Venäjä 
hyökkäsi Ukrainaan. Hänen mieles-

tään Putinin oli pakko hyökätä, kos-
ka uhoavan johtajan on toteuttava uh-
kauksensa. 

Tiido on samaa mieltä historioitsi-
ja Antony Beevorin kanssa siitä, ettei 
valistuksen ajan vapauden ihanne kos-
kaan saavuttanut Venäjää. Hänen mie-
lestään maan poliittinen järjestelmä 
on peräisin muinaisilta mongoli- ja ta-
taariheimoilta. ”Jos Venäjä tarvitsee jo-
tain, se laajenee. Tämän ajattelun olisi 
muututtava.”

Kun Neuvostoliitto hajosi, siitä ir-
ronneet Baltian maat joutuivat muuttu-
maan parlamentaarisiksi, mutta ”Venä-
jä ei ole koskaan rakentanut itsestään 
valtiota”, sanoo Tiido huolissaan.

Venäjän hyökkäyssodassa Ukrai-
naan Tiido näkee Venäjän lopun alun. 
”Venäjän on hajottava. Ja sota loppuu 
niin, että Venäjä tulee tavalla tai toisel-
la hajoamaan.”

Arvoton ihmishenki
Venäläisiä toisinajattelijoita ja jour-
nalisteja on paennut runsaasti 
 Baltian maihin. Toimittaja ja kirjailija 
 Artemi Troitski muutti Moskovasta 
Viroon lähes 10 vuotta sitten. Venäjän 
 viimeaikaiset sotatoimet suret tavat 
häntä. Sodan lopputuloksesta hän on 
täysin varma: ”Ukraina voittaa. Se 
 tapahtuu viimeistään tämän vuoden 
lopussa, mutta toivottavasti jo pian.”

Venäjän politiikasta Troitski ei löy-
dä mitään hyvää. ”Nyky-Venäjä on 
täysin fasistinen maa.” Venäjällä ei ole 
valoisaa tulevaisuutta, mutta naapuri-
maalla voi olla. ”Ukrainasta voi tulla 
vapaa ja demokraattinen sivistysval-
tio, esikuva koko Euroopalle. Se on täy-
sin ukrainalaisten käsissä.”

Troitski on arvostellut myös Voima-
lehdessä Vladimir Putinia raskaasti 
siitä asti, kun tämä asettui presidentti-
ehdokkaaksi vuonna 1999. Onko Putin 
onnistunut missään?

”Hän on onnistunut luomaan pelon 
koneiston. Mutta hän on epäonnistu-
nut poliittisesti ja taloudellisesti. Venä-
jällä ihmishenki ei ole juuri minkään 
arvoinen. Suurin osa kansasta inhoaa 
omaa elämäänsä.”

Tämän takia Kremlin levittämä pro-
paganda on uponnut kansaan. ”Tele-
visio tarjoaa heille kertomuksia, joita 
kansa haluaa kuulla, kuten että ’Venä-
jä on suurin’”, Troitski sanoo ja hymyi-
lee surullisesti.

Toinen asia, missä Putin on onnis-
tunut, on opposition hajottaminen. 
”Kaikki opposition johtajat ovat vanki-
lassa tai paenneet, ja heidän kannat-
tajansa pieninä ryhminä siellä täällä.”

Suoraan vankilaan
Kirjailija Kira Jarmyš työskentelee ve-
näläisen oppositiopoliitikko  Aleksei 
Navalnyin avustajana – työskentelee 
edelleen, vaikka Navalnyi vangittiin 
Venäjällä tammikuussa 2021 heti palat-
tuaan sairaalahoidosta Saksasta. Tur-
vallisuuspalvelu FSB:n agentit olivat 
yrittäneet tappaa Navalnyin  sivelemällä 
hänen kalsareihinsa myrkkyä.

Jarmyš kollegoineen asuu nyt Liet-
tuan pääkaupungissa Vilnassa ja 
kampanjoi YouTuben ja viestipalvelu 
Telegramin avulla. Koko tiimin oli läh-
dettävä Moskovasta, sillä todennäköi-
sesti heidät olisi vangittu, kuten hei-
dät, jotka jäivät Venäjälle. 

Vaikka Venäjällä demokratia on ka-
ventunut olemattomiin, silti Jarmyš 
oli yllättynyt Navalnyin välittömäs-
tä vangitsemisesta hänen palatessaan 
kotimaahansa. ”Me ajattelimme, että 
hän varmaan joutuu ainakin joksikin 
aikaa kotiarestiin tai hänet komenne-
taan poliisiasemalle muutaman päi-
vän päästä.” 

Lentokone oli täynnä toimittajia, 
ja kentälle oli tulossa vastaan kan-
nattajia. ”Kun kone alkoi kierrel-
lä Moskovan yllä ja kuulutettiin, et-
tä laskeudummekin Vnukovon sijaan 
Šeremetjevolle, aloimme aavistaa pa-
hinta.”

Šeremetjevon kenttä on suurem-
pi kuin Vnukovon, eli Kreml ei var-
sinaisesti piilotellut Navalnyin pi-
dätystä. Vaikka matka Vnukovosta 
Šeremetjevoon kestää maata pitkin 
pari tuntia, monet kannattajat ehtivät 
paikan päälle.

”En olisi uskonut, että Aleksei 
 pidätetään heti. Hänet oli kuljetet-
tu Venäjältä Saksaan sairaalaan koo-
massa, hän ei ollut tehnyt mitään lai-
tonta.”

Jarmyš – sen enempää kuin Na-
valnyikaan – ei usko Venäjän hajoa-
miseen, mutta demokratiaan kyllä. 
”Monille etäisille alueille voi olla hyö-
dyllisempää kuulua isoon valtioon 
kuin erota siitä. Mutta Aleksei on aina 
kannattanut vahvaa paikallishallintoa. 
Ei koko maata pidä johtaa Kremlistä, 
vaan ihmisten pitää voida itse päättää 
omista asioistaan.”

Entä jos opposition voittaessa Na-
valnyi ei voittaisikaan, vaan johtoon 
nousisi joku toinen?

”Jos ihmiset äänestävät niin, käy-
köön sitten niin.” 

Jarmyšin mielestä systeemi olisi toi-
miva, jos Venäjällä halukkaat voisivat 
asettua ehdokkaiksi ja kansa saisi itse 
päättää, ketkä alueita hallitsevat. Toi-
sin kuin nyt.

TEKSTI  JA KUVAT  IIDA SIMES  

Kira Jarmyš

”Putin on terroristi” lukee Venäjän 
suurlähetystön edessä Tallinnassa. 



Haluatko oppia poliittista vaikuttamista? 
Tule mukaan eläinoikeusvaikuttajaksi!

Eläinoikeusvaikuttajat on eläinoikeusjärjestö Animalian paikkariippumaton 
toimintaryhmä, joka saa tiedotusta ja toimintapyyntöjä Telegram-sovelluksen 
kautta.  

Ryhmä sopii eläinpoliittisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille eläinten ystäville. 
Ryhmään liittyminen ei sido sinua mihinkään. 

Skannaa QR-koodi 
ja liity ryhmään!

 Tule
mukaan!

Alviina Alametsä
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Katso kevään ohjelmisto
www.universum.fi

Perämiehenkatu 13, 
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Sissimedia  
haastaa hallitusta

Sissijournalismi kritisoi 
epädemokraattisia hallintoja.  

Uutisia myydään salaa USB-tikulla  
ja julkaistaan Telegramissa.C OV I D - PA N D E M I A pa-

hensi 2010-luvulla 
alkanutta kehitys-
kulkua. Kansalaisyh-
teiskunnan tilaa on 
kavennettu ympäri 

maailmaa. Mielenosoituksia, kansa-
laisten kokoontumista, kansalaisjärjes-
töjen rekisteröintiä ja ulkomaista ra-
hoitusta kontrolloidaan. Yhdistymis-, 
kokoontumis- ja ilmaisunvapauksia 
rajoitetaan etenkin Afrikan ja Lähi-
idän maissa, ja esimerkiksi vuosien 
2012 ja 2015 välisenä aikana hyväk-
syttiin 120 kansalaisyhteiskunnan ti-
laa heikentävää lakia 60 eri maassa. 
Etenkin niitä ihmisoikeus- ja demo-
kratiajärjestöjä tukahdutetaan, jotka 
kyseenalaistavat poliittisia valta-ase-
telmia. Hallitukset ja yritykset eivät 
halua, että niiden toimia valvotaan, 
ja tämän vuoksi ne vainoavat eten-
kin toimittajia, käy ilmi State of Civil 
Society -raportista.

Hallitukset voivat rajoittaa medioi-
den toimintaa lainsäädännöllä, toimit-
tajia uhkailemalla ja murhauttamalla. 
Sensuurikeinoja on paljon. Toimittajat 
ilman rajoja -järjestön raportin mu-
kaan sananvapaus huonontui vuonna 
2022 ennätyksellisen paljon. Tutkittu-
ja maita oli 180, joista 28:ssa sanan-

vapaustilanne on luokiteltu ”erittäin 
huonoksi”. Maailman 10 huonoim-
man lehdistönvapauden maan jouk-
koon kuuluivat esimerkiksi Myan-
mar (joka on sijalla 176), Kiina (175), 
Turkmenistan (177), Iran (178), Eritrea 
(179) ja Pohjois-Korea (180). Venäjä pi-
ti sijaa 155. 

Uutisia USB-tikulla
Venäjällä sananvapaustilanne oli vai-
kea jo ennen Ukrainan hyökkäyssotaa. 
Toimittajia on uhkailtu, pahoinpidelty 
ja murhattu, minkä vuoksi heitä on pa-
ennut ulkomaille. Kaikissa maissa ti-
lanne ei ole näin vakava, mutta toimi-
tusten pitää tasapainoilla epäsuoran 
painostuksen kanssa. Esimerkiksi val-
tion virallisista tiedonannoista ja ilmoi-

tuksista saatavat mainostulot ovat me-
dioille merkittävä rahoituslähde, jonka 
poisvetämisellä voidaan vaikuttaa sa-
nomalehtien kirjoitteluun epäsuoras-
ti. Sen vuoksi valtion mainostulojen 
jakautumista eri medioille mitataan 
Media Pluralism Monitor -tutkimukses-
sa, joka kartoittaa lehdistönvapautta 
eri maissa. Autoritaarisissa maissa me-
diat sensuroivat itse itseään rahoituk-
sen menettämisen pelossa.

Hallitusta kritisoivia medioita voi-
daan estää myös teknisesti. Kuuban 
hallitusta kritisoiva, ”sissimediaksi” it-
seään nimittävä El Esturnudo -sivusto 
(suomeksi ”Aivastus”) on estetty koko 
maassa, mutta sitä voi lukea VPN-yh-
teyden avulla. VPN salaa käyttäjän tie-
toliikenteen, jonka avulla käyttäjä voi 
liikkua anonyymisti verkossa, eikä 

esimerkiksi matkapuhelinoperaatto-
ri pysty paikantamaan laitteen fyysis-
tä sijaintia. 

Toisaalta internetin käyttäminen on 
Kuuban yleiseen hintatasoon nähden 
suhteettoman kallista, minkä vuok-
si kaduilla myydään El Paquete Sema
nal (”Viikkopaketti”) nimistä sisältö-
kokonaisuutta, joka sisältää etupäässä 
viihdettä kuten elokuvia ja tv-sarjoja, 
mutta myös kansainvälisten uutistoi-
mistojen artikkeleita. Sisällöt on ladat-
tu USB-tikuille ja DVD-levyille, joten 
niitä voi katsella ilman nettiyhteyttä. 
Paketin julkaisijasta ei kuitenkaan ole 
tietoa, joten ei ole varmaa, vaikuttaako 
hallitus sen sisältöön.

Epäkohtien vuoksi itsenäisesti toi-
mivista eli indiemedioista on tullut 
yhä tärkeämpi osa tiedonkulkua au-
toritaarisesti hallituissa maissa. Ne ra-
portoivat ihmisoikeusloukkauksista, 
korruptiosta ja hallinnon väärinkäy-
töksistä. 

Uutistoimisto  
siirtyy someen
Niin sanotuissa sissimedioissa työs-
kentelee sekä ammattitoimittajia että 
aktivisteja, joilla ei ole media-alasta 
aiempaa kokemusta. Suosituimmat 

TEKSTI  KUKKA-MARIA AHOKAS   KUVAT  ALEKSANDA AKSENOVA
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”miniuutistoimistot” ovat usein am-
mattitoimittajien perustamia, ja keino 
kiertää sensuuria. Moni niistä toimii 
sosiaalisen median alustoilla.

Esimerkiksi vahvistamattomi-
en tietojen mukaan Venäjällä ja Lat-
viassa asuvan Katerina Gordeevan 
YouTube-kanava on noussut merkit-
täväksi venäjänkielisen riiippumat-
toman journalismin kanavaksi. Epä-
demokraattisten maiden hallituksia 
kritisoivia uutisia liikkuu myös pika-
viestipalveluissa kuten Signalissa ja 
Telegramissa. Etenkin Telegram on 
noussut yksityisyysasetustensa vuoksi 
merkittäväksi tiedonvälityskanavak-
si, jolla Venäjän propagandaa haaste-
taan. Sen tilaukset nousivat Venäjäl-
lä merkittävästi heti maan hyökättyä 
Ukrainaan, koska Venäjä tukahdutti 
maan riippumattoman uutismedian ja 
kielsi sosiaalisen median alustat kuten 
Twitterin, Facebookin ja Instagramin. 

Muun muassa riippumaton venä-
läistoimittaja Farida Rustamova jul-
kaisee artikkeleitaan sodasta Telegra-
missa, ja hänellä on siellä yli 32 000 
tilaajaa. Telegramissa voi kanavien ti-
laamisen lisäksi käydä ryhmäkeskus-
teluja ja kahdenvälisiä keskusteluja, 
soittaa videopuheluita ja lähettää tie-
dostoja muiden pikaviestinten tapaan. 
Sen suosio perustuu kuitenkin tiukaksi 
oletettuun tietosuojaan, minkä vuoksi 
myös mielenosoittajat muun muassa 
Iranissa ja Hongkongissa ovat alkaneet 
käyttää sitä pikaviestintään. Palvelu 
sanoo salaavansa kaiken viestiliiken-
teen – joskin tietoturva-asiantuntijat 
ovat kyseenalaistaneet väitteen. 

Etelä-Amerikan Perussa toimitta-
jia ei vainota samaan tapaan kuin Ve-
näjällä, mutta mediat eivät voi toimia 
vapaasti. Paikallinen mediaomis-
tus on keskittynyt oikeisto-oligarkeil-
le, minkä vuoksi aihevalikoimat ovat 

TEKSTI  MIIA VISTILÄ

M E DI AT voivat toimia vapaim-
min läntisen Euroopan ja 
Pohjois-Amerikan maissa, 

mutta myös yleisesti medialle haasta-
vissa Keski- ja Väli-Amerikassa sekä 
Afrikassa on maita, joissa media voi 
toimia kohtalaisen vapaasti ja median 
vapautta vahvistetaan, käy ilmi Toi-
mittajat ilman rajoja -järjestön kokoa-
masta lehdistönvapauden indeksistä 
vuodelta 2022. Indeksissä mitataan 
median poliittista, juridista, sosiaalis-
kulttuurista ja taloudellista vapautta 
sekä toimittajien turvallisuutta.

Tulosten kärjessä ovat Pohjoismaat 
ja Viro, mutta esimerkiksi kahdek-
santena on Costa Rica, jossa median 
toiminta on niin vapaata, valeuuti-
siakaan ei torjuta sääntelyllä, vaan vä-
estön koulutukseen luotetaan. Esimer-
kiksi Trinidad ja Tobagossa korkein 
oikeus linjasi poliisin Trinidad Expres

sin toimitukseen tekemän etsinnän 
laittomaksi ja vahvisti näin toimittaji-
en lähdesuojaa. 

Afrikan maista tilastollisesti vapain 
media on Namibiassa, jossa korkein 
oikeus linjasi, ettei valtion turvalli-
suus käy syyksi estää mediaa julkaise-
masta tietoja, kun The Namibianin ja 
Al Jazeeran paljastukset korruptiosta 
johtivat kahden ministerin eroon. 

Suurin osa Aasian maista sijoittuu 
vertailun häntäpäähän. Mantereen va-
pain media on indeksin mukaan Itä-
Timorissa ja Bhutanissa. Tosin Bhuta-
nissakin mediaa rajoittaa esimerkiksi 
laki, joka kieltää yritykset luoda "vää-
rinymmärryksiä tai vihamielisyyt-
tä hallituksen ja kansalaisten välille". 
Etelä-Koreassa ja Japanissa valtio kun-
nioittaa median vapautta, mutta perin-
teet ja taloudelliset intressit rajoittavat 
median toimintaa vallan vahtikoirana. 

Suomen Julkisen sanan neuvoston 
kaltainen median itsesääntelyelin on 
maailmalla harvinaisuus. Yleensä toi-
mittajien toimintaa rajoittavat vain 
maan laki ja henkilökohtainen  moraali.

Median rajoittaminen on yleistä au-
toritäärisissä valtioissa, jossa valtaa pi-
tää yksi tai muutama hallitseva ryhmä 
ja poliittista toimintaa rajoitetaan mo-
nin tavoin.

Keski- ja Etelä-Amerikassa medialla 
on vaikeinta Venezuelassa, Kuubas-
sa, Hondurasissa ja Nicaraguassa. 
Mediaan ei yleensä luoteta, poliitikot 
puhuvat mediaa vastaan ja netissä häi-
ritään varsinkin naistoimittajia. Muun 
muassa Nicaraguassa ja El Salvadorissa 
presidentit Daniel Ortega ja Nayib Bu-
kele ovat säädättäneet lakeja mediaa 
vastaan vaientaakseen kritiikkiä. 

Median vapaus on vähäistä myös 
monissa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan 

maissa. Esimerkiksi Algeriassa, Maro-
kossa ja Iranissa toimittajen vangitse-
minen ja oikeuteen haastaminen on 
yleistä. Indeksin viideksi huonoimmal-
la sijalla olevassa Iranissa oikeuslaitos-
ta johtaa entinen tiedusteluministeri 
Gholam Hossein Mohseni-Ejei, joka 
tunnetaan kovista otteistaan mediaa 
kohtaan.

Toimittajien turvallisuuden osalta 
Meksiko on 180 maasta toiseksi huo-
noimmalla sijalla. Sen lisäksi että jour-
nalisteja murhataan, heitä katoaa jäl-
jettömiin. Huumekartellit ovat suurin 
syy meksikolaisten toimittajien ahdin-
koon. Listauksen hännillä on Myan-
mar, jossa on tällä hetkellä eniten van-
gittuja journalisteja.

Tutustu Toimittajat ilman rajoja -lehdistön-
vapausindeksiin: rsf.org/en/index

puol ueellisia. Itsenäiset mediat ra-
portoivat muun muassa parhaillaan 
käynnissä olevista mielenosoituksis-
ta ja poliisiväkivallasta, joista suuret 
mediatalot eivät poliittisista syistä ra-
portoi tasapuolisesti. Esimerkiksi La 
Encerrona (”Eristyksissä”) on itsenäi-
nen, yleisimmillä somealustoilla ku-
ten YouTubessa ja Facebook Watchissa 
toimiva uutistoimisto, jota johtaa am-
mattitoimittaja Marco Sifuentes. Hän 
oli tunnettu journalisti maassa jo en-
nen kuin ryhtyi täysipäiväisesti pitä-
mään uutiskanavaansa. Hänen tiimin-
sä saa rahoituksen faneiltaan.

Joukkorahoitusta  
sissimedioille
Kuka maksaa kulut? Sissimediat 
kamppailevat saman ongelman kans-
sa kuin muutkin mediat. Toimittajat 
tarvitsevat palkkaa, ja vapaaehtois-
voimin aloitetut blogit ja muut kan-
salaismediat kaatuvat helposti aloit-
tajiensa ajanpuutteeseen. Itsenäiset 
mediat eivät pysty myymään mainos-
tilaa samaan tapaan kuin perinteiset 
mediat, minkä vuoksi ne ovat alkaneet 
hakea rahoitusta käyttäjien lahjoituk-
sista etenkin joukkorahoituspalvelui-
den kautta. 

Patreon on yksi yleisimmistä ver-
kossa toimivista palveluista, jois-
sa sisällöntuottaja voi voi hakea ra-
hoitusta suoraan seuraajiltaan joko 
määräajoin tai julkaisujen perusteel-
la. Katsojat voivat näin rahoittaa sa-
nanvapautta suoraan omasta lompa-
kostaan. La Encerrona on yleisölle 
ilmainen, mutta Patreonissa fanit saa-
vat ylimääräisiä sisältöjä maksaman-
sa hinnan mukaisesti. Kakkosta-
son rahoittajat saavat ensimmäisten 
 joukossa ”uutisia, jotka ovat men-
neet viraaliksi – tai joiden kuuluisi ol-
la  sitä.”

Lehdistönvapausindeksi  
paljastaa demokratian tilan



22   •      1 / 2023



    1 / 2023   •   23

Journalistin 
sisäinen palo

Markus Leikolan mielestä toimittaja tarvitsee  
työssään luovuutta siinä missä romaanikirjailija 

omassaan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan  
ja koronapandemia ovat puolestaan esimerkkejä 
aiheista, joiden käsittelyssä kannattaa kurkottaa  

myös televisiouutisten taakse.

TEKSTI  TUOMAS RANTANEN  KUVAT  NAUSKA

”U TE LI A I S U U S 
on kaiken 
alku”, vas-
taa kokenut 
toimittaja 
ja kirjailija 

Markus Leikola kysymykseen hyvän 
toimittajan tärkeimmästä hyveestä. 
Erityistä hyötyä on kuulemma myös 
hyvästä muistista, yleissivistyksestä ja 
muodon tajusta.

”Eli että jo materiaalia kerätessään 
pystyy näkemään, minkä muotoiseen 
lopputulokseen se olisi hyvä sovittaa”.

Leikola työskenteli jo 1980- ja 
1990-luvuilla suurissa suomalaisissa 
medioissa kuten Talouselämässä, Ilta
lehdessä ja Yleisradiossa. Astudion 
toimittajana hän teki ulkomaanrepor-
taaseja keskittyen etenkin Itä-Euroo-
pan mutkikkaisiin käänteisiin.

Vapaana kirjoittajana nykyään toi-
miva Leikola on vuosien varrella kir-
joittanut myös tietokirjoja, romaaneja, 
runoja ja näytelmiä. Hän näkee paljon 
yhtäläisyyksiä tekstilajien välillä.

”Mielikuvituksen käyttö on journa-
listin työssä aivan välttämätöntä. Sen 
kautta löytyy oma näkökulma asiaan. 
Toisaalta, jos haluamme tietää esimer-
kiksi, mitä Trumpin päässä liikkui 
Capitol-kukkulan valtauksen aikana, 
fiktio on melkeinpä ainoa väylä sinne 
ytimeen.”

Nykyään netissä on helppo julkais-
ta juttuja ilman pituusrajoituksia. Se 
johtaa usein siihen, että juttuun kirjoi-
tetaan kaikki mieleen tuleva ja unoh-
detaan ryhtyä rajaamaan sitä merki-
tyksellisyyden kriteerillä. 

”Tämä on myös medialukutaidon 
tärkeimpiä osia. On tärkeä oppia ym-
märtämään, että kaikki journalismis-
sa näkemämme perustuu valintoihin, 
joita joku toimittaja on tehnyt. Se tar-
koittaa myös sitä, että suljettujen ovi-

en takana on muita näkökulmia, jotka 
eivät ole mahtuneet juuri sillä kertaa 
mukaan.”

Metajournalismia  
somesodasta
Viime syksynä Leikolalta ilmestyi Ve-
näjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen 
taustoista kertova tietokirja Sodan ja 
rauhan kronikka (Aula & Co). Se käsit-
telee tapahtumien kulkua aikajanalla, 
joka alkaa 20.2.2022 eli neljä päivää 
ennen hyökkäystä ja päättyy touko-
kuun puolessa välissä.

Päiväkirjamuotoon sidottujen ta-
pahtumakuvausten ja niiden analyy-
sien ohella kirjan näkökulma kurottaa 
pitkälle historiallisten, kulttuuristen, 
taloudellisten, ideologisten ja geo-
poliittisten rakenteiden syvyyksiin. 
Se on metajournalismia. Se osoittaa ja 
selittää asioita, jotka viimeisiin kään-
teisiin keskittyvässä uutisjournalis-
missa rajautuvat yleensä kuvan ulko-
puolelle.

”Käsittelen sitä, mikä liittyy Ukrai-
nan ja Venäjän yhteiseen ja erilliseen 
historiaan, kieleen ja kulttuuriin. Sa-
malla halusin pohtia sitäkin, millai-
nen esimerkki tämä on sodista ja kon-
flikteista yleensä”, täsmentää Leikola.

Vaikka hänen mukaansa suoma-
lainen media on hoitanut sodan ra-
portoinnin pääosin hyvin, syntynees-
sä tunnehötäkässä juuri kaikenlainen 
suhteuttaminen on jäänyt vähemmäl-
le.

”Esimerkiksi Butšan verilöylyssä 
kuolleiden määrä on sittenkin vain 
alle kymmenesosa siitä, mitä Jugosla-
vian hajoamissodassa Srebrenicassa 
kuoli vain 25 vuotta sitten. Eli on vää-
rin sanoa, ettei meidän aikanamme 
täällä Euroopassa ole koettu mitään 
tämän kaltaista.”

