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pääkirjoitus

Lapsella oli aikuinen, joka huolehti hänestä. 

Lapsi leikki. Legoilla, nukeilla, pikkuautoilla, työkaluilla, pahvilaatikoilla, hippaa, hevosta, poliisia, rosvoa, prin-
sessaa, tappelua, aikuista. 

Aikuinen teki töitä. Kirjoitti tekstejä, julkaisi lehtiä, teki politiikkaa, käynnisti sotia, loi taideteoksia, piti luentoja, 
kävi osakekauppaa, perusti kuntosaleja.

Aika ajoin aikuinen toivoi olevansa lapsi, kuvitteli olevansa lapsi ja jopa käyttäytyi kuin lapsi. Iltaisin hän tapa-
si lapsen. Lapsi oli iloinen tavatessaan aikuisen, mutta huomasi samalla, että tätä vaivasi jokin. Oli vaikea sanoa, 
mitä se oli, eikä aikuinen kertonut siitä. Sisimmässään aikuinen kuitenkin ajatteli: ”Mitä minä teen väärin? Miksi 
minulla ei ole aikaa lapselle? Ja miksei se voinut mennä kavereilleen tänään, nyt en pääse katsomaan sitä kiinnos-
tavaa esitystä”. Aikuisella oli syyllinen olo. 

Eräänä päivänä aikuinen käveli näissä synkissä aatoksissa kaupungilla ja sattui pistäytymään kirjakauppaan. Leh-
tihyllyssä komeili julkaisu, jonka kannessa luki ”Esitys. Lapsi”. Aikuinen tunsi jonkin sähköistyvän. Hän nappa-
si lehden käsiinsä ja alkoi kotiin päästyään selata sitä kiihkeästi. Sisältö hypnotisoi hänet. Hän ei ollutkaan ainoa 
hämmentynyt aikuinen. Lehti kysyi juuri niitä kysymyksiä, jotka kuplivat hänenkin sisällään, mutta joita hän ei 
ollut osannut muodostaa. 

Lehdessä Janne Kurki kirjoitti, kuinka lapset on hylätty jo länsimaisen teatterin suurissa klassikoissa, Oidipukses-
sa ja Antigonessa, jotka kertovat samaa surullista tarinaa kuin tämän päivän perheneuvoloiden ja terapiahuonei-
den asiakkaat. Lapsikriitikot Ranja Omaheimo ja Anton Laatikainen arvioivat ajankohtaisia esityksiä. Ohjaaja 
Inke Rosilo avasi Janne Saarakkalan haastattelussa vauvateatterin ihmeellistä maailmaa. Eero Yli-Vakkuri ja Ah-
ti ihmettelivät, miksi performanssitaiteilija Essi Kausalainen konttasi esityksessä. Anna Cadia kertoi projektista, 
jonka lähtökohtana ovat lasten omat esitykset. Veijo Hietala hämmentyi lapsitähti Shirley Templestä, Annama-
ri Vänskä totesi että viaton lapsi on aikuisten keksintöä, Maija Karhunen katsoi esityksiä kammottavasta lapsuu-
desta ja Riku Saastamoinen muisteli mihin leikki loppui. Aikuinen oli kummissaan, mutta onnellinen. Hän laski 
lehden pöydälle ja meni vessaan.

Lapsi kuljeksi pöydän ääreen ja alkoi selailla lehteä. Hän nauroi ääneen Joonas Lehtimäen sarjakuville, huomasi 
oitis lapsilta kielletyn näytelmäliitteen ja vetäytyi kiireesti lukemaan Tuomas Timosen Lasten Hamletia salaa huo-
neeseensa. Sitten hän kävi läpi listan lasten kirjoittamia kysymyksiä ja alkoi lisätä omia kysymyksiään sivun lai-
taan. Lopuksi hän repi aukeamat irti toisistaan ja levitti ne lattialle matoksi, pelloksi, järveksi johon ei saa astua.

Aikuinen palasi vessasta ja nukahti sohvalle vastuustaan voipuneena.

Olipa kerran lapsi. 

Tuomas Laitinen ja Nora Rinne
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teksti • jannekurki

Artikkelini ydin on hyvin yksinkertainen ja oikeastaan kiistämätön: Sofokleen 
tragedioista tutun kuningas Oidipuksen suvun tarina on kertomus hylätyistä 

lapsista, ja psykoanalyyttisessa reseptiotraditiossa oidipuskompleksiksi nimetty 
haaste on pieni tragedia verrattuna siihen – yhä meidänkin yhteiskunnassamme 

jatkuvaan – hylkäämiseen, jolla aikuisten yhteiskunta kohtelee lapsiaan.

1. Johdanto
Oidipus tappoi isänsä vasta kauan sen jälkeen, kun tä-
mä oli narsistisessa vallanhimossaan lähettänyt lapsen-
sa tapatettavaksi metsään idioottimaisen ennustuksen 
takia – eikä Oidipuksen tytär Antigone pääse ikinä pa-
koon tätä aikuisten lapsiin kohdistamaa hylkäämistä. 
Tämä sukupolvelta toiselle siirtyvä sukukirous on arkea 
suomalaisessa nyky-yhteiskunnassakin.

Palaan artikkelissani Sofokleen tragedioiden klassi-
sessa viitekehyksessä siihen, minkä olen aikaisemmin 
artikuloinut esseessäni Lapsi – Toinen1. Taustaväitteeni 
on, että kysymys yksilön ja yhteiskunnan välisestä suh-
teesta on aikuisten narsistinen muotoilu paljon perus-
tavammasta alkukysymyksestä, nimittäin lapsen ja ai-
kuisen välisestä suhteesta. Lapsen ja aikuisen välillä val-
litsee alkusuhde, joka on ensisijainen kaikkien ihmis-
suhteiden joukossa. Ja vielä enemmän, tämä ei ole psy-
kologisointia: kyse ei ole psykologisesta ensisijaisuu-
desta, vaan metafyysisimmästä ja samaan aikaan konk-
reettisimmasta ensisijaisuudesta. Mikään ei ole niin en-
sisijaista kuin lapsen ja aikuisen välinen suhde. Toisin 
kuin Sofokleen Oidipuksen suvusta kertovien tragedi-
oiden reseptiotraditioissa on yleensä nähty, oleellisin 
kysymys ei liity sukupuoli- vaan sukupolvieroon.

Kysymys traumatisoitumisesta on hyvin ajankohtai-
nen tänäkin päivänä. Lääkärinä näen sen päivittäin – ja 
lastenpsykiatriaan erikoistuvana lääkärinä nimenomaan 
sen, miten se heijastuu lapsiin. Kutsun näitä traumati-
soituneita tai trauman yksin jättämiä lapsia tässä hylä-
tyiksi lapsiksi. Heitä on Suomessa ainakin kymmeniä-
tuhansia, mahdollisesti satojatuhansia. Jos he kaikki tu-
lisivat hoidon piiriin, minkään erikoissairaanhoidon tai 
terveydenhuollon tai sosiaalihuollon resurssit eivät riit-
täisi. Siksi heitä ei halutakaan löytää, eikä heistä ha-
luta tietää. Kun kunnat nyt pakotetaan tehostamaan 
kouluterveydenhuoltoa, tätä ei ole huomioitu lain-
kaan: jos kouluterveydenhuolto alkaa poimia esiin sen 
määrän hoitoa tarvitsevia lapsia, joita epidemiologis-
ten tutkimusten pohjalta Suomessakin pitäisi olla, mi-
hin ihmeeseen nämä seulonnalla esiin saadut lapset oh-
1 Kurki 2011a.

jataan. Erikoissairaanhoito natisee liitoksistaan ja toi-
mintaa pitäisi jälleen kerran ”tehostaa”; perheneuvoloi-
hin on 6–18 kuukauden jono; terveyskeskuksiin ei kii-
reettömiä aikoja tahdo enää edes saada, ja jos saakin, 15 
minuutin terveyskeskuslääkärin vastaanottoajalla ei ih-
meitä tehdä, eikä terveyskeskuslääkärillä ole käytännös-
sä minkäänlaista koulutustakaan näiden lapsien koh-
taamiseen. Tässäkin yhteiskunta on jo ennalta hylännyt 
lapsensa. Tämä hylkääminen on jatkunut jo pitkään, 
vuosituhansia. Esimerkkinä siitä on Sofokleen kirjoit-
tama versio Oidipuksen suvun tarinasta.

