
Hertzeniä ovat Kalliolassa kiu-
sanneet etenkin myllltysrai-
heen äärimmäisen tiukat rajoi-
tukset, jotka hänestä pikem-
min vaikeuttavat kuin edistä-
vät toipumista. Pieni esimerk-
ki: musiikkimiehenä hän ei vui

ymmärtää. miksi soittaminen
on kielletty.

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

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

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

Näin siis kaksi tarinaa itse-

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

ole kirjan pääansio. Suomalai-
sesta sisusta kirjoitetaan tässä

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

lataan r anhoihin presidentti-
kaskuihin. Kirja lienee tarkoi-

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

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

neltä joistakin kohdin toki ab-

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

Kumpikin opus on hyvin kir-

SUOMALAINEN MATTI

tettu koululaisille suomalaisen
itsetunnon kohottamisoppaak-

si EU-jasenyyden uhatessa

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

Suomalaisen sisun käsitteen
lahtokohdaksi teoksessa ote-

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

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

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

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

PERTTI HEMANUS

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

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

malaiset sankarihahmot - Ryh-
my ja Romppainenkin - kuvat-
tu sentään eräänlaista intellek-
tuaalisla aktiivisuutta t,soittu-
viksi henkiltiiksi, jos ei muuta
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niin ainakin venäläisiäja kapi-
aisia viisaammiksi. Vilkunan
ongelma oli tietysti se. ellei
u utta talonpoikaispresir lenttiä-
kään sopinut ainakaan julki-
sesti kurailla kompeltiksi ja
hidasjarkiseksi. Valitettavasti
tekijtiiden pohdinta loppuu tä-
han. Yaikka kirjassa kerrotaan
Väinö Linnan Tuntemattornarr

sotilaan ilmestymisestä ja fil-
maamisesta, ei sota-ajan men-
taliteettimurrokseen enää pa-
lata. Lukijajaä helposti siihen
käsitykseen. elta kirjoittajat
ovat eri mielta Vilkunan kans-

sa ja itse asiassa varsin tyyty-
vaisia lB00-luvulla syntynei-
siin kansallisromanttisiin ark-
kityyppeihin. Matti tuntuu
voittavan Urhr-'n. Tämä on sää-

Ii, silla juuri suomalaisuuden
ja miksi ei sisukkuudenkin
historiallinen kehitys käsittee-

na ja kaytantönä kiinnostaisi
lukijaa.

Kuvia kirjassa on paljon ja
ne ovat tuttuja. Stereotypioiden
kuvaamisessa toki kuluneet
kuvat ovatkin paikallaan. Ku-
via katselemalla suomalaisen

sisun teemat jäsentyvät hel-
posti. Sisu syntyy suomalaisten
taistellessa karua luontoa, an-

Alkoholitutkimussäätiön halli-
tus päätti kokouksessaan
17 .11.1994 vuoden 1994 apu-
rahojen jaosta. Hakemuksia oli

karia tauteja ja inhaa itää vas-

taan. Sotaa koskeva osasto orr-

kin kirjan laajin. Kirjan ihan-
noima mies ei ole työmies vaan

sotamies. "Suomalainen veisaa

haflaasti virsiä. seisoo jurosti
asennussä ja paiskii ahkerasti
töitä." Ankaran työn jalkeen

suomalainen voi myös rentou-
lua saunan'lauteilla, ilmeisesl i

siellakin vainjurosti virsiä lau-
lellen. Tämän kirjan kuvissa
sisu on suomalaisten "suur-
miesten" ominaisuus. Kuvissa
esiintyy suomalaisten suur-
miesten ketju - Mikael Agrico-
la, Martti Kitunen, Jean Sibe-
Iius, K. J. Stählberg, Urho Kek-
konen, marsalkka Manner-
heim. J. K. Paasikir i... Kirjan
jalkiosassa suurmiehet ja jul-
kisuuden hahmot hallitsevat
kuvilusla yksin. l\4yos kaksi si-

sukasta vaikuttaj anaista näyte-

tään, he ovat Sophie Manner-
heim ja Armi Kuusela. Muut
naiset ovat nimettömiä äitejä,
rouvia tai postineitejä. Sisuk-
kuuden tulevaisuutta edustaa

- kukapa muukaan? - telakka-
johtaja Martin Saarikangas.

Samalla Saarikangas yksin
edustaa kaikkia työtä tekeviä
miehiä sotasavotan jälkeen.

jätetty yhteensä 79, ja uusia
apurahoja jaettiin 28. Lisäksi
jalkeltiin viiden lutkimussopi-
musprojektin rahoittamista ai-

Kaikki kirjan miehiset työku-
vat liittyvät talonpoikaiskult-
tuuriin, ja yksi näistäkin vähis-
tä on akateemikko Kustaa Vil-
kuna niittopuuhissa. Yksikaän
teollisuus- tai rakennustyö-
mies ei tässä kirjassa edusta
suomalaista sisrrkkuutta. Voi-
kin sanoa. että teoksen käsitys

suomalaisuudesta kuvienkin
tasolla pysähtyy sota-aikaan.
Sotien jälkeen Suomi näyttää
samalta sivistyneistön hallitse-
malta sääty-yhteiskunnalta
kuin ennenkin. Mahdollisesti
sisukirjaa voikin lukea varhai-
sena oireena sellaisesta histo-
riatietoisuudesta, jossa koko
sodanjälkeinen historia käsite-
tään Suomen historian sivu-
juonteeksi tai jonkinlaiseksi

historialliseksi erehdykseksi.

MATTI PEUTONEN

kaisempien päätösten mukai-
sesti. Apurahoja on kahdenlai-
sia: varsinaisia ja tutkimusso-
pimusapurahoja.
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