Leikolan mielestä käynnissä oleva 
konflikti on ensimmäinen somesota, 
koska koskaan aikaisemmin sodassa 
ei ole nähty vastaavaa reaaliaikaista 
kansalaisseurantaa.

”Vaikka Ukraina on monella ta-
paa köyhempi valtio kuin Venäjä ja 
lähes yhtä korruptoitunut, se on digi-
sovelluksissa ja ohjelmoinnissa yk-
si eurooppalaisista suurvalloista. Ku-
vaavaa on se, että vain kaksi viikkoa 
sodan alkamisen jälkeen siellä julkais-
tiin kansalaisappi, johon ihmiset saat-
toivat laittaa valokuvia ja videoita ha-
vaituista vihollisen kohteista, jotka 
tekoäly sitten prosessoi sodankäynnin 
maaleiksi.”

Leikola puhuukin kahdesta rinnak-
kaisesta sosiaalisesta mediasta: siitä, 
joka näkyy Ukrainasta meille, ja siitä, 
jonka on tarkoitus hyödyttää vain ase-
voimia.

Markus Leikola

• Syntynyt vuonna 1960 Helsingissä.
• Koulutukseltaan filosofian maisteri 

(psykologinen antropologia 1984).
• Toimittajana Talouselämässä  1984–85, 

toimituspäällikkönä Iltalehdessä 
1988–89 sekä toimittajana ja tuottajana 
Ylessä 1985–88 ja 1989–96.

• Perusti 1996 yhdessä Liisa Akimofin ja 
Harri Saukkomaan kanssa A4 Media 
Oy:n, joka hävisi kilpailun neljännestä 
televisiokanavasta Sanoma Oy:lle.

• Toiminut vapaana kirjailijana ja kolum-
nistina vuodesta 2010.

• Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto 
1992, Suomen Kuvalehden journalisti-
palkinto 1993.

• Tuotanto 12 fiktioteosta, 11 tv-doku-
menttia, 6 tietokirjaa, 5 kantaesitettyä 
draamateosta ja satoja kolumneja.
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”Itse seuraan tavallisen median 
ohella sosiaalisen median kautta eri-
laisia kansalaismedioita. Tässä paljon 
parjattu Twitter on ihan keskeinen. 
Varsinkin silloin, kun eri tilejä voi ve-
rifioida toisiaan vasten.”

Sodassa vaikuttavat myös kum-
mankin puolen propagandakoneistot. 
Klassisia esimerkkejä sotapropagan-
dasta ovat vastustajan tappioiden lii-
oittelu ja omien tappioiden vähättely 
tai niistä vaikeneminen.

”Kaikki valtiot tuottavat propagan-
daa jo rauhan aikana, myös Suomi. Ny-
kyisen digitaalisen informaatio sodan 
aikana on ikään kuin jonkinlainen 
matala-asteinen tulehdus koko ajan 
päällä. Propagandalla pyritään muok-
kaamaan mielialoja ja mieli piteitä jo 
kauan ennen sodan alkamista.”

Vaikka tässä sodassa Ukraina – toi-
sin kuin Venäjä – on sallinut toimitta-
jien pääsyn sotatoimialueille, tämä ei 
tarkoita, etteikö Ukrainakin pyrkisi 
kontrolloimaan sitä, minkä informaa-
tion äärelle toimittajat päätyvät.

”Venäläisten propaganda tuntuu 
meistä kummalliselta, koska se on etu-
päässä suunnattu Venäjän kotiylei-
sölle. Samaan aikaan Ukrainan pro-
paganda on nimenomaan suunnattu 
meille, ja siksi sitä on vaikeampi tun-
nistaa propagandaksi.”

Leikolan mukaan uutiskuvat kerto-
vat yllättävän paljon sellaisesta van-
hanajan sodankäynnistä, josta on to-
dellisuudessa yhä vähemmän piirteitä 
jäljellä.

”Kun itse aikoinani toimin sotare-
portterina, törmäsin siihen, että mis-
sä hyvänsä maailmankolkassa pai-
kalliset mummelit osasivat ehdottaa, 
että maksa minulle kymmenen dol-
laria ja minun poikani tulittaa tuol-
la kalašnikovilla kulman taakse, niin 
saat samannäköisen televisiokuvan 
kuin japanilainen kuvausryhmä vii-
me viikolla.”

Paikan päällä asetelma on aina 
uutis kuvia monipuolisempi.

”Olen ollut Jugoslavian hajoamis-
sodassa Kroatian kylissä, jossa toisel-
la reunalla taistellaan samaan aikaan, 
kun siitä vain parin kilometrin päässä 
eletään ihan normaalia elämää. On hy-
vin vaikea tiivistää klikkiotsikoksi sitä, 
että täällä on toisaalta sota ja toisaalta 
ei. Siksi median silmät ja korvat ajau-
tuvat usein toteuttamaan sitä mieliku-
vaa, joka meillä on esimerkiksi minkä 
tahansa Tuntemattoman sotilaan fil-
matisoinnin perusteella.”

Putinin demonisointi  
ei lisää ymmärrystä
Leikola peräänkuuluttaa rinnakkai-
sia näkökulmia, jotka avaavat uusia 
tulkintoja monimutkaisten prosessien 
käsittelyyn.

Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee 
Itä-Eurooppaan perehtyneen histo-
rioitsija Timothy Snyderin, joka vast-
ikään julkaisi blogissaan teorian siitä, 
että Vladimir Putin on kyllä toteut-
tamassa hiljaista etnistä puhdistusta, 
mutta ei niinkään Ukrainassa, vaan 
nimenomaan Venäjällä.

”Samaan aikaan kun sodan jalois-
ta evakoiduista ukrainalaisista lapsis-

ta ja näiden äideistä kasvatetaan ve-
näläisiä, Venäjän puolella sodassa on 
kuollut huomattavan paljon etnisten 
vähemmistöjen edustajia. Tähän ajat-
teluun sopii sekin, että kaikkien libe-
raalien, intellektuellien, taiteilijoiden 
ja jopa IT-ohjelmoitsijoiden voi antaa 
häipyä Venäjältä, koska jäljelle aja-
tellaan jäävän ne, jotka ovat valmiita 
ajattelemaan venäläisemmin.”

Esimerkki siitä, miten joku tiet-
ty käsite voi ohjata tulkintaa väärään 
suuntaan, liittyy puheeseen Wagnerin 
palkka-armeijasta.

”Palkka-armeijasta puhuminen luo 
mielikuvan kuin se olisi kenen tahan-
sa rahalla ostettavissa. Mutta näinhän 
ei asia ole. Siksi meidän pitäisi puhua 
siitä ennemmin KGB:n tai FSB:n luo-
muksena ja Putinin käsikassarana, 
jonka avulla voidaan kirittää armeijaa 
ja jopa vaihtaa liian vahvaan asemaan 
nousevia kenraaleja, kun heidän jouk-
konsa eivät pysty yhtä hienoihin suori-
tuksiin kuin tämä kaikkein julmin ros-
vojoukko.”

Voi myös kysyä miten hedelmällis-
tä on tulkita sodan syitä vain Putinin 
henkisen tai fyysisen terveydentilan 
kautta.

”Snyder lähtee siitä, että Putinilla ja 
Venäjällä ei ole ollut muuta ideologiaa 
kuin jonkinlainen anti-ideologia, jossa 
oma puoli määritellään asettautumal-
la esimerkiksi läntistä liberalismia, ho-
moja ja natseja vastaan. Sota Ukrainaa 
vastaan voi olla omalla tavallaan yri-
tys luoda ja rakentaa jotain positiivise-
na esitettävää, johon kaikki haluavat 
kuulua – joko hyvällä tai pahalla.”

Suomalaisessa mediakeskustelussa 
tunteita herättivät äskettäin kirjailija 
Sofi Oksasen venäläisiä vastaan suun-
nattuun pommiin ostamat ”jaxuhali”-
terveiset ja ulkoasiainvaliokunnan pu-
heenjohtaja Jussi Halla-ahon puheet 
siitä, miten sodassa vastustajan demo-
nisointi on välttämätöntä.

”Demonisoijan kannattaa varautua 
siihen, että joutuu itse demonisoiduksi 
toisissa suhdanteissa. Minusta joissa-
kin puheenvuoroissa on mennyt sekai-
sin se, että onko välttämätöntä demo-
nisoida vihollinen sen silmissä, jonka 
pitäisi painaa liipaisinta, ja se, pitääkö 
myös katsomossa demonisoida”, tuu-
mii Leikola.

Hänen mielestään on täysin mah-
dollista olla selkeästi Ukrainan puolel-
la ja silti samaan aikaan myös yrittää 
tukea Venäjän kehitystä parempaan 
suuntaan.

”On meidän keskeinen turvallisuus-
etumme, että Venäjällä pystytään säi-
lyttämään edes jonkinlaiset kansa-
laisyhteiskunnan rippeet. Vain sitä 
kautta Venäjästä voi tulla meidänkin 
kannaltamme vähemmän vaaralli-
nen.”

Pandemia paljasti  
luottamuksen tärkeyden
Ukrainan sodan ohella toinen uutistoi-
mituksia laajuudellaan ja monitasoi-
suudellaan koetellut media-aihe liittyy 
koronapandemiaan.

”Monilta journalistista instituu-
tioilta tuntui puuttuvan riittävä kä-
sitys siitä, kuinka tällaisessa asiassa 

tieto elää koko ajan. Eli esimerkiksi 
haisteltiin ristiriitaa ja arvovaltakysy-
myksiä päättäjien muutamien viikko-
jen takaisiin lausumiin viitaten silloin-
kin, kun vanha tieto ei yksinkertaisesti 
ollut enää sovellettavissa.”

Tätä syvensi myös toimituksissa 
harrastettu etätyö ja muu eristäytymi-
nen.

”Kun toimittajat hajautettiin eri-
näköisiin kotikupliinsa, he eivät pys-
tyneet erilaisissa kahviautomaattien 
porinapiireissä haastamaan toisiaan 
normaalilla tavalla. Toisaalta vaik-
ka pääministeri Marin sanoi jo epide-
mian alussa, että hallitus tulee te-
kemään virheitä, niin journalismin 
puolella samaa ei ole kukaan myöntä-
nyt missään vaiheessa.”

Epidemian torjunnassa yhteiskun-
tien sisäinen järjestys ja olosuhteet 
näyttäytyivät hyvin erilaisina esimer-
kiksi Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Suo-
messa.

”Avoimuus ei tässä ole tärkein 
avaintekijä, vaan luottamus. Suomelle 
on ominaista se, että meillä kansalai-
silla on melko vahva luottamus halli-
tukseen ja viranomaisiin. Tämä toimii 
myös toisinpäin niin, että hallitus ja 
viranomaiset voivat luottaa ihmisiin 
vaikka siinä, miten me omatoimises-
tikin toteutamme annettavia epide-
miamääräyksiä. Nyt on näkyvissä ai-
ka suoraan, että yhteiskunnissa, joissa 
ei luoteta ylös- eikä alaspäin, on ruu-
miita tullut enemmän.”

Tästä käy esimerkkinä se, miten 
Britanniassa salaliittoteorioista innos-
tuneiden QAnon-kannattajien määrä 



    1 / 2023   •   25

nousi pandemian alettua mielipide-
tutkimuksissa muutamasta prosentis-
ta lähes kahteenkymmeneen.

”Se kertoo siitä, miten paljon siel-
lä on potentiaalia hakea taikauskoista 
tukea yleensäkin, mikä samalla selit-
tää brexitiä ja montaa muutakin asiaa 
Britanniasta. Täällä Suomessa usein 
ajattelemme, että Suomi, Saksa, Poh-
joismaat ja Britannia ovat jotenkin sa-
maa Pohjois-Eurooppaa, mutta tällais-
ten kriisien äärellä erot tulevat esiin.”

Leikolan kuvaaman luottamuksen 
kannalta perinteisillä journalistisilla 
käytännöillä on kantava tehtävä.

”Luottamuksen kannalta tiedon 
luotettavuus ja läpinäkyvyys on olen-
naista. On tärkeää, minkä tyyppisil-
lä pelisäännöillä ja etiikalla jutut ovat 
syntyneet. Kuten sekin, että mahdolli-
sesti käytetyt poikkeavat työtavat kir-
joitetaan auki niin, että läpinäkyvyyttä 
on aina enemmän kuin jonkun keski-
vertoinfluensserin tekemisissä. Jos 
asiat muuttuvat kovin epäselviksi, yh-
teiskunnalta alkaa pudota pohja mo-
nissa paikoissa.” 

Toimittajien muuttunut 
portinvartijuus
Leikola kertoo itse päätyneensä toimit-
tajaksi lähinnä vahingossa. Opiskelu-
aikojen akuutissa rahapulassa vastaan 
oli kävellyt pari vanhaa tuttua, jotka 
olivat vakuuttaneet, että kirjoittami-
seen tottuneelle hommasta maksetaan 
hyvin ja nopeasti.

Vaikka niistä ajoista maailma on 
muuttunut paljon, Leikolan mielestä 
toimittajien työnkuva on monessa suh-
teessa entisellään.

”Toimittajan työ on aina ja tekno-
logiasta riippumatta ollut olennaisen 
seulomista. Uuden teknologian myö-
tä lähteitä on enemmän ja helpommin 
saatavissa kuin aikaisemmin. Työn-
johdollinen kysymys puolestaan on 
se, miten toimituksissa tehdään oikei-
ta asioita riippumatta siitä, onko niitä 
paljon tai vähän.”

Toimittajiin on myös aina pyrit-
ty vaikuttamaan niin asiallisin kuin 
asiat tomin keinon. Jopa maailman 
kuuluisimmista journalisteista moni 
on vankilassa tai maanpaossa tälläkin 
hetkellä.

”Kaikkein brutaaleinta painostusta 
on tietenkin journalistien tappaminen. 
Siihen nähden tämä kotoinen painos-
tus on sittenkin vielä kevyemmän luo-
kan lajia.”

Paljon merkittävämpiä muutoksia 
on tapahtunut toimittajien portinvar-
tijaroolin suhteen. Tämä liittyy myös 
siihen, kenen ääni mediassa kuuluu.

”Tänään meillä on hirvittävä mää-
rä sisältöä, joka tehdään toimituksel-
listen instituutioiden ulkopuolella. Sik-
si journalistit eivät voi entiseen tapaan 
itse valita, kuka saa äänensä kuuluviin 
suoraan tai välillisesti. Samalla toimi-
tukset joutuvat perustelemaan joka 
päivä, miksi juuri journalististen leh-
tien, radioiden ja televisiokanavien 
julkaisema sisältö on parempaa – ja 
ennen kaikkea, miksi siitä pitäisi jon-
kun maksaa.”

Nykyisin yksityistä mediaa kuris-
taa taloudellinen paine, joka liittyy 

median  kuluttamisen muutokseen, 
jossa ihmiset eivät tilaa lehtiä tai os-
ta niiden irto numeroita kuten ennen. 
Samaan aikaan journalistinen media 
näyttää häviävän kamppailun mainos-
tajista sosiaaliselle medialle ja hakuko-
neille. Tähän päälle tulevat vielä akuu-
tit harmit.

”Esimerkiksi kirjamyynnin joulu-
markkinoiden täydellinen romahdus 
johtui todennäköisesti kohonneista 
sähkölaskuista, joiden takia ihmiset 
pelkäävät kuluttaa rahaa. En ihmette-
lisi yhtään, vaikka myös mediayhtiöitä 
menisi konkurssiin vielä tämänkin ta-
kia sekä kuluttajien että mainostajien 
rahoituksen vähetessä.”

Median näkökulmat uhkaavat yh-
denmukaistua sen mukaan, miten 
kaupalliset toimijat kokevat palvele-
vansa parhaiten keskimääräistä mak-
savaa asiakastaan. Siksi jopa valtio-
valta on katsonut asiakseen puolustaa 
median monimuotoisuutta.

”Median keskittymisen tutkiminen 
ja median uudet tukimuodot ovat ol-
leet myös Marinin hallituksen oh-
jelmassa. Kukaan ei halua median 
olevan entistä riippuvaisempi valtio-
vallasta tai poliitikoista. Tätähän yri-
tettiin välttää silloin, kun Yle-veroa 
säädettiin irti valtion perusbudjetis-
ta. Mutta ei sekään tällä hetkellä näytä 
olevan ihan ikuinen ratkaisu.”

Monipuolisen tietokirjallisen tuo-
tantonsa ja laajoihin fakta-aineistoi-
hin nojaavien romaaniensa ja näytel-
miensä johdosta Leikolalla on maine 
kyltymättömänä ensyklopedistina. Tä-
hän sopii sekin, että hän esiintyi erääs-
sä television visailusarjassa taiteilija-
nimellä ”Besserwisser”.

Leikolan mielestä kaikkien toimit-
tajien ei tarvitse tietää kaikkea kai-
kesta, vaan tiedon tuottamisessa ja 
jalostamisessa tarvitaan sekä ”genera-
listeja” että ”spesialisteja”.

”Uutisten eturintamassa olevilla 
toimittajilla on oltava edellytykset kä-
sitellä ihan mitä vain, mutta kukaan 
ei edellytä sitä, että he osaavat kaiken 
syvällisesti. Soisin kuitenkin journa-
listisissa yhteisöissä lisääntyvän ym-
märryksen siitä, että monimutkaisten 
ongelmien käsittelyssä tarvitaan myös 
eri alojen ja näkökulmien yhdistämis-
tä.”

Alalle hakeutuville uusille tekijöille 
Leikola tarjoilee toimittajan ammattia 
jonkinlaisena kutsumustyönä.

”Vaikka paineen ja keskeneräisyy-
den sietoa tarvitaan, toimittajan työ 
on aina hyvä valinta. Tylsää ei var-
masti tule olemaan koskaan. Kannat-
taa myös rakentaa itselle sellainen 
oma mediamiksi, jossa on mukana 
myös taidetta ja viihdettä ja sometus-
takin sopivasti – mutta ei niin paljon, 
että häntä alkaa heiluttaa koiraa,” Lei-
kola tiivistää.

”Tärkeintä on avoin mieli, kiinnos-
tus kaikkeen ja halu kysyä sitä, mitä ei 
ole vielä kysytty.”

Markus Leikola valmistelee paraikaa kahta 
näytelmää ja ”tiiliskivitrilogiaksi” nimeämän-
sä romaanisarjan kolmatta osaa. Kuuntele 
myös Leikolan haastattelu Median politiik-
kaa -podcastista osoitteessa voima.fi/audio.

YMMÄRRÄ 
MAAILMAA. 
KUUNTELE 
VOIMAA.

Tiesitkö, että 
julkaisemme myös 
ääniartikkeleita?

Voit kuunnella monia tämänkin 
numeron artikkeleita osoitteesta 
voima.fi/audio. Löydät ääni-
artikkelit myös lukuisista suora-
toistopalveluista, esimerkiksi 
Spotifystä.



26   •      1 / 2023

Juokse sinäkin ma raton
KOONNUT JANNE SIIRONEN JA KUKKA-MARIA AHOKAS

HENGÄSTYTTÄVÄN UPEA MENO
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Sanomalehtiotsikot on poimittu  
Helsingin Sanomista vuosilta 2021–2023.  

Juokse sinäkin ma raton Jalkaproteesia käyttävä ultramaratonjuoksija 
brainstormaa asuntosijoitusstrategiaa ja 
kuuntelee podcasteja triplanopeudella 
keskellä 80-tuntista työviikkoa.

INNOVOIMALLA KÖYHYYDESTÄ

KAI VAUVASI SIJOITTAA JO?

HUONOT AJAT RUNTELEVAT
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Kuvajournalismin helmiä

S UOM E N KU VA JOU R N A LI S TIT ry järjestää vuo-
sittain Kuvajournalismikilpailun, jossa valitaan 
vuoden 2022 parhaat otokset kymmenessä eri 

sarjassa, kuten vuoden uutiskuva, urheilukuva, hen-
kilökuva ja reportaasi. Video 2022 -sarjassa palkitaan 
vuoden paras journalistinen tai dokumentaarinen 
lyhyt video. Myös yleisö saa äänestää omaa suosik-
kiotostaan tuomariston valitsemien kuvien joukos-
ta. Yleisön suosikki 2022 -sarjassa äänestys on auki 
20.2.–5.3.2023. 

Kaikkien sarjojen voittajat julkistetaan maalis-
kuun lopulla. Näyttely vuoden 2022 voittajista sekä 
muista kilpailuun osallistuneista kuvista on auki Hel-
singissä Sanoma talon Mediatorilla koko huhtikuun 
ajan. 

Kuvajournalismikilpailun raati koostuu kuvajour-
nalismin ja dokumentaarisen kuvan ammattilaisis-
ta. Tänä vuonna kilpailun tuomaristoon kuuluvat vi-
suaalinen journalisti ja graafinen suunnittelija Lasse 
Rantanen, dokumenttielokuvaohjaaja ja käsikirjoit-
taja Kati Juurus sekä saksalaisen DIE ZEITT -lehden 
apulaiskuvapäällikkö Lara Huck.

EMILIA MIETTINEN

Lisätietoja ja edellisten vuosien kilpailujen  
voittajat osoitteessa kuvajournalismikilpailu.fi.
Kuvatekstit ovat peräisin kuvajournalismikilpailun sivuilta.

Uutiskuva 2021, kuvaaja Antti Yrjönen. Viimeisiä Elokapinan mielenosoittajia siirrettiin pois eduskuntatalon edestä Mannerheimintieltä kahdeksan jälkeen sunnuntai-illalla 20. kesäkuuta 2021.

Yleisön suosikki 2020, kuvaaja Rio Gandara. Terveydenhuollon työntekijöitä  
Mehiläisen Hernesaaren Express-testauspisteellä 18. elokuuta 2020, Helsinki. 
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Henkilökuva 2020 kunniamaininta, kuvaaja Timo Pyykkö. Jussi Halla-aho (PS)  
eduskunnassa 27.2.2020. 

Lehtikuva 2019, kuvaaja Juha Metso. Lehmätilan ja lehmän loppu Haminassa. Nyt Ismo Kiurulla on edessään uusi elämä.  
Tulevaisuuteen hän katsoo hieman nieleskellen. Töiden etsiminen ei ole tuottanut oikein tulosta.

Uutiskuva 2019 kunniamaininta, Heikki Saukkomaa. Presidentit Sauli Niinistö  
ja Donald Trump tapasivat Washingtonissa lokakuussa 2019.

Henkilökuva 2020 kunniamaininta, kuvaaja Kimmo Penttinen. Helsinkiläinen opiskelija-
kolmikko Fiona Musanga, Rewina Teklai ja Alice Muton perustivat oman elokuvakerhon, 
Ubuntu Film Clubin, joka näyttää "mustaa elokuvaa". Taustalla oli halu laajentaa ja tasa- 
arvoistaa elokuvatarjontaa. 



www.jurkka.fi 

com-passion
Esityksiä 4.2.–4.5.2023

KESYTÖN
eli O:n markiisitar – 

Faster Pussycat! Kill! Kill!

Hämeentie 3,
00500 Helsinki

www.kokoteatteri.fi

Käsikirjoitus Enis Maci  /  Ohjaaja Anna Veijalainen
Esiintyjät Wilma-Emilia Kuosa, Cécile Orblin, Anu 

Palevaara, Petriikka Pohjanheimo, Sara Ritala, 
Cristal Snow, Jani Toivola

17.3. / 22.3. / 
24.3. / 29.3. / 
5.4. / 12.4. / 
14.4. / 21.4. / 
22.4. / 26.4. / 
28.4. / 10.5. / 
12.5. / 13.5. / 
17.5. / 19.5. / 17.5. / 19.5. / 
20.5. 

050 4122344
liput@tehdasteatteri.fi

Itäinen Rantakatu 64 A (Manilla) Turku

14.1.2023 ÄÄNIÄ TEHTAALTA
Teatterimusiikin konsertti juhlistaa jo kolmatta kertaa säveltäjiä, ääni-
suunnittelijoita ja -taiteilijoita.

27.1.-26.2.2023 SUPERMALLIT
kyseenalaistaa ihmisenä olemisen mallin tarpeen ja ensisijaisuuden. 
Ohjaus ja dramaturgia: Tommi Silvennoinen 

17.-19.2.2023 NIXXXAVUORI
Teos sukeltaa performanssitaiteen kaanonin, suomalaisen teatterin 
ja julkisen torijuhlan kautta kysymyksiin häpeästä ja syyllisyydestä 
suhteessa kansalliseen identiteettiin.  

3.3.-6.4.2023 HOUKAT
Itkulaulu- ja loitsuperinteestä inspiroituneella nykymusiikilla sävy-
tetty varjoteatteriesitys pyhistä houkista, taiteilijoista ja aktivisteista, 
jotka kohoavat hullun maineesta hyvyyden esitaistelijoiksi.

 27.1.–3.9.23

Kaapelitehdas, Kaapeliaukio 3 G, 00180 Helsinki
Avoinna ti, to–su klo 11–18, ke klo 11–20

Liput 12/6 € tai Museokortti 
www.teatterimuseo.fi Teksti ja ohjaus Minna Nurmelin • ensi-ilta 2.2.2023

Rooleissa Birgitta Putkonen, Sinikka Salminen, Anu Sinisalo, Liisa Peltonen 
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AGENDA

Yhteisöradioissa kuuluu  
paikallisten ääni

Suomalaisten suunnittelema radioportaali kokoaa 
yhteisöradiot yhteen Ugandassa ja Tansaniassa.

U G A N DA S S A radion 
kuuntelu on oleelli-
nen osa arkea. Yli kol-
me neljäsosaa väes-
töstä kuuntelee sitä 
päivittäin. Vastaan-

ottimia, perinteisiä patteriradioita, 
on lähes kaikilla ja kaikkialla, radio 
on auki taustalla kun tehdään päivän 
askareita. 