2. Sofokleen nykyfilosofisesta  
reseptiotraditiosta
Sofokleen tragedioiden merkittävimmän nykyfiloso-
fisen reseptiotradition juuret ovat Georg Wilhelm 
Friedrich Hegelin ja Martin Heideggerin luennoissa 
Antigonesta. Hegel esitti Antigone-luentansa osana ko-
konaisnäkemystään universaalin hengen itsetiedostuk-
sen kehityksestä2. Hegelin luennassa Antigonessa näy-
tellään hengen itsetietoisuuden kehitykselle välttämä-
tön kamppailu jumalallisen lain ja ihmisten säätämän 
lain välillä. Hegelin ajattelulle luonteenomaista on se, 
ettei jumalallinen laki (jota edustavat suvun ja per-
heen luonnollisiksi kuvatut ja partikulaariseen rakkau-
teen perustuvat suhteet toisiinsa) eikä inhimillinen la-
ki (jota edustaa valtio universaalin ilmentymänä) ole it-
sessään yksin absoluuttisesti pätevä3. Absoluutissa mo-
lempien on aktualisoiduttava – ja juuri siitä Sofokleen 
Antigonessa on Hegelin mukaan kyse. Antigonen lopus-
sa kaikkien osapuolten luhistuessa absoluutti itse as-
tuu näyttämölle kaikkitietävänä ja oikeudenmukaise-
na kohtalona4.

Hegelin luennasta liikkeelle lähtee mm. Martin 
Heidegger5. Heidegger näkee Antigonessa hahmon, jo-
ka lunastaa historiallisen paikkansa olemisen halkea-
mana ja murskautuu itse olemista vasten. Uskaltautu-
essaan hallitsemaan olemista Antigone altistaa itsensä 
2 Hegel 1980.
3 Hegel 1980, 258-259.
4 Hegel 1980, 266.
5 Heidegger 1958 ja Heidegger 1984.

Antigone 
ja hylätyt lapset

sarjakuva • joonaslehtimäki
kuvitus • henrilappalainen & ainonieminen
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tuholle ja hajoamiselle. Tämä tuho on väistämätön seu-
raus siitä, että tietyssä mielessä Antigonesta tulee het-
keksi olevien olemisen tapahtumapaikka. Näin hänes-
tä tulee deinotaton, kummin kaikista olevista, sillä juuri 
olevien oleminen on Heideggerille kumminta.

Psykoanalyytikko Jacques Lacan puolestaan esit-
tää Antigone-luentansa psykoanalyysin etiikkaa käsitte-
levässä seminaarissaan 1959–60. Se, mistä psykoanalyy-
sin etiikassa on kyse, on suhde mielihyvän/hyvän/tava-
roiden tuolla puolen olevaan. Mielihyvän aluetta lei-
maa vaihdettavuus ja korvautuvuus, mikä puolestaan 
perustuu siihen seikkaan, että kyse on representoidus-
ta kentästä.

Lacanin teoriassa mielihyväperiaatteen hallitsemalla 
kentällä on kuitenkin eräänlaisia ylimenopaikkoja, jois-
ta löydetään kauneus.6 Tällaisen mielihyväperiaatetta 
rikkovan ylimenopaikan indikaattorina toimivan kau-
neuden ja halun välillä on tietty suhde: toisaalta halu 
on eliminoitu kauneuden rekisteristä, toisaalta kauneu-
della on se vaikutus, että se lykkää ja vähentää halua 
ja tekee sen vaarattomaksi.7 Kauneuden ilmestyminen 
vihjaa halusta ja pysäyttää sen.8 Ainutlaatuinen suhde 
halun ja kauneuden välillä pysäyttää halun sen tullessa 
rajalle, jonka toisella puolella on sanomaton.9

Lacanin mielestä Antigonesta voidaankin löytää rep-
resentaatiosysteemin tuonpuoleinen, joka toimii ikään 
kuin ihmisolemista hallitsevan gravitaation keskipistee-
nä.10 Antigonen keskusta on kiehtova kuva Antigones-
ta itsestään kaikessa sietämättömässä loistossaan. Anti-
gonessa on jotain, mikä sekä vetää meitä puoleensa että 
järkyttää, ja ikään kuin uhkaa meitä: Antigonen kau-

6 Lacan 1986, 278.
7 Lacan 1986, 279.
8 Lacan 1986, 279.
9 Lacan 1986, 280.
10 Lacan 1986, 288.

hea itse haluttu uhri häiritsee meitä.11

Antigonen rangaistuksena on tulla suljetuksi elämän 
ja kuoleman rajamaille – ja niin hän antaa hahmon-
sa ihmisen olemiselle puhuvana olentona. Hetki, jol-
loin Antigone ylittää rajan, on myös kauneuden heh-
kun ja väkivaltaisen valaistuksen hetki.12 Kauneuden 
leimu estää katsojia näkemästä tapahtuman todellis-
ta luontoa ja häikäisee heitä erottaen heidät siitä.13 Kat-
sojan kokemukseen kuuluu oleellinen sekaannus ja so-
keus, johon analyysi pysähtyy. Kauneusvaikutus on so-
kaisuvaikutus. Antigone näyttäytyykin ihmisen puh-
taana ja yksinkertaisena suhteena siihen, minkä kantaja 
hän ihmeellisesti on, nimittäin merkitsevään leikkauk-
seen, joka suo hänelle sen lannistumattoman voiman, 
mitä hän on kaiken sen edessä, mikä voi vastustaa hän-
tä.14 Kauneusvaikutus johtuu tragedian sankarin suh-
teesta tähän rajaan.15

Artikkelini kannalta keskeisimmän Antigone-lu-
ennan on kuitenkin esittänyt Philippe Van Haute.16 
Van Haute toteaa, ettei Lacanin (ja Heideggerin) ole-
tus siitä, että Antigone on Antigone-tragedian sanka-
ri, ole mitenkään itsestään selvä.17 Van Hauten mieles-
tä näin voidaan olettaa vain, jos ei lainkaan huomioida 
juonta. Van Haute jatkaa: ”Ikään kuin näillä teemoil-
la ei ole arvoa naiselle, jota Antigone on yhtä lailla. […] 
Ja […] mitä tässä kontekstissa voi merkitä se, että An-
tigone hylkää äitinsä (ja äitiyden), minkä Lacan sivuaa 
tuosta vain?”18

Nämä Philippe Van Hauten kysymykset ovat kes-
keisiä. Ja niitä on helppo jatkaa. Eikö se, että hylkää äi-
11 Lacan 1986, 290.
12 Lacan 1986, 327.
13 Lacan 1986, 327.
14 Lacan 1986, 328.
15 Lacan 1986, 332.
16 Van Haute 2003.
17 Van Haute 2003, 3.
18 Van Haute 2003, 18–19. Kursiivi ja korostus Van Haute.

tiyden, tarkoita, että hylkää lapsensa? Eikö äitiys hylä-
tä nimenomaan hylkäämällä lapsensa? Voiko olla sat-
tumaa, että Antigone hylkää lapsensa, kun hänen isän-
sä käytännössä hylkäsi hänet tekemällä hänestä silmän-
sä ja kävelykeppinsä, ja kun hänen isänsä vanhemmat 
hylkäsivät hänen isänsä – ja siten myös Antigonen? An-
tigone ei voi saada uutta veljeä, koska hänen vanhem-
pansa ovat kuolleet, mutta hänellä on ollut veli, kak-
sikin. Sen sijaan hänellä ei ole koskaan ollut yhtäkään 
lasta, vaikka isäehdokkaana on hallitsijan poika. Jos tä-
mä ei ole lasten hylkäämistä oman halun ja nautinnon 
tuulimyllyjä vastaan taistellessa, niin mikä?