 Yhteisöradiokanavat nostavat esiin 
paikallisia asioita vastavoimana kau-
pallisille ja poliittista eliittiä lähellä 
oleville kanaville. Ne toimivat usein 
maaseudulla asuvien tai erilaisten vä-
hemmistöjen ääninä, ja niiden rahoi-
tus tulee esimerkiksi erilaisista kehi-
tysyhteistyöprojekteista. 

Toimittajat ovat ammattilaisia, mut-
ta ääneen pääsevät myös paikalliset 
asukkaat.

”Neuvon toimittajia, että älkää tul-
kitko ihmisten puheita, vaan menkää 

paikan päälle ja antakaa ihmisten it-
se olla äänessä”, kertoo tansanialaisen 
Jamii FM -yhteisöradion kanavajohta-
ja Amua Rushita. 

Yhteisöradiot eivät ole puoluepoliit-
tisia, mutta ne voivat horjuttaa vakiin-
tuneita valtasuhteita nostamalla esiin 
paikallisia, usein poliittisesta päätök-
senteosta sivuutettuja, maaseudulla 
asuvien ja vähemmistöjen asioita. 

”Jos tulee ongelmia eteen, se kertoo 
siitä, että tekemisillämme on vaikutus-
ta”, Rushita kertoo.

Radio on saavutettavin, halvin ja 
helppokäyttöisin media. Se ei vaadi 
kalliita laitteita, erityisiä taitoja tai ti-
lin luomista. Esimerkiksi Ugandassa 
television katsominenkin vaatii oman 
tilinsä. 

Sen lisäksi, että radiota kuunnel-
laan paljon, radioreportaaseja on suh-
teellisen halpa tehdä: ”Yksi toimittaja 
voi mennä paikan päälle, haastatel-

la ihmisiä, editoida jutun ja julkaista 
sen. Televisiossa vastaavaan tuotan-
toon tarvittaisiin ainakin viisi ihmis-
tä”, vertaa ugandalaisen Mama FM 
-yhteisöradion tekninen vastaava, in-
sinööri Grace Mazirwe. 

Käytännön apua  
ja voimautumista
Yhteisöradiot voimauttavat tekijöitään 
ja kuuntelijoitaan tarjoamalla käy-
tännön apua ja kuulluksi tulemisen 
kokemuksia. 

”Jo se voimauttaa, että toimittaja tu-
lee paikalle ja osoittaa siten, että asia 
on tärkeä”, Rushita huomauttaa. 

Kuuntelijat voivat myös soittaa ra-
dioon ja kertoa tilanteestaan. Radion 
kautta välitetään myös tärkeää paikal-
listietoa kylästä toiseen esimerkiksi 
uusista avatuista kouluista ja terveys-
asemista.

TEKSTI  MIIA VISTILÄ    KUVAT  VIKES

Kouluttajat Grace Mazirwe, Markku Liukkonen ja Amua Rushita poseeraavat Ugandassa presidentin ja pääministerin patsailla. 

Byam
ukam

a Aloysius 
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Artikkeli on osa sarjaa, joka käsittelee  
17:ää kestävän kehityksen tavoitetta, jotka 
on hyväksytty YK:N Agenda 2030:ssa.

EI KÖYHYYTTÄ EI NÄLKÄÄ TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA HYVÄ KOULUTUS SUKUPUOLTEN TASA-ARVO PUHDAS VESI JA SANITAATIO EDULLISTA JA PUHDASTA ENERGIAA 
IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUUREJA ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA YHTEISÖT 
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Mama FM:n insinööri ja radioportaalin kouluttaja Grace Mazirwe (vas.) asentaa livestriimausohjelmistoa Jubilee Radiolle.

Jamii FM -yhteisöradion kanavajohtaja Amua Rushita.
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Ugandan pääkaupungista Kampa-
lasta lähialueille lähettävä Mama FM 
käsittelee etenkin naisten, vammais-
ten ja muiden vähemmistöasemassa 
olevien asioita. 

”Rohkaisemme naisia puhumaan: 
kertomaan elämästään ja ottamaan 
osaa julkiseen elämään. Se murtaa 
vanhoja sukupuolirooleja, ennen nai-
set olivat ujompia. Haluamme välit-
tää viestiä myös miehille. Tavoittee-
namme on nostaa marginaaliryhmien 
asioi ta esiin Ugandan mediassa, ja sii-
hen kuuluu tasa-arvo perheessä ja jul-
kisessa elämässä”, Mazirwe kertoo. 

Mama FM:ltä tulee monenlaisia 
ohjelmia kuten ajankohtaisohjelmia 
ja ohjelmia nuorille, perheille, lapsil-
le, vammaisille ja monille muille. Si-
sällössä on paljon edutainmentia eli 
viihdyttävästi paketoitua tietoa ja käy-
tännön neuvoja: esimerkiksi terveys-
tietoa, seksuaalikasvatusta, tietoa 
erilaisista palveluista ja lakiasioista 
kuten perintö oikeudesta tai yrityksen 
perustamisesta – tai miten ehkäistä vä-
kivaltaa ja miten toimia, jos joutuu sen 
kohteeksi. Ohjelmissa tiedostetaan ai-
na sukupuolinäkökulma. 

”Ohjelmamme ovat voimauttaneet 
naisia yhteisöissämme. Esimerkiksi 
jotkut naiset ovat aloittaneet pienyri-
tyksiä, joihin he voivat nojata taloudel-
lisesti olematta riippuvaisia miehistä. 
Naisilla on esimerkiksi kaupunkivil-
jelmiä tai pieniä kioskeja, joissa myy-
dään vihanneksia ja päivittäistavaroi-
ta”, Mazirwe kertoo. 

Ugandassa naisten näkyvyys ja ti-
la julkisessa elämässä on noussut vii-
me vuosikymmeninä. 2000-luvun 
alussa parlamentissa oli naisia kol-
me prosenttia, nyt lähes 30 prosenttia. 
Mediassa työskentelee edelleen enem-
män miehiä kuin naisia. Mama FM:ssä 
on naisjohtajat, mutta kanavalla työs-
kentelee myös miehiä. ”Tarjoamme 
naispuolisille journalisteille paikan, 
jossa he voivat oppia ammattia koh-

taamatta vähättelyä tai seksuaalista 
häirintää.” 

Portaali tuo paikalliset 
yhteisöradiot nettiin
Perinteisesti radioaalloilla lähialuei-
den ihmiset tavoittaneita kanavia voi 
yhä useammin kuunnella myös netin 
kautta missä päin maailmaa tahansa. 
Suomalaisten media-alan järjestöjen 
perustama Viestintä ja kehitys -säätiö 
eli Vikes on suunnitellut Tansaniaan 
ja Ugandaan radioportaalit, jotka ko-
koavat paikalliset yhteisöradiot nettiin 
yhdelle alustalle. Sivuston kautta voi 
kuunnella lähetystä tai vanhoja ohjel-
mia ja lukea ja jakaa uutisartikkeleita. 

Tansanian yhteisöradioliiton yl-
läpitämässä Radio Tadio -portaalissa 

on mukana 34 yhteisöradiota. Sivus-
ton uutiset ovat swahiliksi. Maassa, 
jossa puhutaan yli sataa eri kieltä, ra-
diokanavat käyttävät peruskoulun ja 
politiikan valtakieltä swahilia, maan 
virallista kieltä, jota enemmistö pu-
huu toisena kielenään. Bisneksen ja 
korkeakoulutuksen kieli englanti on 
maan toinen virallinen kieli. 

Ugandan yhteisöradioliiton Radio 
Comnetu -sivustolta löytyy 25 radioka-
navaa ja paikallisuutisia myös englan-
niksi, joka on myös Ugandan virallinen 
kieli. Puhutuin paikalliskieli on lugan-
da, jonka lisäksi maassa puhutaan noin 
70 muuta kieltä. Radiot toimivat monil-
la kielillä. Esimerkiksi Mama FM julkai-
see artikkeleita ja ohjelmia sekä eng-
lanniksi että lugan daksi. 

Molemmissa maissa nettiradiot 
vaativat toimiluvan paikalliselta vies-
tintäviranomaiselta. Radiot yhteen liit-
tävälle portaalille ei ole aiemmin ollut 
omaa virallista lupamenettelyä. Vike-
sin hankeasiantuntija, radioportaalin 
käyttökouluttaja Markku Liukkonen 
kertoo, että ”molemmissa maissa vi-
rallisen toimiluvan saaminen on ollut 
hiukan työläs prosessi, mutta toivotta-
vasti jo loppusuoralla”. Siksi portaale-
ja ei ole vielä virallisesti lanseerattu, 
vaikka ne jo toimivatkin. 

Portaalin kautta saa laaja-alaisen 
kuvan siitä, mitä maassa tapahtuu, 
mukana olevien yhteisöjen ääni vah-
vistuu ja paikalliset ongelmat tulevat 
viranomaisten tietoon. Samalla myös 
kaupunkien väestö pääsee kuulemaan 
ja lukemaan elämästä kylissä. Itä-Af-
rikan maissa suuri enemmistö asuu 
edelleen maaseudun kylissä ja kau-
punkilaisistakin suurin osa on kotoi-
sin maaseudulta.

Rushita toivoo, että etenkin maas-
sa olevat kehitysyhteistyöjärjestöt löy-

täisivät portaalin ja hyödyntäisivät si-
tä etsiessään ruohonjuuritason tietoa. 

”Yhdessä on myös helpompi taistel-
la disinformaatiota vastaan”, hän huo-
mauttaa. 

Työ voimauttaa myös toimittajia: 
”Jo se on iso juttu monille, että oma ni-
mi näkyy internetissä radioportaalissa 
julkaistun jutun yhteydessä”,  Mazirwe 
kertoo.

Portaali ja sen tuoma yhteistyöver-
kosto helpottavat journalistista työtä. 
Uutisvinkkejä jaetaan radioiden välillä 
ja verkoston kautta päästään uutisten 
alkulähteille. Samalla se moninaistaa 
toimitustyötä: radio-ohjelmien perus-
teella tehdään myös kirjoitettuja uu-
tisia, joihin tarvitaan kuviakin. Pitää 
myös päättää, mitä ja milloin jaetaan 
someen ja miten kommentteja mode-
roidaan.

Portaalin ylläpitäjillä ja sisällön-
tuottajilla on useita WhatsApp-ryhmiä, 
joissa jaetaan vinkkejä ja tsempataan 
toisia. Portaali tuo myös turvaa julkai-
sijoille. Portaali on sosiaalisen median 
tilejä vahvemmin omissa käsissä, kun 
ylläpitäjinä toimii tuttu porukka. 

Portaali tarjoaa lisäksi teknisiä re-
sursseja esimerkiksi säilyttämällä da-
taa. ”Aiemmin ohjelmia säilytettiin 
vain Ugandan viestintäviraston vaati-
mat kolme kuukautta. Sen jälkeen ul-
koiset kovalevyt tyhjennettiin uutta si-
sältöä varten”, Mama FM:n Mazirwe 
vertaa. 

”Radioportaaliin ladattu sisältö on 
pilvessä, tallennustila edullinen ja käy-
tännössä rajaton”, kertoo portaalien 
ideoinnissa ja suunnittelussa keskei-
sesti mukana ollut Liukkonen. 

Jamii FM:n Rushita pohtii radiopor-
taalin tulevaisuutta: ”Tarvitsemme li-
sää rahoittajia, paikallisen teknisen 
tiimin hoitamaan palvelinyhteyksiä 
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PORTAALIN  
KAUTTA SAA KUVAN 
SIITÄ, MITÄ MAASSA 
TAPAHTUU, MUKANA 

OLEVIEN YHTEISÖJEN 
ÄÄNI VAHVISTUU 
JA PAIKALLISET 

ONGELMAT TULEVAT 
VIRANOMAISTEN 

TIETOON.

ja ylläpitoa sekä oman äppisovelluk-
sen, jotta portaalia on helpompi käyt-
tää kännykällä.”

Portaali yhdistää  
uuden ja vanhan
Alun perin radioportaali oli Liukkosen 
idea, joka syntyi bussimatkalla Arus-
hasta Tangaan. Liukkonen ja Vikesin 
Itä-Afrikan asiantuntija, toimittaja 
Peik Johansson olivat vetäneet me-
diaväelle erilaisia koulutusprojekteja 
Tansaniassa jo vuosia, ja aloittivat por-
taalihankkeen pilottiprojektin 2016.

Johansson ja Liukkonen käyvät pai-
kan päällä, työskentelevät yhdessä pai-
kallisten kanssa ja siirtävät osaamista 
eteenpäin, niin että projekti voi tule-
vaisuudessa jatkua ilman tukea. Nyt 
radioasemien portaalista vastaavat 
henkilöt ovat saaneet peruskoulutuk-
sen ja kouluttavat sen käyttöön uu-
sia ihmisiä. Esimerkiksi Mama FM:n 
 Mazirwe ja Jamii FM:n Rushita koulut-
tavat radiokanavien toimittajia ja tek-
nistä henkilökuntaa portaalin käyt-
töön. Molemmat vastaavat tekniikan 
toiminnasta omilla kanavillaan ja aut-
tavat myös editoinnissa ja muussa toi-
mitustyössä. 

Projekti jatkuu ja koulutusta syven-
netään ainakin vuoteen 2024 asti. Por-
taalin oma sovellus on tärkeä saada 
tehdyksi. 

”2016 sovellukset eivät olleet vie-
lä niin iso juttu, joten emme tajunneet 
ryhtyä heti sitä kehittelemään”, Liuk-
konen myöntää. 

Tekniikan muutos on ollut no peaa. 
”2000-luvulla ennen älypuhelin aikaa 
koulutimme toimittajia internetin 
käyttöön. Silloin tietokoneita oli vähän 
ja nettiyhteydet hitaita. Sitten noin vii-
dessä vuodessa 2010-luvun vaihteessa 
dataa tehokkaasti siirtävät 3G- ja 4G-
verkot yleistyivät ja datan hinta laski”, 
Liukkonen muistelee. 

Nyt nettiä käytetään useimmiten 
kännykällä, sovellusten kautta. ”Kupa-
rikaapeliajasta siirryttiin suoraan äly-
puhelinaikaan. Tämä vaikuttaa siihen, 
miten nettiä käytetään. Esimerkiksi 
nettisivujen etsiminen hakukoneiden 
avulla ei ole yleistä, vaan avataan suo-

raan valmis sovellus, ja siksi myös yh-
teisöradioportaaleille olisi tärkeää saa-
da oma äppi”, hän jatkaa. 

Portaalien rahoitusta aiotaan lisä-
tä mainoksilla. Sivulle voidaan myy-
dä mainospaikkoja. Lisäksi järjestöt 
voivat sopia sen kautta tiedotuskam-
panjoista useamman radiokanavan 
kanssa, tai kaupallisetkin tahot ostaa 
mainostilaa useammalta kanavalta 
kerrallaan. 

Rushita toivoo yhteisöradioportaa-
lien leviävän moniin maihin, jotta tie-
toa saadaan ruohonjuuritasolta laa-
jemmalle yleisölle. ”Sota-alueiltakin ja 
muista konflikteista voi raportoida ja 
jakaa tietoa, kun ihmisillä on puheli-
met mukana ja jos nettiyhteys toimii”, 
hän pohtii. 

Avoimella lähdekoodilla suunni-
tellut radioportaalit ovat teknises-
ti helposti kopioitavissa myös muihin 
maihin. Peik Johansson kertoo, että Vi-
kesin tulevien vuosien suunnitelmissa 
puhutaan yhteisöradioportaalin vie-
misestä Keski-Amerikan maihin, jois-
sa on paljon yhteisöradiokanavia. 

”Suomeenkin on pohdittu portaa-
lia. Se kokoaisi yhteen maahanmuut-
tajataustaisten toimittajien verkossa 
julkaisemaa aineistoa: tekstiä, kuvaa, 
videota tai ääntä useilla eri vähem-
mistökielillä sekä englanniksi ja suo-
meksi.”

Monenkeskistä  
kumppanuutta
Johanssonilla ja Liukkosella on koke-
musta media-alan kehitysyhteistyös-
tä, solidaarisuustyöstä, monelta vuosi-
kymmeneltä. Tansanian ja Ugandan 
ohella Vikes toimii Keniassa, Soma-
liassa, Nepalissa, Myanmarissa sekä 
viidessä eri Keski-Amerikan maassa. 
Vikes on pieni säätiö, joka on saanut 
rahoitusta ulkoministeriöstä, EU:lta ja 
suomalaisilta journalistijärjestöiltä.

Hankkeista vastaavat matkustavat 
kohdealueille. Yhdessä tekeminen so-
lidaarisuuden hengessä on tärkeää ja 
oppia siirtyy moneen suuntaan.

Tekniikan kehitys ja nopea leviämi-
nen mahdollistavat monenlaisia inno-
vaatioita, eikä rikkaassa pohjoisessa 
olla automaattisesti köyhempiä ete-
län maita edellä. Esimerkiksi Kenias-
sa pystyi siirtämään rahaa kännykäl-
lä jo 2007, jolloin tekstiviestipohjainen 
M-Pesa-palvelu avattiin. Eurooppaan 
vastaavat palvelut tulivat vasta 
2010-luvulla. Tanskalainen MobilePay 
lanseerattiin 2013, ja kännykällä mak-
saminen on lyönyt läpi kunnolla vasta 
2020-luvun vaihteessa. 

Oppia voi ottaa myös tavasta suh-
tautua asioihin. ”Suomalaisessa työ-
elämäkeskustelussa on vasta viime 
vuosina alettu puhua ketteryydestä ja 
joustavuudesta, Itä-Afrikassa olen op-
pinut, että asiat hoituvat, vaikka han-
kaluuksia tulee eteen. Hakuna matata 
eli ei hätää, yllättävistä käänteistä on 
turha stressata”, Liukkonen pohtii. 

Tosiseikoista

Diego Bruno

Vantaan taidemuseo Artsi

Minna Henriksson

esitetty tilanne

The
Statement

Sammanställning

www.artsimuseo.com
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fakta
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of Facts
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of Facts

Luomumysliä Sysmästä
jo 20 vuoden ajan!

Osta lähimmästä ruokakaupasta!



Ole osa taiteen tulevaisuutta – 
Hae Turun AMK:n 
Taideakatemiaan
Hae esittävän taiteen ja musiikin AMK-koulutuksiimme:
• Musiikkipedagogi, päivä- ja monimuotokoulutus
• Tanssinopettaja, päiväkoulutus
• Teatteri-ilmaisun ohjaaja: sirkus, päivä - ja monimuotokoulutus
• Teatteri-ilmaisun ohjaaja: teatteri, päivä- ja monimuotokoulutus

Saat pedagogisen pätevyyden kaikissa näissä koulutuksissa.

Hae Master Schooliin – Taideakatemian YAMK-koulutukset:
• Creative Design Management 
• Musiikkipedagogi
• Taiteen uudet kontekstit
• Valokuvataide

Yhteishaku 15.3.–30.3.2023
turkuamk.fi/haku | #TurkuAMK #Taideakatemia  
Lisätiedot: eero.linjama@turkuamk.fi



Rauhaa digiajassa 
–  mediataidoilla rauhaa 

rakentamassa

Kuinka käsitellä median kriisi- ja sotakuvastoja oppilai- 
den kanssa tunneilla? Entä kuinka sosiaalisesta mediasta 
tehdään turvallisempi paikka kaikille? 
 
Tule opettajille suunnatuun täydennyskoulutukseemme, 
joka tarjoaa ymmärrystä ja välineitä mediasisältöjen 
turvalliseen, kriittiseen ja rakentavaan käyttöön, ana- 
lyysiin sekä tuottamiseen opetuksessa. Koulutukset  
alkavat keväällä 2023 ja syksyllä 2023

rauhankasvatus.fi/rauhaadigiajassa

Kirjoittajakoulu

Tietokirjoittajakoulu

Kaksivuotinen koulutus, jossa opetetaan 
luovaa kirjoittamista. 

Vuoden ohjelmassa työstetään 
opiskelijoiden aineistoja ja/tai 
tietokirjakäsikirjoituksia sellaiseen 
vaiheeseen, että niitä voidaan tarjota 
kustantajille.

Kriittinen korkeakoulu

www.k r i i t t i n enko rkeakou lu . f i

VASTARINTA ON 
LUVALLISTA.
JOPA SUOTAVAA.
LIITY VASEMMISTONUORIIN!

www.vasemmistonuoret.fi

Tapahtuman järjestää Pääpartnerit

OPISKELE VASTUULLISTA 
SISÄLLÖNTUONTATOA 

HELSINGISSÄ!

Luotettava  
journalismikouluttaja  
HEO Kansanopisto.

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.heo.fi 
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A L E K S A N D R A L E M K E N valokuvanäyttely 
Meistä / About Us on on esillä viimeisen ker-
ran Turun Brinkkalan galleriassa maalis-

kuun puoliväliin saakka. Suomessa asuvia etnisiä 
ja sateen kaarivähemmistön jäseniä esittelevä näyt-
tely kiertänyt yhteensä 13 eri paikassa Suomessa ja 
 Virossa vuoden 2021 toukokuusta lähtien. 

Lemken kuvat nostavat näkyviin moninkertaisiin 
vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Projekti toteutet-
tiin yhteistyössä Setan, Etelä-Suomen Etnon, Helsin-
ki Pride -yhteisön ja Helsingin kaupungin kanssa. 
Kuvattavat löytyivät muun muassa eri somekana-
vissa jaetun etsintäkuulutuksen ja muiden verkos-
tojen kautta. 

Moninkertaisten vähemmistöjen näkyvyyden li-
säksi Lemken tavoitteena oli herättää kuvattavissa ja 
heidän kaltaisissaan positiivisia tuntemuksia ja hy-
väksyntää itseä ja omaa identiteettiä kohtaan yhteis-
kunnassa, jossa on usein joutunut torjutuksi tai vä-
hätellyksi. 

Etnisyyden sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden  
kirjoon kuulumisen lisäksi monia Lemken kuvatta-
vista on syrjitty muistakin syistä. Esimerkiksi Ilonaa 
syrjittiin kotimaassaan Pakistanissa sekä ihonvärin 
että sukupuolen vuoksi, mutta myös uskonnon vuok-
si. Koulunsa ainoana kristittynä häntä painostettiin 
kääntymään islaminuskoon. Suomessa syrjintä tulee 
räikeimmin ilmi etnisyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Lemke ei ole kuviensa yhteydessä kertonut ku-
vattavistaan muuta kuin etunimen, koska ei halua 
teoksiaan erikseen nimeämällä tai muutoin teks-
tuaalisesti avaamalla asettaa kuvaamiaan henkilöitä 
ennakkokäsitysten kohteeksi. Myös Lemken riisuttu 
kuvallinen ilmaisu ja mallin usein suora katse kame-
raan haastavat katsojan näkemään kuvatun ihmise-
nä ja vertaisena, ei lokeroituna toisena. 

Meistä / About Us 
Brinkkalan galleria, Vanha Suurtori 3, Turku
20.1.-19.3., ti–su 10–18
Vapaa pääsy. Galleriatila ei ole esteetön

Ihminen katsoo ihmistä
Valokuvanäyttely Suomessa asuvista moninkertaisista 
vähemmistöistä esillä Turussa.

Janny, Stella and Kavina

Jay

Bea and Trang

Anne

TEKSTI  EMILIA MIETTINEN



AVOINNA MA-SU KLO 11-17. VAPAA PÄÄSY!

Päivälehden museo 
Ludviginkatu  2-4  
Helsinki
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Boodi ja Onni

Rico and Ilona

Angel



SUOMEN LUONTO
Lehti kaikille luonnonystäville! Ajankohtaista 
ja luotettavaa luontotietoa sekä perusteelli-
sesti taustoitettuja vastauksia kysymyksiin 
luonnon ja ympäristön tilasta, painettuna ja 
verkossa. Tuotot käytetään Luonnonsuojelu-
liiton työhön.

Tutustumistarjous: 3 nroa + digi 19,40 €, 
Tilaukset: suomenluonto.fi /tilaa

YDIN  
Kiihkeässä vastakkainasettelun ilmapiirissä 
Ydin tarjoaa moninäkökulmaisuutta ja rau-
hallisuutta. Vastuu paremmasta maailmas-
ta on intohimomme.

Neljäsataa sivua vuodessa 
28 eurolla laatua ja ydinasiaa.
www.ydinlehti.fi 

LAPSEN MAAILMA
Lapsen Maailma tarjoaa ennakkoluulotonta 
ja painavaa tietoa lasten & perheiden arjesta. 
Ajankohtaista asiaa myös mm. lasten oppi-
misvaikeuksista sekä nuorten mielenterveys-
ongelmista. Lehteä kustantaa Lastensuojelun 
Keskusliitto. 

Digitilauksen hinnat
59 € (12 kk) ja 39 € (6 kk)
www.lapsenmaailma.fi 

TIEDONANTAJA 
Systeemi on rikki ja se vaatii vaihdoksen! Vah-
vasti marxilainen Tiedonantaja toimii kanssasi 
yhteiskuntaa muuttaen, työväen, sorrettujen, 
rauhan ja ympäristön puolesta. Tilaajana voit 
valita lukutavaksi paperilehden, digilehden tai 
kummatkin.

11 numeroa vuodessa 100 € / 75 € 
(opiskelijat ja työttömät), 3 kk 38 € / 33 €.
Tilaukset www.tiedonantaja.fi /tilaa, 
toimisto@tiedonantaja.fi  ja (09) 774 3810

SARJAINFO
50 vuotta täyttänyt Sarjainfo on maan 
ainoa sarjakuva-alan yleislehti. Tekijät, 
ilmiöt, tapahtumat ja kritiikit neljästi 
vuodessa. 

Tilaus Suomen sarjakuvaseuran 
jäsenyydellä 30 € / 35 € / vuosi. 
sarjakuvaseura.fi 

TULVA
Feministinen aikakauslehti Tulva rakentaa 
tasa-arvoista ja antirasistista maailmaa sa-
noin ja kuvin. Tarkkailemme yhteis kuntaa 
ja sen ilmiöitä kriittisesti, toiveikkaasti ja 
lähestyttävästi. Tulva ilmestyy kolmesti 
vuodessa.

Kestotilaus 32 € / vuosi.
www.tulva.fi 

NUORTEN LUONTO & SIEPPO
Nuorten Luonto (4 nroa vuodessa) on 
Luonto-Liiton lehti nuorilta nuorille. 
Vakioaiheita ovat ympäristönsuojelu, 
ympäristöystävällinen elämäntapa, 
luonnonharrastus ja kulttuuri. Sieppo 
(6 nroa vuodessa) on Suomen ainoa lasten 
luontolehti.

Tilaus jäsenille 29 €/vuosi, 
ilman jäsenyyttä 35 €/vuosi. 
luontoliitto.fi /liity

ELÄINTEN YSTÄVÄ 
SEY Suomen eläinsuojelun julkaisema eläin-
suojelun erikoisaikakauslehti, joka nostaa 
eläinsuojeluaiheita yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun. Eläinten ystävän jutut kattavat 
eläinsuojelun koko kirjon ruohonjuuritasolta 
aina yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 
Lehteä voi lukea ilmaiseksi osoitteessa 
www.elaintenystava.fi .

2 numeroa vuodessa 25 €. Tilaukset 
sey@sey.fi , www.elaintenystava.fi 

KULTTUURIVIHKOT 
50-vuotias vasemmistolainen 
aikakauslehti sivistyksen ja 
solidaarisuuden asialla kuudesti 
vuodessa.

Kestotilaus 47 € / vuosi, 
määräaikainen 54 € / vuosi. 
Tarjous: Ensimmäiset puoli vuotta 
vain 16,90 € (kesto), kaupan päälle 
uusin numero (kuvassa).

HISTORIALLINEN AIKAKAUSKIRJA
Tieteellinen aikakauslehti, joka parissa 
viihtyvät sekä ammattitutkijat että historian 
harrastajat. Lehti syventää ajankohtaisten 
ilmiöiden taustoja ja tarjoaa uusia näkökul-
mia menneisyyden tapahtumiin. 

Tilaukset: 4 numeroa vuodessa 
kotimaahan 50 € / 30 € (opiskelijat) 
www.historiallinenaikakauskirja.fi /tilaukset/

DIPLO&NG
Le Monde diplomatique & Novaja Gazeta 
on Maailmanpoliittinen aikakauslehti, 
jonka selkäranka on 30 kielellä ja 47 
eri painoksena ilmestyvä Le Monde 
diplomatiquen lehtiperhe

Kuusi numeroa vuodessa. 
Kestotilaus 29,90 € sisältää myös 
digilehden (pelkkä digi 25 €/vuosi). 
Tilaukset: mondediplo.fi /tilaa
www.mondediplo.fi 

TÄHTIVAELTAJA
Suomen paras scifi -, fantasia- ja 
kauhukulttuurilehti. Käsittelyssä 
kirjallisuus, elokuvat, sarjakuvat ja tv-sarjat. 
Mukana artikkelit, haastattelut, novellit 
ja arvostelut. Neljä 100-sivuista numeroa 
vuodessa. Ilman on paha elää!

Vuosikerta 32 €
www.tahtivaeltaja.com
www.tahtivaeltajablogi.com

Kultin noin 160 erilaista jäsenlehteä edustavat tärkeällä tavalla median  monimuotoisuutta. Lehtikirjoon voit tutustua osoitteessa 
www.kulttilehdet.fi  tai painettuina versioina Kaapelitehtaan Konttorissa  ja Oulun Valveessa. Paras tapa tukea lehtiä on tilata niitä!

RAUHANPUOLUSTAJA
Rauhanpuolustajien jäsenlehti. Rauhan 
puolustaminen on paitsi sodan vastustus-
ta myös globaalia vastuuta myös sosiaa-
lisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuu-
den ja ihmisoikeuksien toteutumisesta. 
Rauhan puolesta sotaa vastaan. 

Vuosikerta 36 €. Rauhanpuolustajien 
jäsenille ilmainen.
www.rauhanpuolustajat.org/lehdet

KRISTOSOFI
Lehti syventyy ihmiselämän tarkoitukseen 
ja inhimillisen kulttuurin edellytyksiin: 
aseettomuuteen, rauhan rakentamiseen, 
uskontojen viisauteen ja ihmisen 
kehitysmahdollisuuksiin jälleensyntymisen 
ja karman valossa. Julkaisija: Kristosofi nen 
Kirjallisuusseura r.y.

10 numeroa 25 €, tarjous uusille tilaajille 15 € 
Tilaukset: anja.kesavuori@gmail.com, 
050 369 7534

VAPAA AJATTELIJA 
Sekulaarin kulttuurin, ihmisten yhden vertai-
suuden, uskonnon ja katsomuksen vapauden, 
tiedepohjaisen maailmankuvan, kriittisen 
ja rationaalisen ajattelun sekä humanismin 
äänenkannattaja. Julkaisija Vapaa-ajattelijain 
Liitto ry on uskonnottomien edunvalvonta-, 
ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö.

Ilmestyy neljä numeroa vuodessa;
vapaa-ajattelijat.fi /va-lehti;
tilaushinta 30 €, val@vapaa-ajattelijat.fi 

VOIMA
Ilmaisena telineistä jaettava yhteiskunnal-
linen kulttuurilehti, jota kannattaa tukea 
tilamaalla se kotiin. Varmistat samalla että 
numeroita ei jää väliin.

9 numeroa vuodessa / 39 euroa 
Tilaa lehti: kauppa.voima.fi , 
tilaukset@voima.fi  tai 
soita 044 238 5109

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto median moniäänisyyden puolesta jo vuodesta 1991. 
Kaikki lehdet löytyvät osoitteesta WWW.KULTTILEHDET.FI. Tutustu ja tilaa.
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Tilaukset: suomenluonto.fi /tilaa
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Vaikuttajamarkkinointi voi näyttää toisinaan journalismilta,  
mutta se on silti mainontaa. Vaikuttaja ei ole myöskään kaveri,  

jonka viesti olisi kuin ystävän neuvo. 

Kenen lauluja media laulaa?

”PE RU S PE R I A ATE 
on se, että 
markkinointi 
on markkinoin-
tia ja journa-
lismi on jour-

nalismia”, toteaa asiantuntija Salla 
Nazarenko Suomen Journalistiliitos-
ta. Perinteisesti raja journalismin ja 
mainosten välillä on ollut pääsään-
töisesti selvä, mutta viime vuosina 
rajan tunnistaminen on muuttunut 
vaikeammaksi.

Median ytimessä on ajatustenvaih-
to, ja pitkän aikaa viestit valuivat yl-
häältä alas, journalisteilta yleisöl-
le. Netti yleensä ja sosiaalinen media 
erityisesti ovat kuitenkin muuttaneet 
pelikenttää perustavalla tavalla. Nyt 
viestit kulkevat molempiin suuntiin, 
ja monet kansalaiset ovat sekä  median 
kuluttajia että sisällöntuottajia.

Markkinat kasvavat  
vauhdilla
Median moniäänistyminen on monella 
tavalla hieno asia. Enää ei voi elätellä 

kuvitelmaa yhden totuuden yhteiskun-
nasta, ja vallan narratiivin rinnalle on 
noussut uusia ääniä. Samalla media-
maisemaan on kuitenkin ilmestynyt 
uusia sudenkuoppia. Somevaikuttajat 
eli influensserit ovat osa mediaympä-
ristöä, jossa mainos saattaa näyttää 
vilpittömältä kokemusten jakamiselta 
tai muistuttaa journalismia. Mainok-
sen välittäjä voi olla vaikuttaja, joka 
sosiaalisen median kautta on muodos-
tunut niin tutun tuntuiseksi, että vai-
kuttaa lähes kaverilta.

Vaikuttajalla tarkoitetaan ylei-
sesti ottaen henkilöä, joka saavuttaa 
omien  sosiaalisen median kanavien-
sa kautta suuren yleisön, mutta va-
kiintunutta määritelmää vaikuttajal-
le ei ole. Eivät suinkaan kaikki, mutta 
monet vaikuttajat käyttävät kanavi-
aan joko osittain tai pääosin kaupal-
listen viestien välittämiseen, mikä te-
kee mediaympäristöstä vaikeammin 
hahmotettavaa.

Vaikuttajien toimenkuva on vai-
keasti määriteltävä. Olisi jokseenkin 
yhtä epämääräistä lokeroida kaik-
ki lehdessä työskentelevät toimitta-

jat, graafikot, mainosmyyjät ja muut 
”lehti työntekijöiksi”. Kaupallisten 
lehtien tekijöiden lisäksi samaan lo-
keroon menisivät myös muun muas-
sa kaikki ei-kaupallisten harraste- ja 
kulttuurilehtien tekemiseen osallistu-
vat talkoolaiset. 

”Kannattaa erotella henkilöt, joille 
se on elinkeino ja ne, jotka tekevät sitä 
harrastuksena tai jotakin asiaa ajaak-
seen. On esimerkiksi vaikuttajia, jotka 
laittavat Instagramiin sisältöä vaikka 
seksuaaliterveydestä tai ihmisoikeus-
työstä, eivätkä saa siitä rahaa”, Naza-
renko toteaa. 

Vaikuttajamarkkinointi alana on 
kasvussa. Siihen erikoistuneita toi-
mistoja löytyy Suomesta useita, ja 
myös perinteiset mediatalot ovat läh-
teneet apajille. Esimerkiksi Suomen 
Kuvalehteä, Tekniikan Maailmaa ja 
Annaa julkaiseva Otavamedia kuvai-
lee tarjoamiaan vaikuttajamarkki-
nointipalveluita seuraavasti: ”Mieti, 
kumman sanaan sinun on helpompi 
luottaa: yrityksen julkaisemaan mai-
nosviestiin vai ystävän antamaan 
vinkkiin? Vaikka yrityksen oma 

markkinointiviestintä on tehokasta, 
mikään ei voita tutulta ihmiseltä saa-
tua suositusta. Tässä tapauksessa tuo 
tuttu ihminen on vaikuttaja, niin kut-
suttu influencer, jota seurataan ja jon-
ka valintoihin ja mielipiteisiin luote-
taan”.

Vaikka vaikuttajamarkkinointia 
ei Otavan lehtien sivuille päästettäi-
sikään, netissä erilaiset sisältötyypit 
sekoittuvat lukijalta helposti.

Digimainonnan etujärjestö IAB Fin-
landin ja markkinointitutkimusyritys 
Kantar TNS:n tutkimuksen mukaan 
vaikuttajamarkkinointiin käytettiin 
Suomessa vuonna 2021 lähes 40 mil-
joonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen 
oli yli 40 prosenttia. 

Perinteisenkin median 
pitää olla valppaana
Usein vaikuttajamarkkinoinnin vies-
tejä on hieman tai hyvinkin hankala 
mieltää mainoksiksi. Tunnistamisen 
vaikeudesta kertoo se, että aina toimit-
tajatkaan – joilla on omat prosessinsa 
työnsä tukena – eivät huomaa välittä-

TEKSTI  JARI TAMMINEN    KUVA  ALEKSANDA AKSENOVA



vänsä mainoksia journalismin kylkiäi-
senä. Loppuvuodesta 2022 tästä saa-
tiin kaksikin näkyvää esimerkkiä.

Lokakuussa IltaSanomat julkaisi 
laajan artikkelin, jossa haastateltiin 
yhtä Suomen taloudellisesti menes-
tyneimmistä vaikuttajista. Nata Sal-
mela kertoi artikkelissa neuvolapal-
veluihin liittyvistä näkemyksistään 
ja kuvaili, kuinka oli tuskastunut jul-
kisen neuvolan palvelun hitauteen, 
jonka jälkeen ylisti yksityiseltä lääkä-
riasemalta saamansa palvelun nope-
utta ja kattavuutta. Vasta jälkikäteen 
julkisuuteen nousi tieto siitä, että Sal-
melalla oli ollut yhteistyösopimus 
neuvolapalveluita tuottavan Mehiläi-
sen kanssa. 

Heti perään marraskuussa Helsin
gin  Sanomat puolestaan julkaisi mie-
lipidekirjoituksen, jossa joukko vai-
kuttajia sitoutui luopumaan somen 
kuvafilttereiden käytöstä. Tekstissä 
haettiin läpinäkyvyyttä kauneusihan-
teisiin ja lisää realismia siihen, mi-
tä noiden ihanteiden tavoittaminen 
tarkoittaa. Kirjoittajat viittasivat kir-
joituksessaan kosmetiikkabrändi Do-
ven teettämään tutkimukseen, jon-
ka mukaan ”yli puolet suomalaisista 
10–17-vuotiaista tytöistä on harkin-
nut oman ulkonäkönsä muuttamis-
ta nähtyään sosiaalisessa mediassa 
kuvia, jotka korostavat epärealistisia 
kauneus ihanteita”. 

Läpinäkyvyyden vuoksi tekstin al-
lekirjoittaneiden vaikuttajien olisi pi-
tänyt kertoa yhteistyösopimuksistaan 
Doven kanssa. Koska yhteistyötä ei 
mainittu, kosmetiikkayhtiön – sinänsä 
hyvän ajatuksen sisältämä – mainos-
teksti päätyi valtakunnan suurimman 
sanomalehden sivulle ilman mainin-
taa siitä, että kyseessä oli mainos. Ja 
kun yhteistyö tuli julki, Dove ja kam-
panjan suunnitellut viestintätoimisto 
Drum jättivät palkkaamansa vaikutta-
jat yksin julkisuuteen selittelemään ta-
pahtunutta.

Vanha peli, uudet vaatteet
Kaupallisesti motivoitujen näkemys-
ten ujuttaminen mediaan ei ole uusi 
ilmiö.

”Lobbarit ja viestintätoimistot myy-
vät asiakkailleen niin sanottua ansait-
tua näkyvyyttä. Karrikoidusti ’maksat-
te meille summan x, niin teistä tulee 
juttu lehteen’. Tämmöistä palvelua on 
myyty kauan, eikä se ole halpaa. Kor-
kea hinta tarkoittaa, että taustalla on 
hyvin taitavia ja verkostoituneita hen-
kilöitä, jotka pystyvät paketoimaan 
asiat journalisteille sopivaan muotoon, 
ja jos mukana on joku uutinen, se usein 
meneekin läpi”, Nazarenko muistuttaa.

Ilmiö on vanha, mutta sitä on osal-
taan vauhdittanut median kriisiytynyt 
rahoituspohja. Journalistisen työn käy-
dessä hankalammaksi monet toimit-
tajat ovat vaihtaneet viestintätoimis-
toihin, yritysten viestintäjohtajiksi ja 
lobbareiksi. Näissä tehtävissä he pys-
tyvät hyödyntämään karttunutta ym-
märrystään median toiminnasta, jour-
nalistista osaamistaan verkostojaan.

Kuka on äänessä?
Journalismin ja vaikuttajamarkkinoin-
nin sekoittuminen synnyttää ilmeisiä 
kysymyksiä siitä, miten viestejä tulisi 
milloinkin tulkita. Entä vaikuttaako 
markkinointityö toimittajan uskotta-
vuuteen journalistina? Journalistilii-
tossa roolien sekoittumisesta ei olla 
vielä huolissaan.

”Tämä ei ole ollut meille mikään 
valtavan suuri kysymys, mutta olisi 
tärkeää, että markkinoinnin ja jour-
nalismin välinen raja olisi selvä kaikil-
le. En näe ongelmana että esimerkiksi 
free-toimittaja tekee myös kaupallis-
ta yhteistyötä vaikka Instassa. Se vuo-
rostaan saattaa mahdollistaa pitkäjän-
teisyyttä vaativat ja huonosti palkatut 
hommat, ihmisoikeusreportaasien kir-
joittamisen ja tutkivan journalismin 
kaltaisen työn.” 

Täysin vaivatonta tämä ammatilli-
nen tasapainottelu ei ole. Kilpailevat 
roolit saattavat tahattomastikin vai-
kuttaa toisiinsa.

”On hankala kysymys, vähentääkö 
se journalistin uskottavuutta, jos yhte-
nä päivänä on markkinoimassa ja seu-
raavana kirjoittaa suurta yhteiskun-
nallista artikkelia. Mutta kenttä on 
tämmöinen”, Nazarenko toteaa.

VIDEOPALVELU  YouTube 
on osa tiedonvälityksen infra-
struktuuria ja alusta, jossa on 

tarjolla lähes mitä tahansa. Sieltä löytyy 
myös Yle Kioskin videoita. Verovaroin 
tuotetun journalismin vieminen YouTu-
been on epäilemättä harkittu osa Ylellä 
jo vuosia käynnissä ollutta nuorennus-
leikkausta, sillä alustan kautta on mah-
dollista tavoittaa sellaisia yleisöjä, joi-
ta perinteisemmät Ylen kanavat eivät 
saavuta. Samalla journalismi kuitenkin 
asetetaan mainosten, sekoilun ja sala-
liittojen rinnalle, ja antamaan välillises-

ti uskottavuutta kaikelle sisällölle You-
Tubessa. Tilanne on sekä uhka että 
mahdollisuus. 

”YouTubessa toimii esimerkiksi pal-
jon venäläisiä oppositiomedioita. Siellä 
toimii myös monia sananvapauteen si-
toutuneita toimijoita, ja näkisin sen suu-
rempana mahdollisuutena”, Journalisti-
liiton Salla  Nazarenko toteaa. 

Journalismin, mainosten ja huuruis-
ten salaliittojen erottaminen toisistaan 
kuitenkin edellyttää katsojilta media-
lukutaitoa sekä sisällöntuottajien sitou-
tumista läpinäkyvyyteen. 

Tiede on niin vaikeaa
Tilda Sederholm

S UOM A L A I S ET OVAT KIIN NOS TU N EITA tieteestä, sen kertovat erilaiset 
kyselyt kerta toisensa jälkeen. Yleismediakin on viime vuosina alka-
nut kertoa yhä ahkerammin eri alojen tutkimustuloksista.

Periaatteessa hyvä juttu, käytännössä ei välttämättä. Faktat ovat monas-
ti vähän sinnepäin, valitettavan usein myös tieteeseen ja tekniikkaan kes-
kittyvissä aviiseissa.

Otetaan muutama satunnainen esimerkki.
”Uranus on 2,8 miljardin kilometrin päässä – ja silti voit nähdä sen pal-

jain silmin. Juuri nyt on nähtävissä epätavallisen upea tähtitaivaan valo-
show.” (Tieteen Kuvalehti, 22.10.2021)

”Upea valoshow” tarkoittaa käytännössä sitä, että Uranus näkyy pilkko-
pimeällä paikalla juuri ja juuri paljain silmin, jos tietää, mikä himmeistä 
valo pisteistä on Uranus. Eli luvassa on pettymysten pettymys.

”Mustat aukot ovat tiheää ainetta avaruudessa, joiden painovoimaa ai-
neet, kaasut tai valon liikkeet eivät pysty pakenemaan.” (HS, 29.11.2015)

Mustat aukot eivät ole ollenkaan ainetta, ne ovat pelkkää gravitaatiota.
”Tällaisia kirkkaita meteoriitteja syntyy, kun pienet asteroidit osuvat 

ilma kehään ja palavat kokonaan tai miltei kokonaan kitkan vuoksi.” (Tek
niikan Maailma, 30.1.2020)

Jos asteroidi osuu Maahan, olemme pahimmassa tapauksessa tuhon 
omia. Meteoriiteista taas päästään median kestoerheeseen: tähdenlennois-
ta uutisoitaessa käsitteet menevät lähes poikkeuksetta sekaisin.

Avaruudessa kiitävä pieni, halkaisijaltaan alle metrin mittainen kiven-
kappale on meteoroidi, Maan ilmakehään syöksyvän meteoroidin aiheutta-
ma valoilmiö on meteori eli tähdenlento, ja maanpinnalle selvinnyt kappale 
on meteoriitti. Mikä tästä tekee niin ylivoimaisen vaikeaa?

SA M A A VOI S I PO HTI A monien muidenkin käsitteiden kohdalla. Linnun-
radasta ja Aurinkokunnasta puhutaan ristiin ja rastiin, vaikka toinen on 
satojen miljardien tähtien muodostama galaksi, ja toinen Auringon sekä 
sen kiertolaisten muodostama systeemi. 

Aurinko puolestaan on tähti, mutta muut tähdet eivät ole aurinkoja, 
vaikka niin sitkeästi tavataan sanoa. Aurinko on oman planeettajärjestel-
mämme keskuskappale, jonka erisnimi on Aurinko. 

Jos miehen nimi on Matti ja naisen nimi Liisa, kaikki miehet eivät ole 
matteja eivätkä kaikki naiset liisoja.

KÖMM Ä H DYK S I Ä SAT TU U , mutta tiedeuutisten virheissä ehkä häiritsevintä 
on se, että ne olisi helppo välttää. Tiedonvälityksen historiassa ei koskaan 
ole ollut niin vaivatonta tarkistaa faktoja. 

Miksi niin ei tehdä? Usein vedotaan kiireeseen, mutta faktojen tarkista-
minen on nykyisin paitsi vaivatonta, myös nopeaa. Lisäksi se yksinkertai-
sesti kuuluu asiansa osaavan ja ammattikuntansa eettisiä sääntöjä noudat-
tavan journalistin toimenkuvaan. 

Monet tieteelliseen tutkimukseen liittyvät näkemykset ovat kiistanalai-
sia ja tulkinnanvaraisia, mutta virheitä on alvariinsa myös perusasioissa, 
jotka tiedetään takuuvarmasti. 

Netti on täynnä hömppää ja huuhaata, mutta kyllä sieltä faktaakin löy-
tyy. Etenkin niistä perusasioista.

Vai onko toimittajien olettamus, että tieteen popularisointi tarkoittaa 
eksaktiudesta tinkimistä ja oikeellisuudesta piittaamattomuutta, koska tie-
de on niin vaikeaa?

Olenpa kuullut sellaisenkin toteamuksen, että tiedejuttujen erheet ja 
epätarkkuudet eivät haittaa, koska kukaan ei niitä huomaa. 

Tällaista ”pikkuseikkoihin” puuttumista saattaa joku pitää joutavan-
päiväisenä pilkunviilaamisena, mutta ainakin omalla kohdallani herää 
epäilys, mitä kaikkea on pahasti pielessä myös sellaisten alojen uutisoin-
nissa, joista en ole perillä yhtä hyvin kuin avaruuden asioista.

MARKUS HOTAKAINEN

Kirjoittaja on tietokirjailija, tiedetoimittaja ja luontovalokuvaaja.
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Tiktokia mielenterve ydestä
Sosiaalinen media tarjoaa kokemus asiantuntijoille  
monipuolisia työkaluja muiden tukemiseen.

Oman lajinsa muodostavat  videot, 
joissa Nuutinen vastaa seuraajien-
sa kommenttikentässä esittämiin ky-
symyksiin. Lisäksi hän julkaisee 
toisinaan seuraajien suosimia ASMR- 
videoita, joissa hän pyrkii rentout-
tamaan katsojia kuiskuttelemalla 
kuulumisiaan ja rapisuttelemalla 
mikrofonia.

”A LO IT I N tiktok-
kaamisen vuo-
si sitten toinen 
päivä tammi-
kuuta. Tuli vain 
sellainen tunne, 

että hitto; mä alan tehdä videoita!”
30-vuotias helsinkiläinen Laura 

Nuutinen on koulutettu kokemusasian-
tuntija. Hän jakaa tietoa ja omia koke-
muksiaan mielenterveysasioista Tik-
tokissa Kokemusasiantuntija  Laura 
- tilillään, ja on työskennellyt muun 
 muassa Helsingissä psykiatrian polikli-
nikalla ja Diakonissalaitoksella.

”Kun uutisoidaan niin paljon kai-
kesta negatiivisesta, haluan jakaa 
muille hyvää energiaa, positiivisuut-
ta sekä omia selviytymiskeinoja”, hän 
sanoo.

Tiktokkaamisen alkuvaiheessa 
Nuutinen kertoi seuraajilleen erilaisis-
ta ahdistuksen hallintakeinoista. Hän 
paljastaa itsellään olevan tapana aset-
taa niskaan kylmäpussi ja näpertää sit-
ten hama-helmiä.

”Se on minulle kaikkein toimivin 
rauhoittumiskeino”, hän sanoo.

Tunteen mukaan  
ei ole pakko toimia
Nuutisen mielenterveyden ongelmat 
alkoivat vuonna 2009, kun Nuutisen 
ollessa kesätöissä kaupan kassalla 
 ostoksensa maksamatta jättänyt asia-
kas uhkasi häntä aseella.

”Muutuin avoimesta ja iloisesta täy-
sin sulkeutuneeksi ja ahdistuneeksi”, 
Nuutinen sanoo. Kuusi vuotta myö-
hemmin lääkäri diagnosoi hänellä 
kaksisuuntaisen mielialahäiriön.

Nuutinen kertoo kevään 2020 ol-
leen merkittävin käännekohta kun-
toutumisen kannalta.