3. Oidipuksen suvun tarina hylättyjen 
lasten traumakertomuksena
Mistä Oidipuksen suvun saaga alkaa? Kansantarinana 
kreikkalaisessa suullisessa perinteessä kulkeneen kerto-
muksen alussa vallassa olevat aikuiset uskovat aikuisten 
satuun, aikuisten uskontoon, aikuisten aikuisille, ai-
kuisten pyynnöstä, aikuisia varten kertomaan tulevai-
suuteen, oraakkeliin. Nämä typerät, narsistiset, omaa 
napaansa tuijottavat vallan- ja nautinnonhimoiset ai-
kuiset – heillä on meidänkin aikamme kyllästetty – 
päättävät murhata oman reaalisen lapsensa aikuisten it-
selleen luoman symbolisen järjestyksen turvaamiseksi. 
Oidipuksen murhan on määrä suojata aikuisten kunin-
gaskuntaa. Vain aikuisten nautinnolla on väliä, vain ai-
kuisten nautinnon takaava symbolinen järjestys on ar-
vokas. Aikuisten pappi, oraakkelin lausuja, kuningas-
kunnan tärkeä virkamies, toimii viime kädessä tämän 
symbolisen järjestyksen hämäränä, kenellekään mistään 
vastaamattomana artikuloijana: lapsi on uhka, hylätkää 
se. Näitä partasuisia, aikuiskeskeisiä oraakkelin lausu-
jia meillä kyllä riittää tänäkin päivänä, joka uutislähe-
tykselle omansa.

Kreikkalaiset eivät ole tässä yksin: koko monoteis-
tisen blokin pyhä mies, Aabraham, on valmis surmaa-
maan lapsensa, kun hän kuulee Isänsä äänen niin käs-
kevän, äänen, jota kukaan muu ei kuule, äänen, jo-
ta kutsuttaisiin nykykielellä todennäköisesti dissosia-
tiiviseksi ja siis lähtökohtaisesti traumaperäiseksi (sillä 
Aabraham on niin kykenevä mies, että tuota ääntä voi-
daan tuskin pitää psykoottisena). Onko kyseessä flash-
back Aabrahamin omasta lapsuudesta, sitä emme tie-
dä, mutta kuka hyvin toimintakykyinen ihminen oli-
si valmis surmaamaan omaan lapsensa, jollei joku pe-
rin juurin traumatisoitunut?  Niin kreikkalaisen maa-
ilmassa-olemisen virittävässä tragediassa, jonka kirjoit-
ti kreikkalainen virkamies ja joka palkittiin heti kreik-
kalaisessa yhteiskunnassa ja jota aikuisten yhteiskun-
nat ovat ylistäneet vuosituhansia, kuin suurten mo-
noteismien pyhässä alkutarinassakin aikuinen on val-
mis murhaamaan lapsen aikuisten omien pienisieluis-
ten etujen tähden.

Ja jos Aabraham ei ole tarpeeksi painava hahmo, 
niin entäpä Mooses, mies monoteististen uskontojen 
alusta, hän, joka loi juutalaisten kansan johdattamalla 
heidät pois Egyptistä nykyiseen Palestiinaan, hän, joka 
solmi ensimmäisen liiton Jumalan kanssa ja sai Juma-
lalta kymmenen käskyä, joista ensimmäinen määrittää 
monoteismin. Hänet oli hylätty lapsena, jätetty Nii-
lin vietäväksi varmaan kuolemaan – kuin Oidipus The-
ban metsiin. Hylätty lapsi perusti monoteismin ja le-
vitti sen Egyptistä Palestiinaan. Ei ihme, että kaikista 
hylätyistä lapsista Palestiinan lapset ovat hylätyistä hy-
lätyimpiä.

Ja vielä enemmän, eikö koko kristinuskon alussa ja 
ytimessä ole sama kuva kuin kreikkalaisen kansanta-
run alussa: isä, joka hylkää lapsensa, isä, joka uhraa ai-
nokaisen poikansa, oli tuon pojan nimi sitten Oidipus 
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tai Jeesus – ”Isäni, Isäni, miksi minut hylkäsit?!” Näin 
katsottuna kristinusko on ollut alusta asti uskonto, jos-
sa hylätään lapset aikuisten eduksi, jotta aikuiset pelas-
tuisivat. Ja meille opetetaan, että yhteiskuntamme eet-
tinen pohjavire tulee kristinuskolta! Ei ihme, että koh-
taan hylättyjä lapsia päivittäin työssäni lastenpsykiat-
riaan erikoistuvana lääkärinä: jos kaikkivaltiaan Juma-
lan täytyy uhrata oma lapsensa, miten me kaikin puo-
lin impotentit kuolevaiset voisimme toimia sen parem-
min! Aivan sama, onko ihminen Jumalan kuva vai Ju-
mala ihmisen – lastensa hylkäämisessä he näyttävät pe-
lottavan samalta. Uudelleen ja uudelleen lapset hylä-
tään, ja päälle rakennetaan sankaritarina aikuisten pal-
vottavaksi. Mutta reaalisessa todellisuudessa nämä haa-
vat eivät parane ikinä, niiden kanssa tullaan vain toi-
meen paremmin tai huonommin. Länsimainen kult-
tuuri on traumatisoituneiden ihmisten kulttuuria eetti-
set koordinaatit antavia metakertomuksiaan myöten.

Freud oli juutalainen, ja juutalaisuuden ytimes-
sä ovat kaksi hylättyä lasta, Mooses ja Iisak. Ja suuri 
osa psykoanalyysin vastaanottaneesta maailmasta, Ete-
lä- ja Pohjois-Amerikasta Eurooppaan, uskoo kristin-
uskon Jumalaan, joka uhrasi oman poikansa. Tällaises-
sa myyttis-uskonnollisessa kontekstissa Oidipuksen su-
vun kohtalo resonoi hyvin moniäänisesti, ja niistä ää-
nistä meillä on tapana poimia vain ne, jotka hivelevät 
meidän aikuisten itserakkautta. Tämä jo yksin selittää 
Oidipuksen suvun tarinan aikuiskeskeisen tulkinnan 
vahvan aseman, suoranaisen monopolin, kaikissa Oidi-
puksesta käydyissä keskusteluissa – ja häneen liittyvis-
sä käsitteissä.

Joka tapauksessa Oidipuksesta kertovan kreikkalai-
sen kansantarun alussa on lapsenmurha. Kaikki alkaa 
lapsen hylkäämisestä aikuisten edun tavoittelun takia. 
Mitä pieni Oidipus joutuu tämän jälkeen kohtaamaan? 
Kovakätistä kohtelua? Varmasti. Pahoinpitelyä? Hyvin 
todennäköistä. Yksinäisyyttä, lohduttomuutta, pelkoa, 
epävarmuutta, nälkää…? Itse asiassa on vaikea nähdä, 
miksi häntä kuolemantuomion saatuaan olisi kohdeltu 
millään tasolla hyvin. Varmaa on, että hän kohtaa täy-
sin varoittamattoman, sanoittamattoman, ahdistuksen 
kyllästämän, repivän traumaattisen hylkäämisen, jon-

ka jälkeen hänestä pitää huolta vain täysin tuntematon 
metsien mies perheineen. Jos tämä poika ei ole trauma-
tisoitunut, niin kuka sitten on? Mitä hän tekee myö-
hemmin elämässään? Tappaa vastaan tulleen miehen, 
joka ei tehnyt hänelle tilaa; ryntää kohtaamaan hirvi-
ön, jota kaikki pelkäävät; nai hetken huumassa tunte-
mattoman naisen; puhkaisee omat silmänsä; tekee nuo-
resta tyttärestään silmänsä ja kävelykeppinsä sen sijaan, 
että tukisi tätä elämään omaa elämää, löytämään rak-
kauden, saamaan lapsia jne. Jos tämä mies ei ole lap-
suutensa traumaa uudelleen ja uudelleen elävä ja eteen-
päin jakava rajatilatyyppi, niin kuka on?