”Minulla oli pahin olo ikinä”, hän 
sanoo. ”Taustalla oli itsetuhoisuutta ja 
muutamia itsemurhayrityksiä. Tajusin, 
että haluan ja tarvitsen muutosta.”

Nuutisen kodin seinällä roikkuu 
taulu, jonka teksti kehottaa toimimaan 
toisin kuin tunne sanoo.

”Se oli isoin juttu, jota alussa opet-
telin”, hän toteaa.

”Vastaan ihan kaikille”
Nuutisen Tiktok-tiliä seuraavat ihmi-
set murrosikäisistä keski-ikäisiin.

”He, jotka tunnistavat minut kadul-
la, ovat usein yläkouluikäisiä”, hän 
kertoo.

Tiktokissa on myös mahdollista olla 
vuorovaikutuksessa yhdessä seuraa-
jien kanssa reaali aikaisesti live-videoi-
den välityksellä. Tosin käyt-
täjän on oltava vähintään 
18-vuotias voidak-
seen julkaista reaali-
aikaista sisältöä.

”Kun kysyn live-
nä kuulumisia, moni 
tunnustaa rehellises-
ti, että nyt on ollut 
vähän paska päi-
vä”, Nuutinen sa-
noo. ”Vastaan ihan 
kaikkiin asiallisiin 
kommentteihin”, 
hän lisää ja kertoo 
saaneensa seuraa-
jiltaan paljon posi-
tiivista palautetta 
aktiivisuudestaan.

TEKSTI  MATILDA KOIVISTO    KUVA  LAURA NUUTINEN

ASMR on lyhenne englanninkielisistä 
sanoista autonomous sensory meridian 
response. Se tarkoittaa autonomisia, 

rauhoittavia ja miellyttäviä aistielämyksiä. Esi-
merkiksi kuiskaukset voivat luoda kuulijalle hy-
vän olon tuntemuksia, kihelmöintiä tai väristyk-
siä, jotka kulkevat pään takaosasta selkä rankaa 
pitkin aina lihaksiin saakka. ASMR-elämyksiä voi 
saada kuuloaistin lisäksi myös näkö- ja tunto-
aistin kautta. Osa ihmisistä kuitenkin kertoo, et-
tei ole koskaan kokenut ASMR:ää.

Usein ensimmäiset ASMR-kokemukset si-
joittuvat lapsuuteen, jolloin rauhoittavan aistielä-
myksen kokenut ei vielä tunnista tai osaa nimetä 
kokemustaan. Tyypillinen ASMR-reaktion lau-
kaisija on parturi- tai lääkärikäynti, jossa toinen 

ihminen tulee lähelle tunnelman ollessa samalla 
rauhallinen.

ASMR-videot ovat pätkiä, joiden avulla pyri-
tään luomaan katsojalle rentoutumisen kokemus 
kuiskailemalla, liikuttamalla käsiä tai antamal-
la henkilökohtaista huomiota. Rauhoittumis-
tarkoitukseen tuotettujen ASMR-videoiden 
suosio on ollut suuressa kasvussa jo useamman 
vuoden ajan, ja tavallisesti niistä haetaankin 
apua esimerkiksi nukahtamisvaikeuksiin. Osalle 
ihmisistä ASMR-videot toimivat myös keino-
na kohentaa keskittymistä opiskellessa tai töitä 
tehdessä.

ASMR-videoita on esimerkiksi  YouTubessa 
ja Tiktokissa. Suurimman tehon videoista saa irti 
kuuntelemalla niitä hyvillä kuulokkeilla.

ASMR värisyttää kuulijaansa

Somessa piilee myös riski
Sosiaalinen media ei ole aina hyväksi. 

Mielenterveysalan kansalaisjär-
jestö MIELI ry:n johtava asiantun-
tija ja psykiat rian dosentti Kris tian 

Wahlbeck kertoo, että tutkimusten 
mukaan mielenterveyden ja sosi-
aalisen median käytön välillä on 

annos-vaikutussuhde: ”Mitä pi-



Tiktokia mielenterve ydestä
dempi ruutuaika vuorokaudessa, si-
tä heikompi mielen terveys. Pakon-
omainen  somen käyttö siis heikentää 
mielen terveyttä.” 

Wahlbeck muis-
tuttaa myös netti-
kiusaamisen ja viha-
puheen kielteisistä 
vaikutuksista sekä 
ulkonäköpaineista, 
joita poseerauskult-
tuuri luo nuorille.

Nuutinen tiedos-
taa, että sosiaalises-
sa mediassa tuote-
taan myös sisältöä, 
jonka vaikutukset 
mielenterveydelle 
eivät ole myönteisiä.

”On esimerkiksi sellaisia mitä syön 
päivässä -videoita. Olen pohtinut, 
ovatko ne lopulta hyväksi kasvaville 
nuorille. En itse halua tehdä sellaisia 
videoita”, Nuutinen sanoo. Hän ker-
too myös Tiktokissa kiertävästä tren-

distä, jossa ideana on listata, mitä 
kukin on saavuttanut kuluneen vuo-
den aikana.

”Osa ihmisistä lähestyy asiaa ne-
gatiivisesta kulmasta, ja luettelee 

erilaisia epäonnistumisia. Sii-
nä syntyy kilpailua siitä, kenel-
lä menee huonoiten”, hän se-

littää.

Tärkeä osa elämää
Silloin tällöin joku kertoo 
komment tien välityksel-
lä omista mielenterveys-
ongelmistaan ja niiden ai-

heuttamista vaikeuksista, 
ja selostusta seuraa rypäs 

muiden seuraa jien avautumi-
sia. Välillä Nuutinen saa aihees-

ta myös yksityisiä viestejä. Silloin hän 
pyrkii ohjaamaan apua tarvitsevat oi-

keanlaisten palveluiden pariin. Hän 
on tehnyt myös videon, johon kokoa-
mistaan chateista voi saada apua mie-
lenterveydellisiin pulmiin.

”Moni on kerto-
nut saaneensa vide-
oistani apua omaan 
oloonsa. Yksi sanoi 
viime viikolla, että 
hän on oppinut ole-
maan oma itsensä ja 
luottamaan itseensä 
videoideni avulla”, 
Nuutinen pohtii va-
kavana. ”Tulee sel-
lainen olo, että tällä 
duunilla, jota teen, 
on paljon merkitys-
tä.”

Juuri työn merkityksellisyys ener-
gisoi Nuutista, joka kokee olevansa ko-
kemusasiantuntija 24 tuntia seitsemä-
nä päivänä viikossa.

”Se työ on todella iso osa minua”, 
hän tunnustaa ja kertoo saavansa vä-
lillä kommentteja, joissa kyseenalais-
tetaan kokemusasiantuntijuus palkka-
työnä.

”Kaikilla on kokemustietoa. Mut-
ta tämä on eri asia. On mahdollista 
käydä kokemusasiantuntijan koulu-
tus, ja tehdä siitä itselleen ammatti”, 
 Nuutinen valottaa. Koulutukseen 
pääsee esimerkiksi Kokemustalo ry:n 
kautta.

Esimerkiksi terveydenhuollon 
sote-uudistuksessa kokemusasian-
tuntijoilla on paikkansa palvelu-
jen kehittäjinä ihmislähtöisemmik-
si. Palkkatyön lisäksi taustalla pyörii 
oma yritys, jonka kautta hän käy ker-
tomassa tarinaansa muun  muassa 
sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. 

Seuraajilleen Nuutisella on tärkeä 
viesti:

”Jokainen on tärkeä ja arvokas ih-
minen, oli tausta millainen tahansa.”

Tiktok huolestuttaa länsimaissa

TIKTOK on kiinalainen sosiaalisen me-
dian palvelu, jossa käyttäjät voivat ja-
kaa lyhyitä videoita. Sen omistaa ja si-

tä kehittää teknologiayritys ByteDance, jolla on 
kytköksiä Kiinan hallintoon. Tiktokin ja Kiinan 
hallinnon välinen suhde on aiheuttanut laajasti 

huolta ja epäluuloisuutta länsimaissa.
Vuonna 2022 itävaltalainen tietoturvatutkija 

Felix Krause paljasti Tiktokin kykenevän seuraa-
maan käyttäjiään tallentamalla heidän kaikki toi-
mensa sovelluksen omassa selaimessa.

Tiktokkaaja Laura Nuutinen haluaa jakaa  
hyvää energiaa ja positiivisuutta seuraajilleen.

”PAKONOMAINEN  
 SOMEN KÄYTTÖ 

HEIKENTÄÄ MIELEN
TERVEYTTÄ.”

Saat ensimmäisenä  
tietoa museon kouluille 
suunnatuista palveluista  
ja tapahtumista!

www.amosrex.fi/kouluille

Tilaa
Amos Rexin
opekirje

Uutisia kestävästä kehityksestä  
& ihmisoikeuksista
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O L E N  luuranko-
naamioinen soturi 
aavikolla. Ensim-
mäinen tavoittee-
ni on paikantaa 
irani lainen ken-

raali. Seuraava on kohdistaa ballisti-
nen ohju sisku hänen seurueeseensa. 
Muutaman minuutin päästä teloitan 
läjittäin Quds-joukkoja ja hijabiin pu-
keutuneen siviilinaisen. Vaihto ehtoja 
murhaamiselle ei anneta.

Kohtaus on viime lokakuussa jul-
kaistun Call of Duty: Modern Warfare 2 
ensimmäisestä tehtävästä. Se muistut-
taa läheisesti Yhdysvaltain Bagdadissa 
vuonna 2020 tekemää ohjusiskua, jossa 
kuoli iranilainen kenraalimajuri Qas-
sem Suleimani. YK:n mukaan isku oli 
kansainvälisen oikeuden vastainen.

Videopelit eroavat perinteisestä me-
diasta monessa mielessä. Pelaaminen 
vaatii käyttäjältä tavanomaista suu-
rempaa aktiivisuutta ja tarkkaavai-
suutta, jotta pelissä voi edetä. Syntyy 
immersio, uppouttava kokemus, joka 
sitouttaa pelaajan virtuaaliseen lume-
maailmaan. Tätä kokemusta perintei-
nen media ei toistaiseksi voi synnyttää. 
Mutta perinteisen median tavoin myös 
videopelit sisältävät piileviä narratiive-
ja, jopa suoranaista propagandaa.

Sotarikokset, ihmisoikeusrikko-
mukset ja kansainvälisen oikeuden 
loukkaaminen eivät ole uutta Call of 
Dutyn maailmassa. Pelkästään sarjan 
uusimman osan juonessa syyllistytään 
ainakin 38 erilaiseen rikokseen ja sota-
rikokseen.

Sarjan vanhemmassa, kylmään so-
taan sijoittuvassa Black Ops Cold War 
-osassa yksi protagonisteista toteaakin, 

että jokainen heidän tehtävänsä on lai-
ton. Pelin etenemisen onneksi paikalla 
oleva presidentti Ronald Reagan an-
taa laittomuuksille siunauksensa. On-
han kyse vapaan maailman turvalli-
suudesta.

Pelisarja on jo pitkään tarjoillut 
klassisen propagandan piirteitä si-
sältävää narratiivia, jossa korostuvat 
miehinen sankaruus, mustavalkoinen 
vastakkainasettelu vihollisen kanssa 
ja voittamisen kulttuuri. Lähi-itä esi-
tetään alkukantaisena paikkana, joka 
toimii keskittymänä terroristeille ja 
järjestäytyneelle rikollisuudelle.

Call of Duty -sarjan ensimmäiset 
osat sijoittuivat toiseen maailman-
sotaan eivätkä sisältäneet jatko-osien-
sa tapaan runsaasti amerikkalaista 
jingoismia eli yltiöisänmaallisuutta. 
Pelit ottivat uudenlaisen suunnan en-
simmäisen, vuonna 2007 julkaistun 
Modern Warfare -pelin myötä. Kerron-
ta muuttui elokuvamaisemmaksi, ja 
pelit sijoittuivat nykypäivään.

Tästä lähtien pelien juoniin on si-
sältynyt narratiivi amerikkalaisten 
ylivertaisuudesta muihin valtioihin 
nähden sekä sotilaallisten väliintulo-
jen välttämättömyydestä. Yhdysvallat 
nähdään uhattuna demokratian puo-
lustajana ja on aina oikeutettu invaa-
sioihinsa globaalin terrorismin pysäyt-
tämisen nimissä.

Pentagonin ja peli-
teollisuuden suhde
Call of Duty: Modern Warfaren (2019) 
kampanjaohjaaja Jacob Minkoff 
toteaa Game Informerin haastattelus-
sa, että peli ei ole poliittinen. ”Mutta 

Audiovisuaalinen viihdeteollisuus 
on aina ollut erittäin militaristista. 
Videopelit ovat ennen kaikkea 
sotateollisuuden sivutuotteita.

Activision: C
all of D

uty: M
odern W

arfare 2

TEKSTI  JULIUS HALME

Immersiivistä propagandaa
muistuttaako se geopoliittisesti maail-
maa, jossa elämme? Totta helvetissä”, 
hän jatkaa.

Minkoffin vastaus saattaa kuulos-
taa oudolta. Eräässä pelin tehtävistä 
rekonstruoidaan Persianlahden sodan 
”Kuoleman moottoritie”. Pelissä tuhoa-
jat ovat tosin venäläisjoukkoja, ei Yh-
dysvaltojen johtama liittouma.

Kysymystä poliittisuudesta väistel-
lään myös fiktiivisyyteen vetoamisella, 
mikä ei kuitenkaan muuta pelin sisäl-
töä tai vapauta sen tekijää vastuusta.

Ala on jo pitkään kiistänyt tekevän-
sä poliittisia pelejä. Videopeleihin eri-
koistuneen Polygon-sivuston mukaan 
mediapolemiikki saattaa maksaa pe-
liyhtiölle seitsennumeroisia summia, 
kun kriisinhallintayhtiöt hälytetään 
paikalle, kalliit ohjelmistot asennetaan 
monitoroimaan julkista keskustelua ja 
henkilökunta joutuu vastaamaan vies-
teihin sosiaalisessa mediassa ja fooru-
meilla. Välillisiä kuluja syntyy sijoitta-
jien kaikotessa kohujen takia.

Pelistudiot palkkaavat aktiivises-
ti sotilaskonsultteja varmistaakseen 
autenttisuuden peleissään. Joskus ko-
huksikin asti. Iran–Contra-skandaa-
lissa 1980-luvulla ryvettynyt Yhdys-
valtain merijalkaväen eversti Oliver 
North toimi käsikirjoituskonsultti-
na, ääninäyttelijänä ja promoottorina 
Call of Duty: Black Ops II -pelin tuotan-
nossa.

Pyöröovi toimii toiseenkin suun-
taan. Vuonna 2014 Call of Dutyn käsi-

kirjoittaja-ohjaaja Dave Antony pal-
kattiin yhdysvaltalaiseen Atlantic 
Council -ajatushautomoon mallinta-
maan tulevaisuuden sodankäyntiä.

Armeija jalkautuu  
internetiin
Eri valtioiden viranomaiset ovat 
hyödyntäneet audiovisuaalista sota-
propagandaa aina ensimmäises-
tä maailmansodasta lähtien, jol-
loin propagandafilmejä esitettiin 
elokuva teattereissa ennen varsinaista 
näytöstä. 

Pelillistetty propaganda on saman 
ilmiön jatkumoa, eikä se ole Yhdys-
valtain armeijalle uusi kikka. Ylei-
sen mielipiteen muokkaamisen lisäk-
si pelimaailmaa hyödynnetään varsin 
konkreettisenkin taisteluhengen ko-
hottamiseksi: pelit ovat nykyisin osa 
värväysprosessia. Vuoden 2002 hitti-
peli, America’s Army, oli ensimmäinen 
armeijan kehittämä videopeli.

Peli oli ilmainen, mikä ei ollut ta-
vanomaista tuohon aikaan. Ilmaisuus 
tarkoitti, että nuoret pelaajat pystyivät 
hankkimaan sen ilman vanhempien 
lompakolla käymistä, toisin sanoen il-
man vanhempien valvontaa.

Perustuslain takaamia oikeuksia ja 
vapauksia puolustava kansalaisjärjes-
tö American Civil Liberties Union totesi 
pelin rikkovan kansainvälistä lainsää-
däntöä lasten osallistumisesta aseelli-
seen konfliktiin kohdistamalla värväys-

Presidentti Reagan oikeuttaa laittomat tehtävät ”vapaan maailman edistämisellä”.  
Ruutukaappaus pelistä Call of Duty: Black Ops Cold War.



TEKSTI  ANNI VIHERVIRTA

B A B B D I N K AU P U N K I on brutalisti-
nen pilvenpiirtäjien muodostama be-
tonisokkelo, jossa vallitsevat apatia ja 
seisahtuneisuus. Kuultavissa on vain 
sähköinen humina ja tyhjiä katuja 
pyyhkivä viima. Hylätyltä vaikutta-
vassa metropolissa on vielä muutama 
jumiin jäänyt, vähäsanainen ja karke-
akasvoinen asukas.

Tehtävä on selkeä: selvitä, mistä 
saa junalipun, hae se ja astu kaupun-
gista pois vievään junaan. Ideana on 
mieluummin tutkiskelu kuin nopea 
läpijuoksu. Pieniä kujia ja porras-
käytäviä koluamalla voi löytää salai-
sia esineitä ja kulkemista helpottavia 
työvälineitä.

Mekaniikaltaan mysteeripeli  Babbdi 
on yksinkertainen kävelysimulaattori. 
Eri esineet tuovat sen verran vaihte-
lua, ettei pelaaminen turruta, ja kau-

pungissa saa kulumaan juuri sen ver-
ran aikaa kuin haluaa.

Babbdi on karuudessaan näyttävä, 
hetkittäin jopa kaunis. Korkealta pilven-
piirtäjästä katsottuna autioitunut rumi-
lus muuttuu ihmeelliseksi monumentik-
si. Kiviseinämää rikkoo kulman takaa 
löytyvä keidas. Viemärin pimeästä löy-
tyy porukka tanssimassa tulen ympäril-
lä. Pitkin kaupunkia ripotellut hahmot 
ovat kryptisiä ilman kliseisyyttä.

Peli onnistuu yhdistämään löyhän 
tarinan uskottavaan outoiluun. Kun-
pa sen jättiläiskaupunki vain olisi jät-
timäinen. Pelaaja toivoo paradoksaa-
lisesti löytävänsä vielä yhden kujan 
tutkittavakseen lähtemisen sijaan.

Lemaitre Bros.:  
Babbdi

Metropoliseikkailu  
onnistuu outoilussaan

keinoja alle 18-vuotiaisiin. Yhdysvallat 
sai huomautuksen YK:n lapsen oikeuk-
sien komitealta vuonna 2008.

U.S. Army Esports -joukkue perus-
tettiin vuonna 2018 modernisoimaan 
värväysprosessia. 

Vuonna 2020 joukkue siirtyi 
Twitchiin, joka on nuorten suosima 
pelien striimaus-alusta. Koronapan-
demian koteihinsa juurruttamat ihmi-
set löysivät kanavan nopeasti. Chattiin 
ilmestyi striimaajille osoitettuja kysy-
myksiä, kuten ”mikä on Yhdysvaltojen 
lempisotarikoksesi?”. Kiusalliset kyse-
lijät saivat nopeasti kenkää kanavalta. 
Poispotkimispäätökset jouduttiin myö-
hemmin pyörtämään perustuslain vas-
taisina.

Twitch joutui nopeasti puuttumaan 
armeijan jakamiin linkkeihin, joissa 
kerrottiin mahdollisuudesta osallis-
tua arvontaan. Palkinnoiksi luvattiin 
viihde-elektroniikkaa. Yhteystiedot 
täytettyään pelaaja kuitenkin sai il-
moituksen, jossa kiitettiin kiinnostuk-
sesta armeijaan liittymiseen ja kerrot-
tiin värvääjän olen yhteydessä heihin 
pian. 

Twitchiin liittymisen minimi-  
ikä raja on 13 vuotta.

Nykypäivänä myös monet e-urhei-
lu-turnaukset ovat Yhdysvaltain ar-
meijan sponsoroimia.

Viime joulukuussa mediasivus-
to  Vice sai haltuunsa armeijan sisäi-
siä dokumentteja, joista käy ilmi, että 
armeija suunnitteli käyttävänsä lähes 
seitsemän miljoonaa dollaria pelita-
pahtumien ja striimaajien sponsoroin-
tiin. Sponsoroinnilla pyrittiin kasvatta-
maan kohderyhmää eli tavoittamaan 
uusia värvättäviä Z-sukupolven eli 
18–24-vuotiaiden joukosta. Markki-
nointibudjetti oli yhteensä 6 875 000 
dollaria. Armeija kuitenkin vetäy-
tyi sponsorisopimuksesta ahdistelu-

kohussa ryvettyneen  peli yhtiö 
Acti  vision Blizzardin kanssa, joten to-
teutunut budjetti ei ole tiedossa.

Akateemisiakin  
kriitikkoja löytyy
Myös media- ja pelitutkijat ovat havah-
tuneet ilmiöön. Videopelien, etenkin 
sotapelien, ideologioita tarkastelevis-
sa tutkimuksissa on hyödynnetty eri-
laisia yhteiskuntafilosofisia teorioita ja 
käsitteitä.

Tampereen yliopiston pelikulttuu-
rien huippuyksikössä työskentelevän 
tutkija Emil Lundedal Hammarin 
mukaan mukaan sotapelit, ja video-
pelit ylipäätään, ovat osa hegemonista 
järjestelmää, joka vahvistaa länsimais-
ta konsensusta 2000-luvun kolonialis-
min, imperialismin ja globaalin kapi-
talismin oikeutuksesta.

Sotapelien talouspoliittista luonnet-
ta tutkivassa artikkelissa Hammar ja 
brittiläinen sosiologian tutkijatohtori 
Jamie Woodcock summaavat:

”Kaiken kaikkiaan sotapelien po-
liittista taloustiedettä määrittää kol-
me keskeistä näkökohtaa: ensinnäkin 
sen sekoittuminen 2000-luvun impe-
rialistisen kapitalismiin; toiseksi sen 
symbioottinen suhde sotilas-teolliseen 
järjestelmään; ja kolmanneksi ohjel-
mistotyökaluihin ja koulutusohjelmiin 
sisäänrakennetut ideologiat, jotka eh-
dollistavat ohjelmoijia militarismin ja 
’kapitalistisen realismin’ kyseenalais-
tamattomaan ylivaltaan.”

Vaikka virtuaalisella aavikolla tais-
teleminen on omiaan irrottamaan 
suurten peliyhtiöiden asiakkaan aja-
tukset arkitodellisuudesta, jokainen 
luurankonaamioinen sotilas on huo-
maamattaan ja haluamattaan samalla 
globaalin talouspoliittisen ja militaris-
tisen vallankäytön pimeässä ytimessä.

Peliarvio

YYhdysvallat päätti Afganistaniin menosta YYhdysvallat päätti Afganistaniin menosta Y ovat YnoYYuYYsYYsYeeYeeY t ulkopolitiikan keskiöön. Euroopan unioni on YihmYYiYYsYYoYikeuksien puolustajana iso tekijä ja unionin mie-YliYYpiYYtYYeYYeYYlYlYlYä on painoarvoa.YSYuomiYuomiY taas on maailmalla kovin pieni tekijä, promil-
leYleYmaYmaYailYailY man väestöstä. Unionin kautta mielipiteemme 

kuitenkin näkykyk y ja kasvaa kokoaan suuremmaksi. EU on nostanut 
ihmisoikeusasiat oman politiikkansa keskiöön ja Euroopan parla-
mentilla on kansalaisten mielipiteen esilletuojana ollut tässä tär-
keä merkitys. EU on meille vahva arvoyhteisö ja keino vaikuttaa 
niin lähialueillamme kuin koko maailmassa.

Kauppapolitiikassa unionilla on täysi toimivalta jäsenmaiden-
sa puolesta. EU-parlamentti on asteittain ajanut kauppasopi-
muksiin yhä enemmän määräyksiä, jotka antavat mahdollisuudet 
vaatia kauppakumppaneiltamme korkeampia ympäristönormeja, 
sitoutumista Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin ja työnteki-
jöiden oikeuksien kunnioittamista. Amazonin metsäkato vaikut-
taa EU-parlamentin kantaan Brasilian kanssa tehtävän vapaa-
kauppasopimuksen hyväksymisessä. Vietnamin kanssa tehdyn 
kauppasopimuksen iso kysymys oli vaatimus Vietnamin sitou-
tumisesta Kansainvälisen työjärjestö ILO:n työntekijöitä suojaa-
viin sopimuksiin.

EU:n ja Kiinan välinen investointisuojasopimus odottaa käsit-
telyään EU-parlamentissa. Senkin hyväksymiseen moni liittää ih-
misoikeusnäkökulman.

Joulukuussa EU-parlamentti hyväksyi uuden ihmisoikeuslouk-
kauksiin tarttuvan pakotemekanismin. Se mahdollistaa pakottei-
den kohdentamisen suoraan henkilöihin, jotka ovat syyllistyneet 
selkeisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Ensimmäistä kertaa mekanis-
mia käytettiin tänä keväänä, kun EU päätti pakotteista niitä venä-
läisiä kohtaan, jotka olivat vastuussa oppositiopoliitikko Aleksey 
Navalniyn oikeuksien loukkaamisesta ja hengen vaarantamisesta.

EU:n ja TuTuT rkin suhteissa ihmisoikeuskykyk symykset ovat nousseet 
ratkaisevaan asemaan. Huoli TuTuT rkin demokratian kaventumisesta, 
oppositiopoliitikkojen pidätyksistä ja median saattamisesta hal-
litsevan puolueen valvontaan lisäävät epäluuloa pitkään paikal-
laan polkeneisiin TuTuT rkin EU-jäsenyysneuvotteluihin. TouTouT kokuussa 
EU-parlamentissa hyväksytty TuTuT rkki-kannanotto vaatii TuTuT rkin hal-
linnolta linjanmuutosta sekä sisäisesti että suhteissa lähinaapu-
reihinsa, erityisesti KyKyK prokseen.

EU asettaa yhä enemmän vaatimuksia kauppakumppaneil-
leen ja erityisesti naapureilleen kautta linjan. Ollakseen uskotta-
va, unionin on pidettävä oma pesäänsä puhtaana. Siksi keskuste-
lu Unkarin ja Puolan demokratiaa rajaavasta kehityksestä jatkuu. 
Demokratiaa on puolustettava jatkossakin.

Eero Heinäluoma
Euroopan parlamentin jäsen

S&D-ryhmä

eeroheinaluoma.fi

Uskon EU-jäsenyyden etuihin  Suomelle, 
mutta en lue itseäni kiilusilmäiseksi EU-uskovai-
seksi. EU on hyödyllinen ja tarpeellinen, mutta 
kaukana täydellisyydestä.

Kansanäänestyksessä 1994 äänestin puolesta, 
sillä EU oli mielestäni Suomelle oikea seuravalinta 

Euroopassa. Monen muun lailla ajattelin, että jäsenyys vahvistaisi tur-
vallisuuttamme ja antaisi tilaa kaupalle, vahvistuvalle taloudelle ja 
kansalaisten hyvinvoinnille.

Olen jäsenyyden alkumetreistä lähtien ollut läheisyysperiaatteen 
suuri kannattaja. Siirretään EU-päätöksentekoon vain ne asiat, joita 
Suomessa ja muissa jäsenmaissa ei voida paremmin hoitaa. Näin 
päätöksenteko pysyy mahdollisimman lähellä ihmisiä ja vaikuttami-
nen on helpompaa.

Tarvitsemme Euroopan laajuista yhteistoimintaa. Hyvä esi-
merkki yhteisiä päätöksiä vaativasta asiasta on ilmastonmuutos. 
Ilmaston lämpeneminen ei tunne rajoja, joten päästöjen vähentä-
misestä on sovittava yhdessä ja kaikkia jäsenmaita sitovalla tavalla.

Myös kauppasopimuksissa EU-edut ovat kiistattomia. EU neuvot-
telee lähes 450 miljoonan ihmisen markkinoille paremmat sopimuk-
set kuin jäsenmaat yksin pystyisivät tekemään. Vain EU on riittävän 
suuri yhteisö laittamaan kuriin monikansallisia suuryrityksiä, kuten 
Facebookia, Googlea tai Amazonia, koskipa se sitten näiden yritysten 
henkilötietojen käsittelyä, tietosuojaa tai verotusta.

Kansalaisille taloudellisia säästöjä tuovia EU:n ratkaisuja ovat 
myös esimerkiksi ulkomaanmatkustajien roaming-maksut tai elekt-
ronisten laitteiden laturistandardi. Roamingpäätöksen on arvioitu 
tuovan suomalaisille vuosittain useiden satojen miljoonien eurojen 
säästön ja laturien yhdenmukaistamisen säästöt eurooppalaisille 
kuluttajille ovat noin 250 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi laturien 
yhteiset standardit tulevat vähentämään pelkästään latureista aiheu-
tuvan elektroniikkaromun määrää Euroopassa arviolta noin 10 000 
tonnia vuodessa.

Moni asia kannattaa kuitenkin pitää kansallisessa päätöksen-
teossa, koska jäsenmaat osaavat asiat paremmin. Metsänhoito on 
viisainta pitää kansallisesti päätettävänä, sillä metsänhoidon ohjeis-
taminen EU-parlamentin kokoussalissa Brysselissä ei tuo lisäarvoa 
kansalliseen päätöksentekoon, mutta kylläkin paljon byrokratiaa. 
Koulujen opetussuunnitelmat ja kansalaisten sosiaaliturvaa koskevat 
päätökset tulevat nekin paremmin hoidettua kansallisilla päätöksillä.

Kun Euroopan unionin kehittämisen seuraavista askelista pääte-
tään – varmaankin Suomen eduskuntavaalien jälkeen – on siis hyvä 
nojata läheisyysperiaatteeseen. Päätetään asiat mahdollisimman 
lähellä ihmisiä ja siirretään unionin päätöksentekoon ja EU-parla-
mentille vain ne asiat, joita jäsenmaissa ei pystytä hyvin hoitamaan.

Päätöksiä siellä, 
missä hyöty 
on suurin
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Metsään ja takaisin
Muusikko Asa viihtyy mökillä, ihailee Vladimir Vysotskya  

ja haluaisi olla raaempi kirjoittaja.

A SA N (Matti Salo) seit-
semästoista studioal-
bumi Täytyy mennä 
metsään ei ihan ensi-
kuulemalta aukene. 
Musiikki on kyllä esi-

merkiksi sillä tavalla kuulijaystävällis-
tä, että laulua on paljon, mutta jotain 
hämärää tässä nyt on – eikä vain Twin 
Peaks -vibojen ja muiden sumuisten 
vaikutteiden puolesta.

Sanoitukset ovat tavallistakin mo-
niulotteisemmat. Tuntuu, että albumi 
ei antaudu käsitettäväksi noin vain, 
vaan se vaatii kiireetöntä kohtaamis-
ta, intuitiivista kuulemista ja järkeilyn 
hyllyttämistä. Levyä on kuunneltava 
silmät kiinni.

”Se on tarkoitushakuista. Idea on 
ollut rikkoa kaavoja ja tehdä laulu-
ja, jotka eivät kuulosta selkeiltä. Niin 
sanotusti syvään päätyyn ja diippiä 
matskua.”

Asa sanoo tehneensä paljon musiik-
kia idea edellä ja penänneensä myös 
kavereiden teksteistä, että mistä tämä 
kertoo.

”Ihmiseen on rakennettu halu järki-
peräistää kaikki. Mutta mitä pidem-
mälle menen musiikin ja taiteen te-
kemisessä, sitä selvemmin huomaan 
sen estävän taiteeseen kiinni pääse-
mistä. En halunnut, että Täytyy mennä 

metsään -albumin ideat ovat selkeitä. 
Enemmänkin siinä teemat lomittuvat.”

Se, mistä albumi kertoo, on artistin 
mukaan oikeastaan täysin toissijaista.

”Sillä ei ole mitään väliä”, Asa sa-
noo hymyssä suin. ”Ja sitten kun tie-
dät sen, sun pitää repiä kartta taas.”

Kuulemma tuottaja Tero Holopai-
nenkin oli jossain vaiheessa alkanut 
kysellä, että mistä tämä oikein kertoo.

”Me oltiin, ettei me tiedetä eikä pi-
däkään.”

Asa kertoo ennen ajatelleensa, et-
tä on tärkeää tietää biisin idea ja tar-
koitus.

”Muistan, kun ystävät pyysivät 
mua koripallonhehkutusbiisiin. Mie-
tin vain, että eihän se ole mikään lau-
lun aihe. Sitten olen saanut fiittipyyn-
töjä räppäreiltä keskellä yötä, niillä on 
yksi säkeistö, jossa ei ole mitään aihet-
ta… Ja mietin, että on kyllä paljon pa-
rempi, ettei ole mitään aihetta kuin et-
tä on paska aihe.”

Räppi bard-runoutena
Monitulkintaisuus on tavallaan anti-
teesi ajan hengelle, joka vaatii, että 
kaiken pitäisi olla helposti pureskel-
tavaa ja selkeää. Tulkintojakin tuntuu 
usein olevan vain yksi oikea, tai aina-
kin siihen tulisi pyrkiä.

”En mä tiedä dissataanko diippiä 
räppiä nykyään, mutta selkeys on to-
si toivottavaa. Meikäläisen styget ovat 
sen verran vinksallaan, että en mä nii-
tä kaikille suosittele. Useimmat ihmi-
set tahtovat jatkuvuutta ja tasapainoa 
elämään eivätkä mitään psykotera-
peuttista turpaanvetoa.”

Asalle räpissä on kuitenkin kysy-
mys sanoituksista. Tämä korostui var-
sinkin uran alkuvaiheessa.

”Mä näen räpmusiikin venäläise-
nä bard-runoutena, että sävellyksellä 
ei ole niin väliä. Kun me alettiin tehdä 
tätä, niin laitettiin taustalle kuusi se-
kuntia mitä vaan mikä toimii ja oltiin 
tyhmiä siihen päälle.”

Muutamassa vuosikymmenessä ko-
ko räpskene on mullistunut ja musiik-
ki muuttunut. Asa näkee siinä myös 
lyyrisiä mahdollisuuksia.

”Uuden ajan räpin myötä sanoitus-
ten muoto on muuttunut tosi lyhyeksi 
ja voi olla, ettei lyriikoista saa mitään 
selvää, kun voksut on efektoitu soitti-
miksi. Siinä on abstraktille runoudelle 
paikka, mitä mun mielestä räpistä on 
puuttunut. Ettei kaikki värssyt ole si-
tä yhtä ja samaa leveilyä omasta elä-
mästä.”

Räppi on myös valtavirtaistunut.
”Räpistä on tullut popmusiikkia ja 

biisit ovat lyhentyneet. Mulla oli hir-

veä överi tästä muodosta, että räpät-
ty säkeistö ja laulettu kertosäe. Sanoin 
Terolle, että haluan tehdä toisinpäin. 
Yritetään tehdä lauletut R’n’B-säkeistöt 
ja räppihuukit.”

Asa sanoo intoilevansa autotunen 
kaltaisista uusista jutuista.

”Mä olen onnellinen, ettei räppi ole 
samaa kuin meidän nuoruudessa. Elä-
mä menee eteenpäin.”

Poliittisuuden vaatimus
Selkeyttä idioottimaisuuteen asti ei 
vaadita nykyisin vain kaupallisessa 
mielessä, vaan myös mustavalkoinen 
poliittisuuden vaade on tullut taiteen 
kentälle pitkän uinumisen jälkeen.

Kokeeko nimenomaan yhteiskun-
nallisena sanoittajana tunnettu Asa 
painetta ottaa kantaa milloin minkä-
kin asian puolesta tai vastaan? 

”En. Haluan laittaa sitä musiik-
kiin välillä ja tykkään kyllä kuun-
nella poliittista räppiä, mutta olen 
salaa vähän onnellinen, etten pysty 
enää olemaan niin yksiulotteinen. Se 
on liian pelkistettyä eikä siinä anne-
ta kuulijalle vaihto ehtoa ajatella toi-
sin. On vaikeaa olla yhtä aikaa senti-
mentaalinen ja yhteiskunnallinen… 
[Vladimir] Vysotsky on musta tosi 
hyvä artisti. Hänellä on poliittisuus, 

TEKSTI  EMILIA MÄNNYNVÄLI    KUVA  PINJA NIKKI
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Metsään ja takaisin
”VIIMEISET VIISI LEVYÄ 

OLEN JULKAISSUT 
VUODEN LOPUSSA,  

NIIN NIITÄ EI TARVITSE 
LÄHETTÄÄ EMMA

PALKINTOSARJAAN 
EIKÄ NIITÄ HUOMIOIDA 

MISSÄÄN.”

rakkaus ja älykkyys kauniissa tasa-
painossa.”

Asa mainitsee Sinivuokko-kappa-
leen uudelta albumilta.

”Siinä tavallaan kuittaillaan kiihko-
isänmaallisille ihmisille, mutta pää-
asiassa siinä vittuillaan poliisille mun 
sisällä.”

Pahiksen etsiminen peilistä ei kuu-
losta viestiltä, jota monikaan haluaisi 
kuulla. Kuitenkin vaikkapa monet fa-
sismin tutkijat ovat löytäneet sen sie-
meniä nimenomaan tavallisuudesta. 
Hannah Arendt esimerkiksi katsoi pa-
huuden olevan hyvin arkista. Se ver-
soo sokeasta tottelemisesta ja halusta 
kuulua joukkoon.

Asa korostaa taiteen kokeellisuu-
den ja kriittisyyden merkitystä ajatte-
lulle laajemminkin. Musiikissa pitää 
olla särmää, ettei se taannu konserva-
tiivisuuden palvelukseen.

Miten artisti itse pyrkii välttämään 
helpon ja varman tien houkutusta? Lä-
hes kaikki olisivat tyytyväisiä, jos mu-
siikki olisi aina samaa.

”Jos olisin hinkannut tätä vielä vuo-
den, voisin ehkä kuunnella sitä koto-
nakin ja olla tyytyväisempi”, Asa aloit-
taa. Seuraa resepti, jolla hyvät biisit 
syntyvät:

”Välillä mietin, että tässähän mä 
vaan päästän höyryjä ulos, että mis-
sä on se abstrakti runopoika, tähän 
tarvitaan nyt sumua. Ja tähän taas jo-
tain yhteiskunnallisuutta… Samaan ai-
kaan tunneälyä, että myöntää jonkin 
häpeän tai ilon aiheen rehellisesti, ja 
se runollinen puoli. Joillain levyillä nä-
mä yhdistyvät, joillain koen niiden ole-
van epätasapainossa.”

Taiteen tekeminen on jatkuvaa ke-
hitystä.

”Mussa on runoilijana kilttiä hippi-
mäisyyttä, josta mä haluaisin eroon. 
Haluaisin olla kirjoittajana raaempi.”

Ei mikään vakiokasvo
Asa ei ole lehtien kansissa kasvojaan 
liiemmin kuluttanut, vaikka mahdolli-
suuksia siihen on taatusti tarjoutunut. 
Kuinka tietoinen päätös on ollut py-
syä poissa julkisuuden kirkkaimmasta 
valokeilasta?

”Tein sen päätöksen heti 1997 kun 
näin, miten Fintelligens sai ihan him-
meän huomion ja hehkutusta. Samaan 
aikaan tuli Kiasmalla tomaatteja nis-
kaan maalaajilta ja jengi oli suunnil-
leen tappamassa, että pyytäkää an-
teeksi vanhemmalta sukupolvelta.”

Toinen syy on tavallaan romantti-
nen.

”Mä rakastan sitä, kun saan itse 
mukamas löytää vaikka uuden leffan. 
Mulle on ihan mahdottomuus esitel-
lä itse uusi biisi ja sanoa, että käykää 
kuuntelemassa ja pistäkää komment-
tia. Viimeiset viisi levyä olen julkais-
sut vuoden lopussa, niin niitä ei tar-
vitse lähettää Emma-palkintosarjaan 
eikä niitä huomioida missään. Tieten-
kin haluan jonkun löytävän valmiin 
jutun, mutta kuten ystäväni DJ Polar-
soul sanoi, ei tämä ole mikään vitun 
laulukilpailu.”

Kolmas syy on hieman yllättävä.
”Ja tällä uudella levylläkin joutuu 

käsittelemään ihan himmeitä häpeän 
tiloja…”

Mitä ansioituneen ja arvostetun ar-
tistin muka pitää hävetä?

”Häpeä kulkee julkisessa ammatis-
sa aina vierellä. En tiedä olenko ny-
kyään tavallista kovempi tyrimään, 
mutta esimerkiksi viimeksi sanoin 
Asunnottomien yössä keikan lopuksi, 
että turvallista kotimatkaa kaikille. Sit-
ten viis sekuntia hiljaa – ei kun pitäkää 
toisenne lämpimänä… Mutta kun an-
taa mikrofonin mun tapaiselle adhd-
ihmiselle, joka ei ole oppinut esiinty-
mään, niin jotain tyhmää tulee aina 
sanottua.”

Tulossa levy köyhyydestä
Tulevaisuudessa Asa kertoo haluavan-
sa siirtyä kirjoittamiseen ja kirjallisuu-
teen, mutta sitä ennen on tehtävä vielä 
ainakin kolme levyä. Vauhti on jatkos-
sakin tuttu levy per vuosi, mutta nii-
tä tehdään myös lomittain. Seuraaval-
la levyllä räppäri käsittelee köyhyyttä 
Suomessa.

Asa & Bäändin kanssa mennään 
taas alkuvuodesta studioon.

”Olen fiilistellyt viime aikoina Idle-
siä. Saattaa olla, että siitä tulee jotain 
transsiräppiä. Jos mä vaan runoilen 
hissukseen ja basisti ja rumpali jumit-
tavat jytinää paikallaan ja kaksi kita-
raa vetävät jotain Sigur Rós -vinku-
naa.”

Mutta milloin ilmestyy Jätkäjätkien 
uusi albumi?

”Se nauhoitettiin vuosia sitten ja on 
nyt 3rd Raililla miksauksessa. Ollaan 
kuunneltu demoversioita Asa & Bään-
din keikkareissuilla ja se kuulostaa 
ihan ookoolta.”

Tuoreella Täytyy mennä metsään 
-levyllä kuuluu tietynlainen draaman 
kaari kodin etsimisestä sen löytämi-
seen. Kaupungista lähdetään ja sin-
ne palataan, mutta siinä välissä levyä 
 äänitettiin keskellä metsää mökillä.

”Kun skedeyksessä on recci-
kammo, niin studiossa on sama. Vas-
ta kun aloin laittaa valmiita biisejä 
järjestykseen tajusin, että tämähän 
kertoo siitä, että mökillä on muka-
vampaa. Mun olkapäiden asento on 
parempi, kun ei ole ketään, kelle esit-
tää mitään.”

Kirjoittaja on Kansan Uutisten toimitus-
päällikkö ja entinen Voiman päätoimittaja.  
Artikkeli ilmestyy molemmissa lehdissä  
Voiman ja Kansan Uutisten julkaisuyhteis-
työnä.

Levyarviot

Designers:
Designers
WeJazz 2022

Belgialainen kontrabasisti Joachim 
Florent on säveltänyt tämän levyn, ja 
tuo valtava, eläimellinen, oman tah-
tonsa ilmaiseva, välillä arvaamaton 
puujötikkä – siis arvon kontrabasso, 
ei Florent – on yksi parhaimmista syis-
tä arvostaa tätä levyä. Australialai-
nen rumpali Will Guthrie tarjoaa niin 
ikään parastaan. Syytä on iloita myös 
pianisti Aki Rissasen ja suomalaisen 
jazzin puolesta, että ennen niin eris-
tyneet suomalaiset muusikot ja levy-
firmat voivat nykyään tehdä maail-
malla, tässä tapauksessa pariisilaisessa 
studiossa, Designersin kaltaista taidet-
ta. 

Tämä sopii työnteon taustamusii-
kiksi, mutta vasta monen kuunteluker-
ran jälkeen, kun musaan on tottunut. 
Avauskappale Lebanon vaatii kuulijal-
ta keskittymistä. Moulindjekissa kuun-
telija näkee elämänsä filminauhana. 
Point Ligne sur Plan komppi-ilottelui-
neen on takuulla keikkojen Se Biisi, 
jonka yleisö keskeyttää nousten hur-
maantuneena aplodeeraamaan kun-
kin sankarin soolon jälkeen.

Levyn viimeinen biisi on White 
 Keys, ja sehän lupaa hirveitä: jos 
C-duurissa mennään, tarjolla ei ole 
edes blues-nuotteja. Mutta ei sentään, 
jazzia on siinäkin.

IIDA SIMES

Sarolta Zalatnay:
Hadd Mondjam El
Svart Records 2023 (Alkuperäinen julkaisija 
Hungaroton – Pepita 1973)

Sarolta Zalatnay on kotimaassaan Un-
karissa julkisuuden vakiokasvo, jonka 
historiasta löytyy tosi-tv-tähteyttä, po-
liittista aktivismia, rintasyöpä, Play
boy-kuvia sekä linnatuomio verope-
toksesta. Zalatnay aloitti kuitenkin 
poplaulajana. 1960-luvun lopulla hän 
flirttaili kansainvälisen viihdeuran 
kanssa Lontoossa, mutta palasi kotiin 

Unkarin hallinnon uhattua häntä kar-
kotuksella. 

Vuonna 1973 alunperin julkaistu 
Hadd Mondjam El on Zalatnayn nel-
jäs albumi. Aikanaan flopannut levy 
on sittemmin ansaitusti noussut kult-
timaineeseen. Siinä on samaa rockia, 
bluesia, groovea ja raakaa voimaa kuin 
Muskan samana vuonna ilmestynees-
sä esikoislevyssä. Ja Zalatnayn äänessä 
on samaa orgaanista, syvältä kouraise-
vaa raspia kuin Janis Joplinilla – mut-
ta aina halutessaan hän laulaa heleästi 
ja kauniisti kuin pyhä Lucia konsanaan. 

Levyllä ei ole yhtään täytebiisiä, 
vaan kaikki – jyystöstä ja räimees-
tä kepeään ja keinuttelevaan – otta-
vat oman paikkansa kokonaisuudessa 
vaivatta. Tätä voi varauksetta suositel-
la kaikille 60- ja 70-lukujen rockista ja 
vahvoista naisäänistä pitäville. 

EMILIA MIETTINEN
  

Laineen Kasperi:
Rare 7.0
3rd Rail Music 2022

Laineen Kasperia voi hyvin luonneh-
tia oman tiensä kulkijaksi suomalai-
sella rap-kentällä. Artistin musiikissa 
alakulttuurinen pohjavire muodostaa 
hienon symbioosin lyyrisesti nerok-
kaan tarinankerronnan kanssa. Etelä-
Karjalan sydämestä, Lappeenrannasta, 
lähtöisin oleva artisti on vaikuttanut 
lukuisten näyttämöteosten äänisuun-
nittelijana aina Tukholman kuninkaal-
lisesta baletista läpi kotimaisen teatte-
rikentän.

Vuoden 2022 lopussa ilmestynyt 
 Rare 7.0 on korona-ajan tuote, sillä 
työttömäksi jääneellä taiteilijalla ei ol-
lut muuta kuin aikaa vääntää uutta 
musiikkia. Levy onkin niin artistin nä-
köinen tuotos kuin olla saattaa: sanoi-
tukset, tuotanto, miksaus ja kansitaide 
ovat Laineen omaa kädenjälkeä.

Kokonaisuus avaa jatkuvasti uusia 
ulottuvuuksia kuuntelijalle. Yhteiskun-
nallisesti kantaaottava levy kommen-
toi muun muassa cancel-kulttuuria, 
politiikkaa ja modernia yltäkylläisyy-
den täyttämää elämäntapaa. Jos moni-
puolisuutta löytyy kappaleiden sävel-
lyksistä, niin sitä tarjoaa myös lyriikka, 
joka rikkoo nokkelalla tavalla perintei-
siä riimittelyn raameja.

ANTTI KURKO

Koostamme Voiman arvioimat 
levyt soittolistaksi.  
Kuuntele Spotifyssä:

KUUNTELE LE V Y T
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Linda Wallgrenin Jeanne d’Arcin housut -näytelmässä tutkitaan kolmen 
naishahmon kautta, kuinka tosi ja myytit sekoittuvat medioituneessa valtapelissä.

Kari Sunnari

Naisia mediaroviolla

S AU N A N L AU TE I L L A ras-
kaan päivän iltaa viet-
tävät yhdessä vuonna 
1431 kerettiläisenä pol-
tettu Jeanne d’Arc, enti-
nen pääministeri Anneli 

Jäätteenmäki ja miehensä murhasta 
syytetty Anneli Auer. Orleansin neit-
syt ihmettelee ääneen, mikähän niissä 
housuissa oli niin iso juttu, että hänen 
piti niiden takia kuolla.

Tampereen Työväen Teatterin näy-
telmässä Jeanne d’Arcin housut selviää, 
että vaikka d’Arcin kannalta raskaut-
tavaa oli Jumalan järjestyksen rikko-
minen juuri vaatetuksen osalta, rat-
kaisevat syyt hänen tuomioonsa olivat 
enemmän poliittisia kuin uskonnolli-
sia.

”Jeanne d’Arcin kohtalosta löytyy 
symboliikkaa aika monelle eri asialle. 
Esimerkiksi sille, miten ihminen jou-
tuu oman totuutensa takia karusti kär-
simään ja oikeusmurhan uhriksi. Näy-
telmässä on kyse laajemminkin siitä, 
miten valtapeleissä todellisuudesta tu-
lee fiktiota ja fiktiosta todellisuutta. Ja 
samalla sukupuolen vaikutuksesta tä-
hän kaikkeen”, selittää näytelmän kir-
joittaja ja ohjaaja Linda Wallgren.

Anneli Jäätteenmäen kohdalla 
näytelmän valokiila kohdistuu pro-
sessiin, jossa hän vuonna 2006 joutui 
eroamaan pääministerin tehtävästä 
vain parin kuukauden jälkeen. Eroa 
edelsi kohu siitä, että Jäätteenmäki 
oli käyttänyt kampanjoinnissaan sa-
laisiksi tulkittuja asiakirjoja päämi-
nisteri Paavo Lipposen ja USA:n pre-
sidentin George W. Bushin välisestä 
epävirallisesta neuvonpidosta liittyen 

Suomen rooliin Irakin vastaisessa liit-
toumassa.

”Minua kiinnosti se, miten julkisuu-
dessa puitiin lähinnä Jäätteenmäkeen 
kohdistuvaa syytöstä eikä se, mitä ne 
dokumentit sisälsivät. Tässä oltiin sa-
malla lailla, kuten d’Arcin vaatetuksen 
kohdalla, ikään kuin sivuraiteella sen 
suhteen, mistä oikeasti oli kyse – eli sii-
tä, että hän oli käynyt jotenkin hanka-
laksi myös omalle puolueelleen.”