Mutta mitä tekee Sofokles, Perikleen luottovirka-
mies, aikuisten kulttuurin kiitetty, palkinnoin ja kun-
niamerkein koristeltu edustaja, aikuisten runoilija par 
excellence. Nostaako hän tämän hylkäämisen jotenkin 
erityisesti esiin? Ei tietenkään. Se on sivujuonne sanka-
ritarinassa, jonka traaginen sankari on ensin Oidipus, 
sitten Antigone. Sietämätön alkutragedia, josta kaikki 
alkaa, sivuutetaan, ja sen päälle ja peitoksi rakennetaan 
tragediakilpailujen hittiykkösten sarja, aikuisviihdettä 
parhaimmillaan.

Oidipus-sarjan ensimmäinen osa esittää siis aikuis-
keskeisen sankarikuvauksen jo lapsena traumatisoitu-
neesta rajatilatyypistä. ”Yllättäen” sukusaagan toises-
sa osassa, Oidipus Kolonoksessa, tapaamme murtuneen 
miehen: sankaritarina on romuttunut ja kulissit sortu-
neet, mutta aikuiskeskeisyys on ja pysyy. Sen sijaan, et-
tä Oidipus haluaisi tukea lapsiaan, hän tekee omasta 
kurjuudestaan maailman keskipisteen ja pakottaa tyt-
tärensä Antigonen palvelemaan isänsä kurjuutta. Voiko 
parentifikaatiosta olla kouriintuntuvampaa esimerkkiä?

Vuosituhantinen aikuisten kulttuurin opetus on, et-
tä meissä pitäisi herätä sääli tätä kuninkaallisen loiston-
sa menettänyttä miestä, tätä traagista sankaria kohtaan. 
Niin, vuosituhansiin viisaat kommentaattorit ovat si-
vuuttaneet sen suomalaisessakin todellisuudessa surul-
lisen yleisen toteamuksen, että joissain perheissä ja su-
vuissa lapset laitetaan kantamaan vanhempiensa taak-
ka jo hyvin varhain. Aikuiskeskeisesti sivistyneen ihmi-
sen pitäisi muka kokea jonkinlainen katharsis, kun it-
sesääliin vaipunut mies räyhää maailmalle ja tekee lap-

sestaan oman itsesäälinsä välineen. Mutta tämän teko-
pyhän kurjuuden ja kuoleman kauhistelun taustalla ja 
kätkettynä totuutena on se totuus, että Oidipus Kolo-
noksessa näyttää meille, kuinka sukupolvien väliset erot 
on pyyhitty pois, ja lapsen osaksi tulee ikään kuin it-
sestään selvästi olla isänsä silmät, kävelykeppi, elättäjä 
ja palvelija. Tuhansien vuosien reseptiotraditio sivuut-
taa tämän olkaansa kohauttamatta, onhan tämä resep-
tiotraditio aikuisten aikuisille kirjoittama. Tätä on siis 
sivistys: aikuiskeskeistä nautiskelua lasten kärsimyksen 
kustannuksella.

Niin tulemme Oidipuksen sukutarinan kolman-
teen osaan. Oidipus on kuollut, käytännössä tappanut 
itsensä, kunnon rajatilatyypin tapaan. Meillä on neljä 
lasta, joista kaksi on jo ehtinyt tappaa toisensa isäänsä 
seuraten – kuin malliesimerkkinä siitä, kuinka väkival-
ta ja traumatisoituminen siirtyvät suvussa sukupolvelta 
toiselle. Väkivalta tosiaankin seuraa väkivaltaa, ja Oi-
dipuksen tyttäret kohtaavat dilemman: tämä on mei-
dän sukumme, tämä meidän kohtalomme, mutta mi-
tä me teemme perheemme tähteille, oman veljemme 
raadolle. Toinen on haudattu, mutta toinen makaa lin-
tujen ja koirien revittävänä. Häpeä, suru, pelko ja tus-
ka – siinä on sukumme perintö meille. Antigone päät-
tää nousta vastustamaan tätä kaikkea, mutta – kuten 
niin usein traumatisoituneet ihmiset tekevät – proji-
soi katkeruutensa väärään kohteeseen: isovanhempien-
sa itsekkyydestä liikkeelle lähtenyt traumaketju proji-
soituu Kreoniin, joka onkin oiva vihan kohde omassa 
pakkoneuroottisessa halussaan hallita kaikkea, niin elä-
viä kuin kuolleita. Kaikki traumat, joita Antigone kan-
taa kohtalonaan, tulevat Kreonin lain ja sitä kautta yh-
teiskunnan kannettavaksi ja syyksi.

Lacanin väite, että Antigonen kauneus avaisi meil-
le jotain psykoanalyysin etiikasta, onkin hyvin ambi-
valentti. Antigone tosiaan haluaa jotain muuta kuin 
Kreonin lain määrittämiä hyviä, mutta mitä on tämä 
muu? Onko se jokin perustava muutos? Lävistääkö An-
tigone tosiaan fantasman sukunsa kohtalona? Kyseen-
alaistaako Antigone sukunsa atēn, kohtalon – vai päin-
vastoin vahvistaako hän sen? Ylittääkö Antigone tosi-
aan jonkin rajan, vai törmäileekö hän vain suin päin si-

tä toteuttaen ja jatkaen näin sukunsa kohtaloa? Tässä 
olen eksplisiittisesti eri mieltä Lacanin kanssa: Antigo-
ne ei ylitä rajaa, atēa tai sukunsa kohtaloa – itse asias-
sa Lacan itsekin on tätä mieltä seuraavassa seminaaris-
saan 1960–61.19 Päinvastoin, hän on malliesimerkki sii-
tä, mitä Lacan itse toteaa seuraavana vuonna pitämäs-
sään seminaarissa: halun kehittymisen ymmärtämiseksi 
on tarkkailtava aina vähintäänkin kolmea sukupolvea.20

Sofokleen muotoilu tästä kreikkalaisesta kansan-
tarinasta ei tarjoa nähdäkseni minkäänlaista muutok-
sen perspektiiviä. Missään ei ole sitä interventiota, jon-
ka avulla Antigone ei toistaisi sitä hylkäämistä, jota hä-
nen sukunsa kantaa ja jota ei sanoiteta missään koh-
taa Oidipuksen suvun tragediasarjassa. Antigone hyl-
kää kaiken, niin reaalisesti kuin symbolisesti. Hän hyl-
kää suunnitelman perheestä Kreonin pojan kanssa (eh-
kä Antigone on jo raskaana, ja hänen itsemurhansa on-
kin ikään kuin kunniallinen abortti), toisin sanoen hän 
hylkää yhteiskunnan totaalisesti, aivan kuten – näin 
Antigone sen kokee ja näin sen koki Oidipus Kolonok-
sessakin – yhteiskunta hylkäsi heidän perheensä. Nyky-
terminologialla Antigonea ja hänen sukuaan kutsuttai-
siin syrjäytyneiksi. Antigonen valinta on ehdoton paitsi 
perheelle myös kaikille yhteiskunnan ulottuvuuksille. 
Ei ole suvun kohtalon yli kantavaa transferenssia (psy-
koanalyysi) tai joiningia (perheterapia), joiden varaan 
rakentaa muutos suhteessa kohtaloon ja sitten purkaa 
tuo ulkopuolinen tuki. On vain typerä kuoro, meidän 
aikamme lööppilehtien vastine, ja omaan nautintoon-
sa käpertynyt aikuisten yleisö, jonka jatketta Antigonen 
reseptiotraditio näyttää lähes poikkeuksetta olevan.