Syntipukin kova kohtalo
Anneli Auer eroaa näytelmän muis-
ta päähenkilöistä siinä, että hän ei 
ole missään vaiheessa pyrkinyt käyt-
tämään poliittista valtaa. Siksi hänen 
kohdallaan ilmentyy enemmän se, 
miten median kerrontatavat ohjaavat 
yleistä mielipidettä.

Wallgrenin mielestä on aina hyvä 
kysyä, mitä muiden tekemisissä peitel-
lään, kun yhdestä tehdään syntipukki.

”Vieläkään ei tiedetä, miten murha 
oikeasti tapahtui, eikä näytelmäkään 
ota siihen kantaa. Sen sijaan siinä kä-
sitellään sitä, miten samaan aikaan, 
kun tutkinnassa tehtiin isoja virheitä, 
hänestä kirjoitettiin syyllistä jonkin-
laisen arkki demonisen naismurhaaja-
hahmon pohjalta. Sensaatiohakuisuus, 
vihjailevat väitteet ja kuvat kylmässä 
valossa alaviistosta muuttuivat todek-
si, kun niitä tarpeeksi toistettiin”, Wall-
gren huokaa.

Näytelmän mediasatiiri piirtyy te-
rävänä kohtauksessa, jossa Auer kok-
kailee aamiaista muiden julkkisten 
kanssa television realityohjelmas-
sa. Jakson lopussa yleisöä pyydetään 

 äänestämään, onko hän syyllinen mie-
hensä murhaan.

”Median vallankäytön murros on 
erityisen suuri liittyen sosiaaliseen 
mediaan, kuvanmuokkaukseen ja 
yleensä väärän tiedon leviämiseen. 
Tätä valtaa käyttävät esimerkiksi iso-

jen mediatalojen omistajat, muut raha-
vallan edustajat ja poliitikot. Olen huo-
lestunut siitä, ettemme herää ajoissa 
vahvistamaan sellaista medialuku-
taitoa, jonka kautta ihmiset oppivat 
huomaamaan miten heihin vaikute-
taan. Sitä ilman yksilöille asetettu vas-
tuu kasvaa liian painavaksi.”

Teatterikin on media
Wallgren on käsitellyt yhteiskunnal-
lisia teemoja myös monissa aiemmis-
sa ohjauksissaan, esimerkiksi George 
Orwellin Eläinten vallankumoukseen 
nojautuneessa Farmissa (Ryhmä-
teatteri 2016) ja E. L. Karhun tekstiin 
perustuneessa Prinsessa Hamletissa 
(Q-teatteri 2017). Jälkimmäinen kä-
sitteli Jeanne d’Arcin housujen tapaan 
korostuneesti julkisuuden naiskuvaa.

”Vaikka tekisin kuinka henkilökoh-
taisen esityksen, varmaan sekin oli-
si poliittinen siinä mielessä, että siinä 
fiktion kautta harrastettaisiin yhteis-
kunnallisilla valtarakenteilla leikki-
mistä, niiden karnevalisoimista ja 
kohtuuttomuuden näyttämistä”, hy-
mähtää Wallgren.

Hänelle teatteri on mediana pienel-
le yleisölle rajattua ja hetkeen sidot-
tua taidetta, jossa voi fiktion keinoin 
puhuttelevalla tavalla esittää oleelli-
sia näkemyksiä ja kysymyksiä todelli-
suudesta.

”Teatterissa piristävää on myös hi-
taus ja etäännyttävyys. Sen äärellä voi 
rauhassa ajatella asioita esittämättä 
niitä samalla tavalla totena kuin vaik-
ka televisiouutisissa on tapana. Teat-
teri on myös kollektiivista siten, että 
yleisön reaktio on osa mediatapahtu-
maa ihan eri tavalla kuin jos seuraa 
yksin kotona uutisia televisiosta tai 
netistä.”

Olennaista Wallgrenin mielestä on 
myös taiteilijan ymmärrys siitä, millai-
sia asioita hän haluaa teoksillaan tuo-
da maailmaan, ja se, miten hän kohtaa 
ihmiset työyhteisössä, jossa teosta teh-
dään.

”Pohjimmiltaan taiteen merkitys on 
herättää ajatuksia siitä, miten olla osa-
na maailmaa ja muiden kanssa.”

Linda Wallgren: Jeanne d’Arcin housut.
Esitykset Tampereen Työväen Teatterissa 
28.4. asti ja Espoon Kaupunginteatterissa 
31.3.–1.4.
Kuuntele Linda Wallgrenin haastattelu  
Teatterin politikkaa -podcastista:  
www.voima.fi/audio
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TEATTERI ON  
MEDIANA PIENELLE 

YLEISÖLLE RAJATTUA JA 
HETKEEN SIDOTTUA. 

Tulisessa pätsissä. Anneli Jäätteenmäki (Sofia Smeds)  
paasaa kapitalismin kiroista ja heittää löylyä sellaisella  
raivolla että Jeanne d’Arc (Inke Koskinen) ja Anneli Auer  
(Miia Selin) joutuvat siirtymäään alemmille lauteille.



A N T I I K I N Leda-myytti kertoo 
kuninkaallisesta neidosta, jon-
ka ylijumala Zeus ahneesti viet-

telee joutseneksi naamioituneena. Anu 
Kaajan tomaanissa Leda (2017) 1700- 
luvun ylhäinen maalaisnainen kirjoit-
taa tutulleen kirjeitä, joissa soveltaa tä-
tä myyttiä oman aikansa hyväksikäyt-
tötarinaan. Siinä hurskas nunnanoviisi 
Adele joutuu seurapiiri maailman röyh-
keän isokenkäisen raiskaamaksi. Ker-
tomuksen monitasoista feminismiä 
kuvaa, että kertojan oma ääni tuntuu 
moralistiselta ja vääristyneeltä.

Kaajan teoksesta on tehty Merja 
Pöyhösen johdolla saman niminen 
nukketeatteriesitys Turun kaupungin-
teatteriin. Sen alussa näyttämöä hal-
litsee Helena Markkulan tekemä yk-
sityiskohtia pursuava kertojanukke, 
jonka liikehdinnästä vastaa parhaimil-

laan koko esityksen nukettajajoukko 
(Sirpa Järvenpää, Reetta Moilanen, 
Riina Tikkanen ja Maija Wester-
holm) yhdessä.

Samalla kun kertojan sadistises-
ti kurittamaa palvelijaa esittää ihmis-
näyttelijä, tarinan muut tasot näyttä-
möllistetään Jenni Rutasen loihtimilla 
pelkistetyimmillä nukeilla, esineillä ja 
jopa puhallettavalla seksinukella.

Esityksen luovan rohkea toteutus 
on taidokas. Teos ilmentää sattuvas-
ti, kuinka nukketeatteri ilmaisulajina 
mahdollistaa väkivallan etäännytet-
tyn kuvauksen. Kuten sitäkin, miten 
nukke teatterissa kaunokirjallinen sy-
vällisyys, kuvataiteellinen kekseliäi-
syys, hallittu kehollisuus ja hiottu dra-
maturgia voivat parhaiten yhdistyä.

Lisäesityksiä mahdollisesti myöhemmin.

Karamazovit catwalkilla
F J O D O R D O S TOJ E V S K I N Kara

mazovin veljekset ikiklassikon 
(1880) keskeisiä henkilöitä ovat 

elostelija Fjodor Karamazov sekä hä-
nen kolme aikuista poikaansa. Heistä 
vanhin on isänsä heittelehtivän tunne-
elämän perinyt Dmitri, keskimmäinen 
filosofoiva ateisti Ivan ja nuorin hurs-
kas Aleksei.

Turun Tehdas Teatterissa esitet-
tävä Tommi Silvennoisen Super
mallit – ruumillinen oratoria esitel-
lään ennakko tiedoissa ”tulevaisuuden 
muotinäytöksenä, jolle Karamazovin 
veljekset toimivat mallistona”.

Hyvin kehollisen ja vähärepliikkisen 
teoksen ensimmäinen kohtaus tapah-
tuu huoneessa, jonka tärkeitä element-
tejä ovat lattialla viheriöivä multa kasa 
ja isän murhaa ilmentävä hajonnut 
noja tuoli. Sen päällä on hattu ja par-
raksi mieltyvä peruukki. Tilassa huojuu 
myös kolme hahmoa (Antton Kainulai-
nen, Sofia Molin ja Antti Tiensuu), jot-
ka eläytyvät läsnä olevaan tragediaan 
toisistaan poikkeavin elkein.

Esityksen edetessä hahmot kom-
puroivat esitystilaa halkaisevalle cat-
walkille, jonka toisessa päässä loimot-
taa tuonpuoleiseen kutsuva valoportti. 
Hahmojen via dolorosa kestää kauan, ja 
sen aikana he kukin poikkeavat reitil-
tä omalla tyylillään. He myös taantuvat 
lapsiksi elleivät peräti alkuihmisiksi, 
tuntevat eksistentiaalista pakokauhua 
ja sitä lievittävää yhteisöllisyyttä, hor-
juvat kehoissaan ja identiteeteissään ja 
jopa eläytyvät omaan kuolemaansa.

Alkuteosta vasten on tulkittavis-
sa, että kyse on erilaisista variaatiois-
ta elämän olemuksen äärellä kärvis-
telystä. Rakenteellisesti esitys vihjaa, 
että kaikki nähtävä saattaa olla hidas-
tettua kuvaa mielen myllerryksestä 
yhden olemassaolon tragedian oival-
tamisen mikrohetkessä.

Karkean kaunis Supermallit osoit-
taa myös, miten klassinen draama ja 
draaman jälkeinen esitystaide mahtu-
vat mainiosti samaan teokseen.

Esitykset Tehdas Teatterilla 26.2. asti 

TEKSTI   TUOMAS RANTANEN

Ju
ss

i V
irk

ku
m

aa

Teatteriarviot

Je
sp

er
 D

ol
go

v

#Metoo nukketeatterissa

14.10.2022 – 17.9.2023

Postimuseon näyttelyt museokeskus Vapriikissa 
Alaverstaanraitti 5, Tampere

15 €/7 € tai Museokortti•www.postimuseo.fi

K AT R I  PA U N U

TU
LVA / TH

E FLO
O

D

RAUMAN TAIDEMUSEO

18.2. - 14.5.2023

www.raumantaidemuseo.fi

Kuninkaankatu 37, Rauma │ ti-pe 12-17,  la-su  11-16

SUOMEN AINOA ESITTÄVIEN TAITEIDEN AIKAKAUSLEHTI • TEATTERITANSSI.FI

TTS_pikkuilmo_voima_118x26mm.indd   1 25/03/2022   16.59



50   •      1 / 2023

Vekottimien 
vallassa

Vekottimien 
vallassa

Kimmo Jylhämön mukaan  
askeesin tarve kasvaa digitalisaation 

myötä. Luomuelämä voi olla 
tulevaisuuden luksusta.

”MAT R I X on 
edelleen 
yksi osu-
vimmista 
populaari-
kulttuurin 

tulevaisuuskuvista”, Kimmo Jylhämö 
toteaa.

Matrix kertoo maailmasta, jossa 
koneisiin kytketyt ihmiset elävät vir-
tuaalimaailmassa erottamatta sitä to-
dellisuudesta. Elokuvan olennainen 
kysymys on, miten meidän tulisi suh-
tautua siihen, että virtuaalinen ohjaa 
meitä? Entä kuinka siitä voisi irtau-
tua?

Kimmo Jylhämö on filosofi ja jour-
nalisti sekä tiedekustantamo Vastapai-
non kustantaja ja toimitusjohtaja. Uu-
dessa kirjassaan Digiaskeesi – Miten 
elää ja ajatella digitaalisella aikakau
della Jylhämö tarkastelee suhdettam-
me digitaalisuuteen. Hänen väitteensä 
on, että digitaalisuus muuttaa ihmi-
syyttä radikaalisti ja tähän kehityk-
seen tulisi kiinnittää enemmän huo-
miota.

”Voi olla, että luomumaailmasta  ke-
hittyy tulevaisuudessa luksusta. Siellä 
olisi varakkaiden lisäksi enää ne, jotka 
eivät suostu palvelemaan alustatalou-
den toimijoita ja olemaan Matrixin oh-
jailtavissa”, Jylhämö pohtii.

Vaikka väite voi kuulostaa rajul-
ta, sitä tukevia viitteitä löytyy. Kak-

si kansainvälistä menestysteosta kir-
joittanut israelilainen historiantutkija 
Yuval Noah Harari kertoi Helsingin 
Sanomien haastattelussa antaneen-
sa älypuhelimensa täysin avustajansa 
käyttöön. ”Suojelen aikaani ja mieltä-
ni. Osa maailman lahjakkaimmista ih-
misistä on tehnyt vuosikymmeniä töitä 
saadakseen älypuhelimen avulla huo-
mioni. En usko, että olen tarpeeksi fik-
su ja vahva vastustamaan sitä”, Harari 
kertoi haastattelussa ja myönsi tilan-
teensa oleva etuoikeutettu.

Esimerkkejä on muitakin. Monet 
teknologiayritysten johtajat, kuten 
Applen edesmennyt perustaja Steve 
Jobs, ovat yrittäneet suojata lapsiaan 
itse markkinoille lanseeraamiensa lait-
teiden vaikutuksilta.

Onko keisarilla vaatteita?
Kimmo Jylhämö on insinööriperheen 
vesa, joka luonnehtii itseään teknii-
kasta innostuvaksi entiseksi nörtti-
lapseksi. Hän opetteli itsenäisesti koo-
daamaan 13–14-vuotiaana. Hyvien 

Kimmo Jylhämö

• Syntynyt Tampereella 1970
• Kustantaja, toimittaja ja filosofi
• Toimi Voiman päätoimittajana vuo-

sina 2004–2014
• Julkaissut kolme kirjaa: Digiaskeesi 

– Miten elää ja ajatella digitaalisel
la aikakaudella (Vastapaino. 2022), 
Louserit vuittuun... ja muita Voiman 
vastamainoksia (toim. Kimmo 
 Jylhämö & Klaus Welp, Into 2011), 
Politiikkaa, idiootti! – Vastakkain
asetteluja Žižekin kanssa (toim. 
Kimmo Jylhämö & Hanna Kuusela, 
Into 2009)

arvosanojen kautta ovet avautuivat 
yliopistoon. Tietojenkäsittelyn opin-
not vaihtuivat kuitenkin pian filoso-
fian opiskeluun, jossa koodaustaidot 
osoittautuivat avuksi. Koodaamisen 
kautta vahvistunut ymmärrys logii-
kasta tuki monimutkaisen tieteenalan 
sisäistämistä.

Nykyisin koodaamisesta on tullut 
osa opetusta. Samaan aikaan kuiten-
kin lasten ja nuorten matematiikan 
taidot heikkenevät, vaikka koodaa-
misessa matemaattisesta ja loogises-
ta ymmärryksestä olisi paljon hyötyä.

”Meitä ohjaa lupaus digitalisaation 
antamasta lisäarvosta, jossa samaan 
aikaan perustyö näyttäytyy mitättö-
mänä ja itsestään selvänä. Haluamme 
perehdyttää lapset robotiikan alkei-
siin ja opettaa heitä koodaamaan. On-
gelma on kuitenkin, että kaikki eivät 

opi lukemaan tai kirjoittamaan”, Jylhä-
mö toteaa.

Lukeminen ja oppiminen vaativat 
työtä, ja sitä tosiasiaa eivät digitalisaa-
tion tarjoamat työkalut muuta mik-
sikään. Elämme Jylhämön mukaan 
digihurmoksen tilassa, jossa digitali-
saatiota ajetaan vain sen vuoksi, että 
se innostaa. Ilmiö toistuu hänen mu-
kaansa lähes kaikilla sivistyksen ta-
soilla ala-kouluista yliopistoon. 

Digitalisaatio on kiistatta merkittä-
västi hyödyttänyt eri asioissa, mutta 
sen vaikutuksia ei Jylhämön mukaan 
osata tarkastella kriittisesti. Tämä 
näkyy erityisesti koulumaailmassa. 
Digitaalisuuden myötä raportoiminen, 
teknologian hallitseminen ja jatkuvan 
vuorovaikutuksen ylläpitäminen van-
hempiin on muuttunut opettajan pää-
työksi.

Kohti digi-askeesia
Jylhämö puhuu mielellään kirjojen ja 
sanomalehtien lukemisesta esimerk-
kinä. Lukutaidolla on merkittävä roo-
li aivojemme toiminnassa: se kehittää 
kykyämme analogiaan, empatiaan ja 
luovuuteen. Pitämällä lukutaitoa yllä 
vaalimme taitoamme sisäistää tietoa, 
päätellä asioita, ottaa huomioon mui-
ta näkökulmia ja olla kriittinen. Silti 
luku taito on vaarassa.

Digitaalisena aikakautena tarvittai-
siin Jylhämön mukaan enemmän ku-
ria ja itsen hallintaa, jotta käyttäjä hyö-
tyisi laitteista, tai vekottimista, kuten 
hän niitä itse mielellään nimittää. Ve-
kottimien äärellä tarvitaan enemmän 
itsesäätelyä, askeesia, jotta keskittymi-
nen ei herpaantuisi jatkuvasti sosiaa-
lisen median sovellusten piippauksiin, 
älykellon antamiin liikuntakehotuk-
siin tai rajattomalta tuntuvan viihdesi-
sällön houkutuksiin. Toisaalta paperi-
sen kirjan lukeminen ei myöskään ole 
digilaitteista erillään oleva suoritus, 
vaan ympäröivien laitteiden rakenta-
ma virtuaalinen maailma vaikeuttaa 
myös siihen keskittymistä.

Media vaikuttaa siihen, miten ko-
emme ympäröivän maailman. Perin-
teisesti journalistinen media on tar-
jonnut kuvan yhteisesti ymmärretystä 
todellisuudesta, joka on suodattunut 
journalististen käytäntöjen ja pro-
sessien kautta. Alustatalouden myö-
tä tällainen kollektiivisesti jaettu to-
dellisuuskäsitys uhkaa horjua. Botit ja 
alustamediat kuten Googlen, Faceboo-
kin tai TikTokin algoritmit tarjoavat jo-
kaiselle käyttäjälle oman henkilökoh-
taisesti kuratoidun todellisuutensa.

”Alustatalouden toimintaan liittyvä 
suurin demokraattis-poliittinen ongel-
ma on se, että niihin sisältyy lukuisia 
mustia laatikoita,” Jylhämö sanoo.

Mustalla laatikolla tarkoitetaan lai-
tetta, järjestelmää tai oliota, jonka si-
sällöstä ei ole tietoa, joten sen toiminta 
on läpinäkymätöntä. Jylhämön mu-
kaan nämä mustat laatikot mahdollis-
tavat meidän huijaamisemme ja hy-
väksikäyttämisemme joko tiedostaen 
tai tiedostamatta. Siksi niille ei pitäisi 
antaa valtaa.

Lähes kaikkien mustien laatikoi-
den takana on kuitenkin aina joku ih-
minen, joka päättää.

TEKSTI  ANTTI KURKO    KUVA  PINJA NIKKI

”HALUAMME 
PEREHDYTTÄÄ 

LAPSET ROBOTIIKAN 
ALKEISIIN JA OPETTAA 
HEITÄ KOODAAMAAN. 

ONGELMA ON 
KUITENKIN, ETTÄ KAIKKI 

EIVÄT OPI LUKEMAAN 
TAI KIRJOITTAMAAN.”
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TEKSTI  MIIA VISTILÄ

TEKSTI  MIIA VISTILÄ

TEKSTI  IIDA SIMES

JOS H A LUAT TIETÄ Ä , millais-
ta on uutisgraafikon työ, lue 
tämä kirja. 

Uutisista hyvää iltaa on 
pirteä poikkeus korona-ajas-
ta tehtyjen omaelämäkerral-
listen sarjakuvien joukossa. 
Pandemian luoma poikkeus-
aika jää sivurooliin, kun kes-
kiöön nousevat uutisgraafi-
kon työn hektinen arki sekä 
työnhaun hankaluudet alal-
la, jolla määräaikaisia työ-
suhteita ketjutetaan ja pätkä-
töitäkin on vaikea saada. 

Parasta teoksessa on arjen hankalien käänteiden kuvaus arki-
sen kuivalla huumorilla. Tarkimmin kuvaillaan graafikon hom-
mia, mutta sivutuksi tulevat muutkin työt, joita tv-uutisten ruu-
tuun saattamiseksi vaaditaan. Välillä sukelletaan päähenkilön 
lapsuusmuistoihin. 

Mustavalkoisen sarjakuvan kerronta kulkee vahvasti teks-
tin varassa. Sivuilla on etenkin albumin edetessä paljon enem-
män luettavaa kuin katsottavaa, vaikka tekstin muodoilla ja eloi-
silla sivusommitteluilla onkin kikkailtu kauniisti. Rakenteeltaan 
teos muistuttaa tekstipohjaisen somen postausten virtaa: lyhyis-
tä tekstipätkistä ja välissä olevista kuvista muodostuu arjesta va-
likoiden kertova monipuolinen kokonaisuus. 

Tiina Paju piirsi vuosina 1987–2016 Sari Luhtasen käsi-
kirjoittamaa Maisa ja Kaarina -sarjakuvaa Anna- lehteen. 
 Kaksikko sai vuonna 2019 elämäntyöstään Puupää hattu-sarja-
kuva palkinnon. 

Tiina Paju:  Uutisista hyvää iltaa – Korona-aikaa  
uutistoimituksen nurkasta nähtynä
Suuri Kurpitsa 2022, 52 s.

B I B B S O N 39 -V U OTI A S tukholmalainen 
influensseri, aikanaan bloginsa kautta 
mediataivaalle noussut, nyt jo himmene-
vä tähti, jolla on takanaan ura tosi-tv:ssä 
ja MTV:llä. Rahansa hän on käyttänyt elä-
mään, juhlintaan ja sisustamiseen. Kun 
hänen puolisonsa, uran huipulta rinnalla 
pysynyt Baby ilmoittaa haluavansa erota, 
velkainen ja luottotiedoton Bibbs haluaa 
pariskunnan vuokra-asunnon itselleen. 
Baby lupaa siirtää sopimuksen hänelle 
sadan tuhannen kruunun eli noin yhdek-
sän tuhannen euron hintaan. Mutta mis-
tä rahat?

Alkaa viikon eeppinen sekoiluputki, 
jonka aikana Bibbs tekee yhden halvan 
keikan ja käy läpi ystäviään ja tuttujaan. 
Kuka voisi auttaa, ja mitä hänen olisi an-
nettava rahojen vastineeksi?

Lähtökohtiinsa nähden Päivät, päivät, 
 päivät kertoo hyvin vähän rahasta. Sen si-
jaan se on raadollinen kuvaus sosiaalisen 
median kehityksestä ja ansaintalogiikas-
ta, identiteetistä ja persoonasta pääoma-
na, valheiden ja totuuden välisen rajan 
liudentamisesta sekä elämästä vaihtu-
vien mielialojen ja -halujen heiteltävä-
nä. Samalla se on erittäin kuivan mustan 
huumorin romanttinen komedia, jossa 
paljastuksia riittää, kun ystäväpiirin ih-
missuhteita keritään auki. 

Tarina vastuuttomasta aikuisuudes-
ta ja anteeksipyytelemättömästä oman 
edun tavoittelusta muistuttaa Lena Dun-
hamin  Girlsiä tai Elina Loisan Julkeita. 
Se pöyristyttää, saa tuntemaan myötä-
häpeää ja koukuttaa kuin kännidraa-
maan nojaava tosi-tv ikään. 

Tone Schunnesson: Päivät, päivät, päivät
Suomentanut Katriina Huttunen
Johnny Kniga 2022, 228 s.

B R IT TI SOS IOLOG I A LI SON PH IPPS on val koinen, ja 
silti hän kritisoi ansiokkaasti valta virtafeminismiä 
sen ”valkoisesta vallankäytöstä”: ”Valkoisuus on ove-
laa: valkoinen ylivalta on niin vahvasti osa mieltäm-
me,  että päädymme toistamaan sen käskyjä, vaikka 
väitämme (ja uskomme) vastustavamme sitä.”

Me too -liikkeen perustavoite, naisten kokeman 
seksuaalisen häirinnän ja väkivallan tekeminen nä-
kyväksi, ei ole väärä. Phipps on kuitenkin pettynyt 
liikkeen rakenteeseen ja metodeihin. 

Me too -liike syntyi mustan Tarana  Burken hätä-
huutona. Julkisuuteen se nousi vasta, kun valkoi-
nen filmitähti Alyssa  Milano alkoi käyttää #metoo-
tunnusta. Vaikka  Milano myönsi heti Burken olleen 
idean takana, media ei tehnyt Burkesta keulakuvaa. 
Jopa haastatteluissa, joissa molemmat olivat läsnä, 
Milano sai olla enemmän äänessä.

Me toon edetessä Phippsille paljastui pahempi 
ongelma: liikkeen kyvyttömyys katsoa sorron ydin-
tä. Liike syytti naisten kokemasta häirinnästä vain 
naisia häirinneitä miehiä. Phipps turhautui tämän 
katsanto kannan ohuuteen.

Me too ei johda riittäviin muutoksiin, vaan päin-
vastoin, se jopa hämärtää fokusta, koska se antaa 
ymmärtää, että naisten turvallisuus riippuu vain 
muutamien miesten käytöksestä. Naisten sortami-

nen on globaali ongelma, jota kansanliikkeen pitäi-
si suomia tarjoamatta syyllisiksi muutamia ” pahoja 
miehiä”. Kun Me too katsoo ohi pääsyyllisestä, 
 kolonialistiseen kapitalismiin perustuvasta maail-
manjärjestyksestä, liike pönkittääkin naisia sorta-
vaa systeemiä .