Jos Antigonessa olisi kyse psykoanalyysin tai vaikka-
pa perheterapian etiikasta – ja jos luovumme vuositu-
hantisesta aikuiskeskeisyydestä, jossa joko Kreon (He-
gel) tai Antigone (Heidegger ja Lacan) on traaginen 
sankari – olisi Antigone hahmo, joka olisi juuri aloit-
tanut muunlaisen ratkaisun etsinnän, muutoksen ta-
voittelun, esimerkiksi hoitosuhteen kautta. Toisin sa-
noen Antigonen hahmo kuvaa ihmistä juuri ennen te-
rapeuttiseen suhteeseen hakeutumista, ihmistä, joka ei 
näe muuta ulospääsyä sukunsa kohtalosta kuin kuole-
19 Lacan 1991.
20 Lacan 1991.
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man ja joka tietää, että kuolemallaankin hän vain vah-
vistaisi sukunsa kohtalon. Emme siis voi tyytyä siihen 
ajatukseen, että Antigonen itsetuhoinen, kapeakatsei-
nen ja ongelmia vääriin henkilöihin projisoiva positio 
olisi kaunis tai eettisesti ihannoitavissa. Sen sijaan hän 
on juuri sellainen traumatisoitunut, rajatilatyypiksi 
diagnosoitava nuori nainen, jollaisia nuorisopsykiatrian 
ja aikuispsykiatrian poliklinikoilla ja päivystyksissä on 
paljon. Teini-ikäisenä hän olisi aloittanut itsensä viilte-
lyn ja päihteiden käytön, neitsyydestään hän hankkiu-
tui eroon humalassa 14-vuotiaana, ja ”vittu” on hänen 
yleisimmin käyttämänsä sana. 17-vuotiaana hän yritti 
ensimmäistä kertaa itsemurhaa, ja 23-vuotiaana hän on 
yrittänyt itsemurhaa jo viidesti.

Se, mitä Sofokles ei kuvaa, on se, mikä toisi muu-
toksen Oidipuksen suvun kiroukseen, lasten hylkäämi-
seen. Siihen tarvittaisiin joining, liittyminen, transfe-
ressi, ylivieminen, joka avaisi mahdollisuuden uuteen. 
Antigonen kohdalla kyse olisi vuosituhantisesta aikuis-
keskeisestä reseptiotraditiosta luopumisesta. Silloin lap-
si ei olisi vain aikuisten narsistisen yhteiskunnan reaa-
linen uhka, vaan lapsi; ja vain lapsi olisi reaalinen tule-
vaisuus, tuntematon, mutta korvaamattoman arvokas, 
ainoa tulevaisuus, joka tuo jotain tärkeää tulevaan elä-
mään.

Tällaista ei kuule yliopistojen kirjallisuudenprofes-
soreilta: heidän työnsä ainoa tarkoitus on vahvistaa ole-
massa olevaa aikuiskeskeistä status quota. Tällaista ei 
kuule myöskään yliopistojen virkamiesfilosofeilta: he 
haluavat niin kovasti olla uskottavia tiedeyhteisön jä-
seniä, että pyrkyryydessään myyvät totuuden viimeis-
tään pro gradunsa aikana paikasta virkamiesprofessorien 
tutkijakouluissa. Eikä tällaista kuule valitettavasti edes 
psykoanalyytikkojen suusta, sillä evidence based medi-
cinen nurkkaan ajamina he ovat kiinnostuneita enem-
män aivokuvantamisesta kuin psykoanalyyttisen tradi-
tion perustavista lähtökohdista kuten oidipuskomplek-
sista ja Oidipus-myytistä. Tällainen luenta kuulostaa 
liian banaalilta, koska siinä ei ole mitään ylevää, ei mi-
tään kaunista, ei mitään, mikä tuottaisi nautintoa. Sen 
sijaan se aiheuttaa – varsinkin kun sen kohtaa jokapäi-
väisessä arkityössään – vihaa, turhautumista, inhoa, hä-
peää ja voimattomuutta, sanalla sanoen sijaistraumati-
soitumista.

Luentani lopuksi otan esiin vielä yhden ulottuvuu-
den, nimittäin sen, mitä tapahtuu Kreonin perheelle. 
Hallitessaan itsepäisesti Kreon nimittäin hylkää oman 

lapsensa, mikä johtaa hänen poikansa itsemurhaan (ja 
sitä kautta myös hänen vaimonsa itsemurhaan). Kur-
juus tarttuu, levittäytyy kuin rutto. Lasten hylkäämi-
nen on kuin magnetismi, joka levittäytyy uusiin ja 
uusiin rautaesineisiin sitoen ne kohtalonomaisesti yh-
teen. Lapsen hylkääminen ei olekaan koskaan yhden 
ainoan perheen ongelma, vaan hylkääminen heijastuu 
ja vaikuttaa kaikkialle tuon perheen lähipiirissä. Nä-
en tämän päivittäisessä työssäni: kun perheessä A hy-
lätään lapsi, tekee tämä perheen A lapsi jotain, esi-
merkiksi kiusaa, perheen B lapselle, ja perheen B lap-
si tulee sitten vastaanotolleni. Vaikka kuinka toimisin 
perheen B parissa, jos traumatisoiva kiusaaminen jat-
kuu eikä perheen A tilanteeseen puututa, valuu kaik-
ki työni kuin vesi hanhen selästä. Oidipuksen ja Kre-
onin sukujen kohtalot muistuttavat meitä siitä, et-
tä lasten hylkääminen on yhteinen asia vähintään yh-
tä paljon kuin (kaupunki)valtion budjetti. Se totuus, 
että kulttuurissamme lapset hylätään tänäkin päivä-
nä jatkuvasti, yhdistää meitä tavalla, joka on riippu-
maton individualistisista mielipiteistämme tai mielty-
myksistämme. Kreonin tai Niinistön mahtisanalla mi-
tään merkittävää ei kuitenkaan saada aikaan; tarvitaan 
paljon perustavampaa liikahdusta, paljon pitkäjäntei-
sempää prosessia kuin yhden mahtimiehen vaalihuu-
massa esittämää ajatusta kurjuutta säestävän kuoron 
perustamisesta.
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Ohjaaja Inke Rosilon ensimmäinen 
vauvaesitys Pumpulirumpu syntyi 

Ateneum-saliin 2005 ja sitä esitettiin 
keikkaversiona aina vuoteen 2008 

saakka, jonka jälkeen se palasi vielä 
Ateneumiin 2012 osana Carl Larssonin 

näyttelyä. Toisen vauvaesityksensä 
Sylitaivaan Rosilo ohjasi Tuusulasta 
operoivalle Teatteri Lempille vuonna 

2006. Sen esityskausi jatkui viime 
kevääseen saakka. Vauvaesityksille 
näyttäisi olevan sekä tilausta että 

tulevaisuutta.

kuvat • inkerosilo
teksti • jannesaarakkala

Aistidramaturgiaa
”Kavahdan termiä vauvateatteri”, ohjaaja Inke Ro-
silo sanoo, ”koska siinä esityksellisessä tilanteessa mikä 
vauvoille luodaan, on niin vähän teatteria. Vauvat ei-
vät kaipaa tarinoita, eivätkä koe esityksiä jonain erityi-
senä ja poikkeavana toimintana. Heidän kaikki hereil-
lä olon hetkensä ovat vaikutteiden imemistä lähiympä-
ristöstä. Vauvat ovat aisti-imureita ja ottavat kaikki im-
pulssit totena.”

Teatteritraditiosta Rosilon vauvaesityksiin on lainat-
tu näyttelijöiden voimakas läsnäolo tässä hetkessä, vah-
va visuaalisuus ja dramaturgia. Tosin kyse ei ole teks-
tidramaturgiasta vaan aistidramaturgiasta. Rosilon vau-
vaesitysten ydin on tarjota kaikille aisteille jotakin. 

”Jossain kohtaa esitystä vauvoja kutitellaan, sitten 
stimuloidaan näköä, sen jälkeen siirrytään kuuloon ja 
sitten tapahtuu keholle taas jotakin”, Rosilo kuvailee. 
”On isoja vaihtuvia värikankaita, jotka alas heilahtaes-
saan aikaansaavat ilmavirran tai kangas hivelee vauvo-
jen poskia.” Esityksissä käytettiin myös tekstejä. Loru-

van kuulo on erittäin herkkä ja huomion kiinnittämi-
sen rytmi hidas. Kun jotain tapahtuu oikealla ja sit-
ten kuuluu ääni vasemmalta, aikuinen kääntää pään-
sä puolessa sekunnissa. Vauvalta siihen menee kuusin-
kertainen aika. 

”Kun vauvoille tekee esityksiä, näitä kehitysvaihei-
den antamia reunaehtoja täytyy kunnioittaa”, Rosilo 
sanoo. ”Vauvat ovat aivan erityinen katsojakunta.” 

Vauvan rytmi ja läsnäolon taide
”Yksi haastavimpia juttuja näyttelijöiden kanssa oli oi-
kean rytmin löytäminen”, Rosilo sanoo. ”Kun näytteli-
jä aistii, että nyt ei viesti mene perille ja yleisössä on le-
vottomuutta, niin silloin näyttelijä yleensä pyrkii no-
peuttamaan rytmiään ja suurentamaan ilmaisua. Vau-
vaesityksessä haastavinta oli opetella toimimaan päin-
vastoin, eli pysähtyä. Pitää vain olla läsnä, katsoa vau-
voja silmiin, hiljentää ääntä ja ottaa se magia takaisin. 
Heti kun näyttelijä rauhoittuu ja saa uudelleen kiinni 
kontaktista, myös vauvat rauhoittuivat takaisin esityk-
sen äärelle.”

Tästä avautuu mielenkiintoisia yhtymäkohtia esitys-
taiteeseen, jossa viljellään paljon riisuttua tapaa esiin-
tyä. Voi sanoa, että niin vauvaesityksissä kuin esitys-
taiteessakin esiintyminen on nimenomaan paljaan läs-
näolon taidetta. Keskeistä on olla ihminen ihmisel-
le, esiintyjänä omana itsenään, kontaktissa katsojaan. 
Näyttelijä ei voi mennä piiloon roolin taakse. 

Muitakin yhtymäkohtia löytyy. Sen lisäksi, että vau-
vojen impulssit saattavat vaikuttaa itse esitykseen, osal-

sarjakuva • joonaslehtimäki

ja, runoja ja lauluja. Vauvat eivät ymmärrä tekstien si-
sältöä, mutta kielen kuunteleminen ja intonaatiovaih-
telut kiinnostavat heitä. Näyttelijät saattoivat improvi-
soida sanoja vaikkapa jostain konsonantista. Jos jokin 
sana synnytti katsomossa reaktioita, niin siihen tartut-
tiin ja sitä kehiteltiin edelleen. Vanhemmille annettiin 
näyttämöltä vihjeitä siitä, miten vauvoja voi tietyissä 
kohdin liikutella tai kosketella. Osa vanhemmista osal-
listui, osa ei. Kahden näyttelijän oli mahdotonta kos-
kettaa 25 vauvaa luontevasti lyhyessä esityksessä, mutta 
tämänkin ongelma kierrettiin luovasti.

”Sylitaivaaseen kehitin Silkkikanteleen”, Rosilo ker-
too. ”Se on silkkivyö, jossa on pienet taskut pitkille 
silkkinauhoille. Näyttelijä solmii vyön vyötärölleen ja 
ojentaa kullekin vauvalle yhden nauhan. Kun näytteli-
jä näppäilee pingottuneita nauhoja, muusikko näppäi-
lee samanaikaisesti kanteleen kieliä ja syntyy vaikutel-
ma, että silkkinauhat soivat. Vauvat oppivat pian itse 
soittamaan Silkkikannelta vetämällä kädessään olevas-
ta narusta. Tämä oli kohtaus, joka saattoi venyä vaikka 
kuinka pitkäksi, koska vauvoilla oli niin hauskaa.”

Vauvaesityksen optimaaliseksi pituudeksi muo-
dostui 20–25 minuuttia. Sen verran vauvat – ja hei-
dän vanhempansa – jaksavat keskittyä ponnistelemat-
ta. Teokset oli suunnattu 4–12  kuukauden ikäisille. Sii-
nä ikävaiheessa vauvat pystyvät jo istumaan vanhem-
pansa sylissä, mutta eivät lähde vielä kävelemään. Vau-
van näkö on kehittymässä ja näkökenttä ulottuu noin 
2–8 metrin päähän. Eli esityksen on oltava lähellä, kos-
ketustuntumassa. Maun ja tuntoaistin lisäksi vau-

Esityksiä
PIENILLE AISTI-IMUREILLE

Sylitaivaan Silkkikannel
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tytä häntä ja on tarjoiltu sopivan verkkaisessa rytmissä, 
näyttää vauvasta mielenkiintoiselta. Hän vain ottaa vas-
taan ja on läsnä. 

Se miten keskittyneitä ja kiinnostuneita vauvat esi-
tyksistä olivat, tuli monille vanhemmille yllätyksenä. 
Rosilo uskoo, että tämä johtui näyttelijöiden läsnäolos-
ta ja oikean rytmin voimasta. Sekä Pumpulirumpu että 
Sylitaivas päättyivät rauhoittaviin elementteihin. Ryt-
miä hidastettiin lopussa entisestään ja tunnelmasta luo-
tiin niin keinuva, että monet vauvat nukahtivat. Täs-
tä tuli paljon palautetta vanhemmilta. Esitys rauhoit-
ti vauvat. Monet tulivat katsomaan esityksen uudelleen 
juuri tämän efektin takia. Kun esityksiä esitettiin myös 
kehitysvammaisille ja muille erityistä hoitoa vaativille 
ryhmille, lapsille ja aikuisille, he kaikki pitivät erityises-
ti rauhoittavasta lopusta. 

”Luulen, että tämä järjetön virikkeitä täynnä ole-
va maailma, jossa me elämme, rasittaa monien hermos-
toa enemmän kuin arvaammekaan”, Rosilo sanoo pilke 
silmäkulmassaan. Hän mainitsee erikseen esitykset yk-
sinäisille teiniäideille tarkoitetuissa ensikodeissa, mis-

listuminen ja työpajatoiminta ovat merkittävä osa vau-
vaesitystä. Rosilon esitykset päättyivät sessioon, jossa 
vauvat pääsivät näyttämölle konttaamaan, tutkimaan 
rekvisiittaa sekä kohtaamaan esiintyjiä ja toisiaan. 

Vuonna 2010 kerroin Suomen kirjeenvaihtaja -pals-
talla rovaniemeläisen sirkustaiteilija Mette Ylikorvan 
vauvasirkusesityksestä Vau vanne. Myös tämä edelleen 
kiertävä esitys päättyy puolen tunnin mittaiseen työpa-
jaan, jossa vauvat pääsevät kokeilemaan ja maistamaan 
rekvisiittaa. Tämän lisäksi Ylikorva opettaa vanhem-
mille yhden paljon kiitosta saaneen akrobatiaotteen, 
jota voi myöhemmin soveltaa vauvan kanssa omien 
mieltymyksien mukaan. Alle vuoden ikäisille vauvoille 
ja heidän vanhemmilleen/isovanhemmilleen suunnat-
tu Vau vanne löytyy Sirkusseurue Nurin Kurin reper-
tuaarista. Se on juuri vieraillut New Yorkissa ja pidem-
pää Yhdysvaltojen kiertuetta suunnitellaan ensi vuodel-
le. Marraskuussa 2013 esitys kiertää Vantaan kulttuuri-
keskuksia.

Esityksiä vauvoille,  
ei vanhemmille
”Kun katsojat tulivat sisään, näyttelijät tervehtivät en-
sin vauvoja, sitten vasta isiä ja äitejä”, Rosilo tähden-
tää kun puhutaan siitä, miten hänen vauvaesityksissään 
yleisö otettiin vastaan. ”Puolen vuoden ikäiset vau-
vat eivät vielä osaa vierastaa ja kohtaaminen oli mutka-
tonta. Joidenkin vanhempien silmissä oli kyyneliä. Se 
on aikamoinen se paine, varsinkin ensimmäisen lapsen 
kohdalla, että kuinka mä nyt pärjään tän vauvan kans-
sa tässä yhteiskunnassa, olenko minä ja minun lapse-
ni tervetullut. Ja kun vauva ensin toivotetaan tervetul-
leeksi, jokin merkittävä normatiivinen oletus keikah-
taa päälaelleen.”