Naisviha on hyvin näkyvää nykyään. Debateissa 
pitää erottaa, ketkä ovat todellisia uhreja, ja keillä on 
”kuviteltu” uhriasema, johon ”naisvihamielistä, ra-
sistista ja muuten taantumuksellista politiikkaa te-
kevät vetoavat”.

Kun maailman kuuluisin nettisolvaaja  Donald 
Trump aloitti Yhdysvaltain presidenttinä, ”Naisten 
marssi keskittyi Trumpiin – suurimpaan, pahim-
paan kaikista ’pahoista miehistä’. Mutta se ei laa-
jentanut kritiikkiään järjestelmiin, jotka tuottivat 
hänet.”

Pahin valtavirtaisen feminismin ongelma on 
sen luottamus patriarkaattiin. Feministit huutavat 
apuun väkivaltakoneistoa, kuten poliisia, sen sijaan 
että yrittäisivät syvimmillä tasoilla muuttaa raken-
teita. ”Valkoinen” naisliike tulee usein myös sorta-
neeksi transnaisia korottaessaan ensiarvoiseksi ole-
tuksen biologisesta naisesta.

Kolonialistinen patriarkaatti sortaa rodullistettuja 
pahimmin, mutta sen syytä ovat valkoistenkin ongel-

mat. Rohkeasti kirjoittava Phipps kutsuu eri taustois-
ta tulevia ihmisiä muokkaamaan uutta maailmaa.  

Alison Phipps: Minä, et sinä – Me too ja valtavirta- 
 feminismin ongelmat
Suomentanut Elina Halttunen-Riikonen.
Niin & näin 2022, 180 s.

Uutistyön arkea  
kuivalla huumorilla

Millenniaalin  
aikuisuuden kriisi

Valtavirran feminismi ei muuta maailmaa

Kirja-arviot
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Naiset ottavat paikkansa  
elokuvateollisuudessa

Viime vuosina naispuolisten tekijöiden määrä on 
lisääntynyt suomalaisissa elokuvatuotannoissa. 

Katsojien enemmistö koostuu jo valmiiksi naisista.

T Y TÖT T Y TÖT T Y TÖT, 
Kikka!, Pahanhautoja, 
Tove, Sydänpeto, Tottu
miskysymys, 70 on vain 
numero, Skimbagirls… 

Viime vuosina Suo-
messa on tullut levitykseen yhä enem-
män naisten ohjaamia, käsikirjoit-
tamia ja tuottamia elokuvia, jotka 
kertovat tyttöjen ja naisten elämästä. 
Teokset ovat keränneet myös katsojia 
ja palkintoja. 

”Aloimme jo kymmenen vuotta sit-
ten tiedottaa julkisuuteen, että eloku-
vien rahoitus jakautuu epäsuhtaisesti, 
koska naisilta tulee vähemmän hake-
muksia kuin miehiltä. Kannustimme 
naisia hakemaan rahoitusta. Samaan 
aikaan naiset alkoivat myös pe-
rustaa omia tuotantoyhtiöitään”, 
kertoo Suomen elokuva säätiön 
viestintäpäällikkö Reetta 
Hautamäki.

Suomen elokuvasääti-
ön julkaisusta selviää, että 
vuonna 2021 kotimaisista 
pitkistä elokuvista noin 
23 prosenttia oli naisten 
ohjaamia. Vuonna 2020 
vastaava luku oli noin 42 
prosenttia. Vielä 2000-lu-
vun alussa naiset ohjasi-
vat vuodessa vain kaksi 
tai kolme elokuvaa ja mie-
het 11–16 elokuvaa. 

Vuonna 2021 Elokuva-
säätiö antoi tukea jo 80 nais-
puoliselle ja 78 miespuolisel-
le käsikirjoittajalle. Toisaalta 
miespuoliset käsikirjoittajat ha-
kivat ja myös saivat hieman isom-
pia tukia kuin naiset. Viime vuonna 
pitkän fiktion ohjaajien tuen saajista 
44 prosenttia oli naisia ja 56 prosent-
tia miehiä.

”Kun naisten on ollut perinteises-
ti miehiä vaikeampi päästä töihin 
elokuva- alalle, he panostavat hake-
muksien tekoon miehiä enemmän”, 
Hautamäki toteaa. 

Jotta naiset voivat hakea rahoitus-
ta ideoilleen, heidän täytyy ensiksi 
pyrkiä opiskelijoiksi elokuvakoului-
hin.

”Kaikkihan lähtee alan koulutuk-
sesta. Viime vuosina naisia on otettu 
enemmän sisään elokuva-alan oppi-
laitoksiin. Tässä on siis taustalla luon-
nollinen kehittyminen, että kun naisia 
valmistuu alalle enemmän, he myös 
hakevat enemmän rahoitusta.” 

Tuottajat valitsevat,  
keiden tarinoita kerrotaan
Suurin ero elokuva-alalla miesten 
ja naisten määrässä on tuottajissa. 
Suomen elokuvasäätiön tukea viime 
vuonna saaneista tuottajista 13 pro-
senttia oli naisia ja 63 prosenttia mie-
hiä, ja neljännes tuista meni naisten ja 
miesten yhteisille tuotannoille. 

”Tuottajilla ja yhtiöiden omistajilla 
on paljon vaikutusvaltaa. 

He valitsevat, kerrotaanko naisten ko-
kemuspiiriä lähellä olevia tarinoita vai 
keski-ikäisten miesten kujanjuoksusta”, 
huomauttaa tuottaja Miia Haavisto.

Haavisto perusti vuonna 2017 Teke-
le Productions Oy:n. Hän on tuottanut 
niin Helsinkifilmissä kuin  Tekeleessä 
työskennellessään muun muassa elo-
kuvat Huonot naiset, Eden, Miami, 
Lost Boys ja Tom of Finland. Haavis-
to on valmistunut sekä  juristiksi että 
dokumentti elokuva ohjaajaksi. 

Haaviston mukaan tuottajat valit-
sevat itseään kiinnostavia aiheita, sil-
lä he joutuvat sitoutumaan elokuvan 
kehittelyyn neljäksi tai viideksi vuo-
deksi. Tarinasta pitää löytyä tarttuma-
pintaa tuottajalle, jotta hän jaksaa vuo-
sien ajan perustella rahoittajille, miksi 
haluaa tuottaa juuri kyseisen elokuvan. 

Naisvetoiset elokuvat ovat löytäneet 
hyvin yleisöä teattereissa. Haaviston 

mukaan tämä johtuu siitä, 

että elokuvissa kävijöistä enemmistö 
on naisia. Lisäksi kotitalouksissa naiset 
tekevät usein päätöksen, mitä elokuvaa 
mennään yhdessä katsomaan. 

Sukupuoli saa näkyä,  
ammattitaito  tärkeämpää
Miia Haaviston mukaan elokuva-ala 
on yhä varsin miehinen.

”En koe, että minulle on alalla hir-
veästi hyötyä siitä, että olen nainen. 

Nuorempana yritin häivyttää suku-
puoltani töissä. En esimerkiksi puhu-
nut lapsistani. Nykyisin en enää yritä 
peittää naiseuttani, koska minulla on 
parempi ammatillinen itsetunto nyt, 
kun työvuosia on kertynyt. Ajattelen 
myös, että kaikki kuitenkin tietävät, 
että olen nainen.” 

Tämä näkyy kokemuksissa syrjin-
nästä. Miehistä 25 prosenttia, naisis-
ta 56 prosenttia ja muunsukupuoli-
sista ja niistä, jotka eivät määritelleet 
sukupuoltaan 70 prosenttia on koh-
dannut syrjintää. Vastaajat ovat koke-
neet syrjinnän kohdistuneen useimmi-
ten sukupuoleensa, seuraavaksi eniten 
nuoreen ikäänsä ja kolmanneksi kou-
lutustaustaansa. 

Sukupuolen perusteella tapah-
tuva syrjintä ilmenee esimerkik-

si niin, että naisille ja muunsu-
kupuolisille tarjotaan miehiä 
helpompia työtehtäviä, he 
pääsevät vain harjoitteli-
joiksi ja heidät jätetään 
mies voittoisen työporu-
kan ulko puolelle, käy ilmi 
 Katja  Oksanen-Särelän 
ja Ari Kurlin Niini ahon 
tutkimuksesta elokuva-
alalle vuosina 2005–2019 
valmistuneiden työllisty-
misestä.

Haavisto toimii profes-
sorina elo kuva taiteen lai-

toksella Aalto-yliopistossa ja 
on nähnyt muutoksen alalla. 

”Omana opiskeluaikanani 
meitä oli viisi ohjaajaopiskeli-

jaa, joista minä olin ainoa nainen. 
Tilanne on nyt ihan erilainen. Tuot-

tajaopiskelijoissa näyttäisi olevan ny-
kyisin naisenemmistö.” 

Haavisto muistuttaa, että esimerkil-
lä on valtava vaikutus. Naisia hakeu-
tuu alalle enemmän, kun he näkevät 
mediassa juttuja naisista elokuva-
alalla. Tulevaisuudessa toivottavas-
ti päästään tilanteeseen, jolloin suku-
puolikysymyksiä on tarpeen pohtia 
vähemmän.

”Meillä työskentelee elokuva-alal-
la ihan jumalattoman päteviä, kek-
seliäitä ja mielenkiintoisia naisia. 
Minusta on ollut tervetullutta, että ny-
kyisin on vähemmän kiinnitetty huo-
miota siihen, mitä sukupuolta kuka-
kin edustaa. Mediassa on alettu puhua 
enemmän tekijyydestä ja päästä pois 
nais-etuliitteestä.”

TEKSTI  ELISA HELENIUS   



Ensimmäinen 
suomalainen tietokirja 

muunsuku-
puolisuudesta. 

Holma, Järvenpää, & Tervonen (toim.): 

NÄKYMÄTÖN 
SUKUPUOLI

Hinta 10E. Tilaukset: kauppa.voima.fi 

TEKSTI  KERTTU MATINPURO   

Saamelaiselokuvat  
kertovat vaiettuja  

tarinoita

Sunna Nousuniemen lyhytelokuva 
seksuaalisesta väkivallasta on tärkeä 

keskustelunavaus saamelaisyhteisössä.

”T A R IN A N KE R RONTA on aina 
ollut vahva osa saamelais-
kulttuuria. Se on ollut kuu-

lumisten vaihtamista, maailmankuvan 
muokkaamista, taitolaji ja yhteisöllinen 
ajanviete. Elokuvat ovat näin meidän 
kulttuurimme jatkumoa. Ne ylläpitävät 
meidän maailmankuviamme ja haasta-
vat sitä, miten historiaa on kerrottu”, 
sanoo ohjaaja Sunna Nousuniemi.

Nousuniemi on tehnyt kaksi lyhyt-
elokuvaa, joista viimeisin Boso mu 
ruovttoluotta – Puhalla minut henkiin 
(2021) nähtiin tänä vuonna Inarissa 
tammikuun lopussa järjestetyn alku-
peräiskansojen elokuvafestivaali Skáb-
magovien ohjelmassa.

Maailman pohjoisin alkuperäiskan-
sojen elokuvafestivaali Skábmagovat 
järjestettiin Inarissa tänä vuonna jo 25. 
kertaa. Festivaalia vietettiin sekä pai-
kan päällä että verkossa, ja sen aikana 
esitetään saamelaiselokuvia ja elokuvia 
alkuperäiskansoilta ympäri maailman.

NOU S U N IEM I H A R JOIT TE LI elokuvan 
tekoa, leikkaamista ja käsikirjoitta-
mista, jo lapsena festivaalin järjestä-
mällä nuorten elokuvaleirillä ja toimi 
myöhemmin festivaalin tuottajana ja 
festivaalijohtajana.

”Skábmagovat oli aina todella tär-
keä, koska Inarin kylällä ei ollut elo-
kuvateatteria. Ivalossa käytiin kat-
somassa uutuuselokuvia, mutta vain 
festivaaleilla on päässyt näkemään 
valtavirrasta poikkeavia elokuvia. 
Skábmagovilla saamenpuvut ovat nä-
kösällä ja kieli ja musiikki esillä, se on 
myös tosi vahvasti kulttuuria ylläpitä-
vä tapahtuma.”

F E S T I VA A L E I L L E S A A P U U vieraiksi 
myös alkuperäiskansojen elokuvante-
kijöitä eri puolilta maailmaa. 

”Me ollaan jo pitkään vitsailtu että 
Skábmagovien pitäisi lanseerata oma 
nenäliina, koska aina saa itkeä kun 
katsoo näitä elokuvia. On olemassa 

niin paljon meidän tarinoitamme, joi-
ta ei ole kerrottu, että ne kaikki tun-
tuvat todella voimakkaasti. On kova 
palo tulla kuulluksi”, Nousuniemi ker-
too.

Nousuniemen dokumenttielokuva 
Boso mu ruovttoluotta – Puhalla mi
nut henkiin on ohjaajan henkilökohtai-
nen kertomus seksuaalisen väkivallan 
kohteeksi joutumisesta ja sen aiheutta-
masta traumasta.

”Elokuva on avannut mahdollisuu-
den keskustella seksuaalisesta väkival-
lasta meidän yhteisöissä, sekä yhteisön 
resursseista puuttua siihen.”

Elokuva on kokonaan saamenkieli-
nen.

”Halusin näyttää, että näistä asiois-
ta voi puhua myös saamen kielellä. 
Näitä rankkoja aiheita ei ole julkisesti 
paljon näkyvillä, ja on tärkeää, että nii-
tä sanoitetaan myös meidän kielellä.”

SA A M E L A I S K Ä R Ä JÄ L A KI on ollut esil-
lä paljon viime syksynä. Nousuniemi 
aistii omassa yhteisössään syvää uu-
pumusta valtavan poliittisen työn ja 
väännön jälkeen. Pienessä yhteisössä 
kaikilla jäsenillä on monta roolia, ja 
poliittinen kamppailu vaikuttaa voi-
makkaasti myös muihin aloihin.

Nousuniemellä on kaksi toivetta 
saamelaiselokuvan ja -kulttuurin tu-
kemiseksi:

”Toivon saamelaiskäräjälain uudis-
tamista ja yleisen poliittisen ilmapiirin 
helpottumista, jotta ihmiset voisi kes-
kittyä elokuvantekoon ja taiteeseen ja 
tavalliseen elämään. On ollut niin pal-
jon rankkoja poliittisia taisteluita, että 
mietin miten ihmiset jaksavat. Tarvit-
semme nyt aikaa, yhteisön hoivaa, itse-
määräämistä ja rauhaa.”

Boso mu ruovttoluotta - Puhalla minut 
 henkiin Yle Areenassa 1.4. asti
4.2. Kino Reginassa alkaa Skábmakovat-
festivaalin kanssa toteutettu Alkuperäis-
kansojen elokuva -teemasarja.  
Ohjelmisto: www.kinoregina.fi
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Nadja Räikkä - Tommi Silvennoinen - Vilhelmiina Sinervo

K Ä R H I ,  o s a  1
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ELOKUVAT

Damian Chazelle:
BABYLON
Elokuvateattereissa nyt.

Alle nelikymppiset Hollywoodin nerot (s. 1985), 
auteur Damien Chazelle ja säveltäjä Justin 
Hurwitz, ovat tehneet yhdessä jo kolmannen 
suuren teoksen, jossa taidokas musiikki on 
keskeisessä roolissa. Ensimmäinen näistä, 
Whiplash (2014), kertoi muusikon maa-
nisuudesta alan vaatimuksena ja toinen, 
Hollywoodin sokerisuutta kuoriva La La Land 
(2016) kumarsi menneiden aikojen mestari-
teoksille. Babylon jatkaa jälkimmäistä linjaa niin 
tehokkaasti, että pari biisiä lainaa La La Landin 
musiikkia.

Babylon alkaa kertoen Hollywoodin 
synnystä ja laajenee viittaamaan sen tuhoon eli 

Laura Poitras:
ALL THE BEAUTY AND  
THE BLOODSHED
Ensi-ilta 10.2.  

Ihmiset heittävät lääkepurkkeja vesialtaaseen 
newyorkilaisen Met-museon Sackler-siivessä. 
Tempaus on taiteilijan ja valokuvaajan Nan 
Goldinin perustaman P.A.I.N.-yhteisön 
(Pre scription Addiction Intervention Now) 
järjestämä.

Dokumentti seuraa opioidiriippuvuuteen 
itsekin sairastuneen Goldinin ja P.A.I.N.-yhtei-
sön toimintaa opioidikriisiä ja kriisistä hyötyvää, 
taidemaailmassa arvostettua Sacklerin sukua 
vastaan. Ryhmän tavoitteena on saada Sackle-
rien nimet ja toisten kärsimyksellä hankitut 
rahat pois taideinstituutioista.

Lisäksi dokumentti esittelee kattavasti 
Goldinin valokuvia ja henkilökohtaista historiaa.  
Goldninin tuotanto kuvaa etenkin seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen alakulttuuriyhteisöjen 
elämää.

Vuosikymmenten takaiset kuvat avaavat 
taiteilija-valokuvaajan persoonaa, auttavat 
ymmärtämään aktivismin pohjasyitä ja teemoit-
tavat dokumenttia. Erityisen vahvaan rooliin 
nousee Goldinin siskon tarina.

Teoksesta huokuu yhteisön ja ystävyyden 
voima, rakkaus, suru ja riippuvuudet. Goldinin 
elämää puhkuvat kuvat riemastuttavat, samoin 
Sacklerien nimien poistaminen museoiden 
seiniltä. Monta eri tarinaa kertova paketti on 
rakennettu poikkeuksellisen hienosti ja se pysyy 
kasassa erinomaisesti.
PINJA NIKKI  

KOONNUT TUOMAS RANTANEN

Cristian Mungiu:
R.M.N. – KYLMÄ TALVI
Ensi-ilta 10.3.

Elokuvan alussa pikkupoika kävelee koulurep-
puineen talvisen pihan poikki metsään. Siellä 
hän säikähtää jotain, mitä ei näytetä katsojille. 
Tällä tavoin romanialaisen Cristian Mungiun 
elokuvissa ihmisten arki peilaa usein muutenkin 
yhteiskunnan suuria rakenteita ja niiden säröjä. 
4 kuukautta, 3 viikkoa, 2 päivää (2007)  kuvasi 
laittoman abortin tekemistä sosialistisen riiston 
ja solidaarisuuden äärellä, Yli vuorten (2012) 
taikauskoista ahdasmielisyyttä ja Valmistujaiset 
(2016) yksityistä ja yhteiskunnallista korruptiota.

Transilvanialaiseen pikkukylään sijoittu-
van elokuvan päähenkilöt ovat muuttuvan 

maailman ja  tunteiden hallintansa kanssa 
hukassa oleva Matthias (Marin Grigore) sekä 
leipomoa pyörittävä itsenäinen Csilla (Judith 
State). EU-murrosta kipuilevassa moni-
kielisessä pikkukylässä avoin rasismi nousee 
valloilleen, kun leipomoon palkataan muutama 
srilankalainen leipuri.

Mungiu hallitsee loistavasti vertauskuvalli-
sen ilmaisun ja henkilöjännitteiden kuvaamisen 
yhteisöllisen dynamiikan, ilmeiden ja kehol-
listen viittausten kautta. Erityisen pysäyttävä 
on seisovalla kameralla ilman leikkauksia 
toteutettu pitkä kohtaus, jossa samaan saliin 
pakkautuneet kyläläiset päästävät peittele-
mättä ilmoille kaikki pelkonsa ja vihaa tihkuvat 
ennakkoluulonsa.
TUOMAS RANTANEN  

Steven Spielberg:  
THE FABELMANS
Ensi-ilta 17.2.

Esimerkiksi Tappajahai (1975),  E.T. (1982), Kadonneen aarteen metsästäjät 
(1981) ja Jurassic Park (1993) -elokuvista tunnettu Steven Spielberg on 
yksi maailman menestyneimmistä ohjaajista. Yhdessä Tony Kusherin 
kanssa kirjoitettu The Fabelmans on omaelämäkerrallinen elokuva, jossa 
ensimmäiset elokuvakokemukset niin katsomossa kuin kameran takana 
kerrotaan nostalgisella huumorilla höystettynä.

Erityistä huomiota tarinassa saavat uran alkuvaiheen elokuvalliset 
innovaatiot, perheen sisäiset jännitteet ja juutalaisuuteen liittyvät ulkoiset 
paineet. Spielbergille ominainen elävä kerronnallisuus kulminoituu koh-
taukseen, jossa Spielberg laittaa David Lynchin esittämän John Fordin 
opettamaan itselleen elokuvallisen ilmaisun saloja.
TUOMAS RANTANEN  
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YLE Areena: Columbia in My Arms 
( Suomi 2019) & Luovia suhteita: Ei me 
osattu olla huolissaan omasta tai toisen 
turvallisuudesta (Suomi 2022)
Jenni Kivistön ja Jussi Rastaan palkittu 
dokumentti kertoo Kolumbian hallituksen ja 
vasemmistolaisten Farc-sissien rauhansopi-
muksen synnyttämistä tunnoista tavallisten 
ihmisten tasolla. Yhdessä Juha Suomalaisen 
Luovia suhteita -sarjaan tekemän ohjaaja-
parin henkilökuvan kanssa ohjelmista välittyy 
puhutteleva kuva dokumenttielokuvan 
tekemiseen omistautumisesta.

20.2. Sub: The Post (USA 2017)
Daniel Ellsberg vuoti vuonna 1971 Pentago-
nin papereiden nimellä tunnetut Vietnamin 
sotaa koskevat huippusalaiset asiakirjat 
yhdysvaltalaislehdille. Tähän liittyvää poliitti-
sen vallankäytön ja median välisiä jännitteitä 
oivasti valaiseva Steven Spielbergin elokuva 
kertoo, miten The Washington Postin kus-
tantaja Katharine Graham (Meryl Streep) 
ja päätoimittaja Ben Bradlee (Tom Hanks) 
ottivat suuria riskejä paljastaessaan Yhdys-
valtain presidenttiin asti ulottuvan korruption.

Netflix: Vallan linnake (Tanska 2010–2022)
Adam Pricen menestyneen draamasarjan 
alussa yhteiskunnallisen vallankäytön pulmia 
käsiteltiin idealistisen pääministerin Birgitte 
Nyborgin (Sidse Babett Knudsen), hänen 
pragmaattisen erityisavustajansa Kaspar 
Juulin (Pilou Asbæk) sekä nuoren toimit-
tajan Katrine Fønsmarkin (Birgitte Hjort 
Sørensen) välisten roolijännitteiden kautta. 
Tuoreimmalla tuotantokaudella Grönlannista 

löytyy öljyä. Siitä 
syntyvän globaali- ja 
sisäpoliittisen seka-
melskan keskellä Nyborg 
osoittaa aiempaa kyynisempiä 
piirteitä ja uutistoimituksen johtoon kohonnut 
Fønsmark joutuu entistä kovempien ammatti-
eettisten paineiden äärelle.

Areena & 16.2. YLE Teema: Elokuvan 
 tarina: Uusi sukupolvi 1–2 (Britannia 2021)
Ensyklopedisista elokuvadokumenteistaan 
tunnettu Mark Cousins on tehnyt Elokuvan 
tarinaansa (2011) kaksiosaisen jälkikirjoituk-
sen, joka keskittyy 2010-luvun teknologian 
murroksessa elokuvan muotoa uudistaneiden 
ohjaajien töihin. Sen elokuvista Areenasta 
löytyvät David Robert Mitchellin kauhu-
elokuva It Follows (USA 2014). Lorene 
Scafarian newyorkilaisista strippareista 
kertova draamakomedia Hustlers – korkojen 
kera (2019) sekä (17.2. alkaen) Debra Gra-
nikin mieleltään järkkyneen sotaveteraanin 
ja hänen tyttärensä tarinasta kertova Älä jätä 
jälkeäkään (USA 2018).

Yle Areena: Ansa Moskovassa (Suomi 
2022)
Anna Šišovan dokumentti näyttää, miten 
arkipäiväistä Venäjän sisäisessä totalitaris-
missa on toisinajattelijoiden pidättäminen 
ja kiduttaminen. Turvallisuuspalvelu FSB:n 
agentit jopa itse perustavat kansalaisjärjes-
töjä, joihin houkutteltavat nuoret tuomitaan 
pitkiin vankeusrangaistuksiin. Samalla selväksi 
tulee, miksi vain kaikkein urheimmat uskalta-
vat nousta kamppailuun tällaista pakkovaltaa 
vastaan. Šišovan haastattelu löytyy Voimasta 
5/2022.

nykyaikaan: elokuvaihmisiä kaataneet huumeet 
ja viina eivät tuota alan lopullista rappiota, 
mutta kasinopelit ja kyynisyys ovat tuhon 
tie. Maanalaiset luolat hirviöineen toimivat 
internetin verbaalisten sontakasojen vertaus-
kuvina. Psykedeelisimmissä kohdissa kamera 
heiluu vaatien yleisöä etääntymään tarinasta 
muistuttamalla, että ”sinun, katsoja, ei tarvitse 
olla osa tätä”.

Päähenkilö Mannyn (Diego Calva) tarina 
kunnioittaa Giuseppe Tornatoren Cinema  
 Paradiso -klassikkoa. Margot Robbien kiihkeän 
Nelly LaRoyn esikuvana on ollut Clara Bow. 
Ensirakastajan roolissa riutuvan Brad Pittin 
Babylon sementoi tähtikaartin Errol Flynnin, 
Cary Grantin ja Gregory Peckin rinnalle. 
IIDA SIMES  
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