Tämän monet vanhemmat kokivat helpotuksena. 
Rosilo ja näyttelijät tähdensivät esityksen alustuksessa, 
että vauva tulee vauvaesityksessä ensimmäisenä – ja et-
tä kaikki hänen reaktionsa esityksen aikana ovat sallit-
tuja ja kuuluvat asiaan. Jos vauva oli levoton, sai läh-
teä kävelemään katsomon taakse ja tulla takaisin. Kaik-
ki tapahtui lasten ehdoilla. 

”Aikuiset olivat se ongelma”, Rosilo sanoo. ”Van-
hemmat lastaa lapseensa niitä odotuksia, joita he it-
se kantavat itsessään. Aikuiset jännittivät niin kovas-
ti oman lapsensa puolesta, että kuinka minun vauva-
ni nyt pärjää, osaako se nyt käyttäytyä tässä teatterilli-
sessa tilanteessa? Ja, ennen kaikkea, jaksaako vauva kat-
soa esityksen?” 

Jos vauva on nukkunut hyvin, syönyt hyvin eikä 
häntä koske mihinkään, niin hän on Rosilon mukaan 
maailman paras katsoja. Mikä tahansa, mikä ei peläs-

Inke Rosilo on teatteriohjaaja, 
käsikirjoittaja, työnohjaaja ja 
voimauttava valokuvaaja. Hän 
valmistui ohjaajaksi Tampereen 
yliopiston draamastudiosta 1977 
ja on toiminut mm. ohjaajana 
Kajaanin kaupunginteatterissa ja 
intendenttinä Espoon kaupungin 
teatteritoimessa. Rosilo on 
tehnyt pitkän uran ohjaajana ja 
kouluttajana Suomen ja Ruotsin 
harrastajakentillä. Vuosina 1997 
– 2007 Rosilo oli Kuusankosken 
lastenteatteritapahtuman 
taiteellinen johtaja. Tällä 
hetkellä hän tuottaa mm. Työväen 
Näyttämöiden Liiton Nuori Näyttämö 
-hanketta.

sä äidit ovat hyvin epävarmoja ja haavoittuvaisia. Ro-
silo koki niissä esityksissä erityisen voimakkaasti turval-
lisuudentunteen syntymisen. 

”Ne äidit kokivat ehkä ensimmäistä kertaa, että mä 
voin olla tässä ja tällä lapsella on oikeutus olla tässä ja 
kokea – ja että se lapsi on arvokas.”

Tää on aika hyvä paikka elää
Teatterintekijänä Rosilo perustaa esityksensä väitteel-
le ja hänelle oli suuri oivalluksen hetki huomata, että 
väitteen voi istuttaa myös vauvaesitykseen.
”Nämä esitykset toivottavat tervetulleeksi ja välittä-
vät seuraavanlaista viestiä: ’Et ole yksin. Olet täällä yh-
dessä muiden kanssa. Täällä kukaan tai mikään ei uh-
kaa tai yritä manipuloida sinua. Ei tapahdu mitään pa-
haa vaikka ääni hieman voimistuisikin. Tää on aika hy-
vä paikka elää.’ Siinä on se vauvaesityksen arvo.” 

http://www.inkerosilo.fi
http://www.teatterilempi.fi/esitykset.html
http://www.pistery.org/sirkusesitykset/vau-vanne/

e
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Vuodenvaihteessa 2010–2011 Ranskan 
Vogue julkaisi muotisuunnittelija  
Tom Fordin päätoimittaman numeron, 
jossa poseerasi muun muassa ranska-
lainen lapsimalli Thylane Blondeau. 
Provosoivissa mainoskuvissa tyttö 
kuvataan vahvasti meikattuna ja kyl-
lästyneen näköisenä puettuna aikuis-
ten naisten iltapukuihin, timanttiko-
ruihin ja piikkikorkokenkiin. Yhdes-
sä kuvassa Blondeau istuu valtaistuin-
ta muistuttavalla antiikkituolilla kuin 
kaiken nähnyt muotikuningatar, toi-
sessa hän makaa vatsallaan ihoa hive-
levässä punaisessa mekossa tiikerinna-
halla vuoratulla sohvalla, kolman-
nessa hivelee kahta kania rintakehän 
paljastavaan kultaiseen asukokonai-
suuteen puettuna ja tuijottaa kuvas-
ta suoraan katsojaa. Valokuvasarja 
on nimeltään ”Cadeaux” eli ”lahjat”: ni-
mensä mukaisesti se mainosti muotileh-
den lukijoille ylellisiä luksusjoulu-
lahjoja. Samalla se tuli kuitenkin ra-
kentaneeksi yhtäläisyysmerkit pikkuty-
tön ja lahjan välille muuntaen tytön-
kin potentiaalisesti ylelliseksi joulu-
lahjaksi.

Kuten arvata saattaa, kuvasarja herätti ilmestyessään 
runsaasti huomiota etenkin nettimaailmassa. Kuvasar-
jaa arvosteltiin kovin sanoin siitä, että se asetti tytön 
niin suorasukaisesti aikuisen katseen ja halun kohteek-
si. Kyseltiin, missä kulkevat hyväksyttävän esittämi-
sen rajat ja väitettiin Voguen ylittäneen ne tempauksel-
laan kirkkaasti. Kyynisimmät arvelivat, että kyseessä on 
väistyvän päätoimittajan julkisuustemppu ja halu jättää 
itsestään muisto rajoja rikkovana päätoimittajana.

Vaikka kyseinen kuohunta mainoskuvien ympäril-
lä tapahtui Keski-Euroopassa, ei Suomessakaan ole täl-
laisilta kohuilta ja keskusteluilta vältytty. Meillä vas-
taavanlainen keskustelu ajoittui elokuuhun 2012, jol-
loin ”Supermarjona” tunnettu mediapersoona Mar-
jo Niittyviita keksi tuoda Suomeen tyttöjen kauneus-
kilpailun. Kun Ilta-Sanomat otsikoi, että ”Supermarjo 
tuo lasten kauneuskisat Suomeen”, yleisö villiintyi. Ei 
tosin innosta vaan paheksunnasta. Facebookiin perus-
tettiin välittömästi ”Me emme halua lasten kauneus-
kilpailuja Suomeen” -ryhmä, joka keräsi vuorokaudes-
sa yli 16 000 tukijaa. Adressit.com -sivuille perustettiin 
puolestaan vetoomus ”Ei lasten missikisoille”. Se ke-
räsi vajaassa vuorokaudessa lähes 5000 nimeä. Lopul-
ta, vain vajaa kaksi vuorokautta Ilta-Sanomien otsikoi-
den jälkeen, Niittyviita ilmoitti luopuvansa hankkees-
ta. Pääasialliseksi syyksi hän kertoi asian tiimoilta saa-
mansa tappouhkaukset.

Molempien esimerkkien herättämät suuret tunteet 
ovat paljastavia. Ne kertovat epävarmuudesta, jota las-
ten osallistuminen muodin, kauneuden ja kuvien maa-
ilmaan aikuisissa herättää. Vaikka lapsille sallitaan osal-
listuminen aikuisten maailmaan erilaisten harrastusten 
kautta, lapsille ostetaan sellaisia ”muotileluja” kuten 
Bratzit ja Barbit ja vaikka etenkin äidit kertovat harras-

tavansa tyttäriensä kanssa ”shoppailua”, lapsia esittä-
vät muotikuvat ja kauneuskilpailut herättävät aikuisissa 
myös vastusta ja halun kieltää ne kokonaan.

Olen avannut tätä problematiikkaa kirjassani Muo-
dikas lapsuus (2012). Reaktioiden alta paljastuu tietyn-
lainen käsitys lapsesta ja tämän viattomuudesta. Vaikka 
kuviin, vaatteisiin ja kauneuskilpailuihin liittyvä kuo-
hunta väittää, että viattomuuden turmeleminen on on-
gelma, voi myös kysyä, eikö ongelma itse asiassa synny 
siitä, että lapsuus halutaan nähdä niin vahvasti viatto-
mana? Ristiriitoja synnyttää se, että samalla kun lapset 
on vedetty mukaan kulutuskulttuuriin ja heistä kasva-
tetaan pienestä pitäen aikuismaisia kuluttajia, lapsuus 
halutaan myös nähdä aikuisten maailmasta erotettuna 
saarekkeena. Reaktioissa jää huomaamatta sekin, ettei 
viattomuus suinkaan ole markkinavapaata vyöhyket-
tä. Päinvastoin, se on itsessään varsin pitkän, noin 250 
vuoden mittaisen tuotteistuksen ja tuotekehityksen tu-
losta. Viattomuudella on oma visuaalinen kielioppin-
sa ja se on kiedottu myös aivan tietynlaisiin, ruumiin 
peittäviin vaatteisiin. Vaikka viattomuuden ideologi-
seen rakenteeseen kuuluu ajatus lapsuuden ja aikuisuu-
den maailmojen terävästä erottamisesta, todellisuudes-
sa viattomuus on nimenomaan aikuisten luoma ja toi-
sia aikuisia varten tarkoittama käsite ja rahakas tuote.

On myös kiinnostavaa huomata, kuinka ”seksuali-
soiviksi” luokiteltuja kuvia ja ilmiöitä peilataan nimen-
omaan viattomuuden suureen kertomukseen kuvineen 
ja vaatteineen. Yhtä hyvin niitä voisi tarkastella suh-
teessa viattomuuden toiseen eli sensuaalisen ja seksuaa-
lisen lapsen historiaan. Samalla kun viattomuuden dis-
kurssia juurrutettiin 1800-luvun mittaan, synnytettiin 
myös seksuaalisen lapsen historia. 1800-luvulla tätä lap-
suuden kertomusta kehystivät pohdinnat ”masturboi-

Muoti, 
kauneus ja 
seksikkäät 
lapset

viattomuus on 
rahakas tuote ”

valokuva • Vogue Paris  
joulu-tammikuun numero  

2010–2011.
piirros • monalasmo

teksti • annamarivänskä
Kirjoittaja on  

visuaalisen kulttuurin tutkija ja 
dosentti Tukholman yliopistossa

Muotilehden kuvasarja piirsi yhtäläisyysmerkit tyttöjen ja joululahjojen välille.
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van lapsen ongelmasta” ja työväenluokkaisista ”ongel-
malapsista”, mutta 1900-luvulla sävy muuttui positiivi-
semmaksi kehityspsykologisen diskurssin myötä, kun 
Sigmund Freudin jalanjäljissä ryhdyttiin puhumaan 
lapsen seksuaalisen kehityksen asteista. 1960–1970-lu-
vuilla lapsen seksuaalisuus liitettiin jo seksuaaliseen val-
lankumoukseen ja seksuaalisesti vapaampaan tulevai-
suuteen. Vasta viimeisten vuosikymmenten kulues-
sa lasten ja seksuaalisuuden suhde on muuttunut jäl-
leen ongelmallisemmaksi ja puheeseen on ilmaantunut 
1800-lukulaista ongelmapuhetta kaikuva huoli.

Esimerkiksi Thylane Blondeaun mainoskuvia voi-
si hyvin tarkastella suhteessa seksuaalisen lapsen histo-
riaan. Mallilapsen poseeraukset muistuttavat paljossa 
esimerkiksi Lewis Carrollin valokuvissa esiintyvää Ali-
ce Liddelliä tai Julia Margaret Cameronin kuvaamia 
sensuelleja lapsia 1800-luvulta. Lähempää nykyhetkeä 
mieleen tulevat myös Sally Mannin ja Robert Mapp-
lethorpen valokuvat pikkulapsista 1970- ja 1980-lu-
vuilta sekä malli- ja lapsinäyttelijä Brooke Shieldsin 
lapsiprostituoidun hahmo Violet Louis Mallen eloku-
vassa Pretty Baby (1978) ja hänen esiintymisensä Calvin 
Kleinin alusvaatemainoksissa.

Olennaista on se, että seksikkäiksi määriteltyjen lap-
simallien ja lapsimissien esityksissä aktivoituu merki-
tyksiä, jotka viittaavat seksuaalisuuden rinnalla myös 
luokkaan: eräs modernin seksuaalisen lapsen keskeisiä 
määrittelijöitä oli tämän ”alaluokkaisuus”. Siinä mis-
sä viaton lapsi mieltyy puhtaaksi, valkoiseksi, ruumiit-
tomaksi ja keskiluokkaiseksi lapsen ihanteeksi, seksu-
aalinen lapsi yhdistettiin ruumiillisuuteen, työväen-
luokkaisuuteen ja löyhämoraalisuuteen. ”Löyhämoraa-
lisuus” on liitetty historiallisesti sekä vahvaan meikkiin 
että paljastaviin vaatteisiin: niiden on oletettu kertovan 
kantajansa seksuaalisesta vapaamielisyydestä.

Nykyisten lapsiin kohdistuvien kohujen alta paljas-
tuukin lapsen viattomuuden suojeluun verhottu ”luok-
kainho”. Närkästyneillä reaktioilla ei ole tarkoitus suo-
jella lapsia, vaan niillä pyritään pikemminkin kontrol-
loimaan keskiluokkaisen viattomuuden ulko- tai ala-
puolelle sijoitettua alaluokkaisuutta ja siihen kytkey-
tyvää seksuaalisuutta. Manööverillä pyritään säilyttä-
mään viattomuuden ja seksuaalisuuden välinen valta-
hierarkia. Moraalinen paheksunta, jota seksuaalisuu-
teen viittaavat kuvat, vaatteet ja tapahtumat herättävät, 
rakentaa rajaa lapsista huolehtivien ”meidän” ja lap-
sia seksuaalisesti hyväksikäyttävien ”niiden” välille. Se 
myös vahvistaa viattomuuden asemaa tavoiteltavampa-
na identiteettinä samalla kun tuohtumus on keino kä-
sitellä seksuaalisuuden ja siihen liittyvien assosiaatioi-
den herättämää inhoa ja ahdistusta.

Lähteet
Blencowe, Annette 2012: “Järjestäjä perui lasten 
”kauneuskilpailut” tappouhkausten takia“.  
http://yle.fi/uutiset/jarjestaja_perui_lasten_kauneuskilpai-
lut_tappouhkausten_takia/6275466

“Far too much, far too young: Outrage over shocking ima-
ges of the 10-YEAR-OLD  
model who has graced the pages of Vogue”  
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2022305/ 
Thylane-Lena-Rose-Blondeau-Shocking-images-10-YEAR-
OLD-Vogue-model.html

”Tappouhkauksia saanut järjestäjä vetäytyy ’lasten missi-
kisoista’”  
http://www.radionova.fi/ajankohtaista/uutiset/Tappouh-
kauksia-saanut-jarjestaja-vetaytyy--lasten-missikisoista-
--Kuuntele-haastattelu-26021.html

Vänskä, Annamari 2012: Muodikas lapsuus. Lapset 
muotikuvissa. Helsinki: Gaudeamus.

Kuvalähde
Vogue Paris joulu-tammikuun numero 2010–2011.
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 Leikin loppu
Lapsena leikin paljon autoilla. Tykkäsin raken-
taa kaupunkeja, joissa autot liikkuivat. Eri au-
toilla oli eri kodit ja työpaikat, joskus ne tapa-
sivat ja keskustelivat. Eräänä aurinkoisena kesä-

aamuna hiekkalaatikon hiekka oli juuri sopivan koste-
aa. Keräsin autot ja ryhdyin rakentamaan kaupunkia. 
Rakentaminen kesti kauan. Kun kaupunki oli valmis, 
en osannutkaan leikkiä. Yritin. Se ei lähtenyt käyn-
tiin. En pääsyt sisälle. Tuntui tyhmältä. Olin 9-vuotias. 
Leikki loppui. Tarvitsin katsojia.

 Havainto ja tulkinta
Kymmenen vuotta sitten ohjasin Samuel 
Beckettin lyhytnäytelmät Sanaton näytös I ja 
Sanaton näytös II espoolaiselle Totem-teatteril-
le. Esityksen lapsiennakon jälkeen halusin kuul-

la, miten lapset esityksen käsittivät. II:ssa näyttämöl-
lä on kaksi säkkiä, joista vuorotellen kuoriutuu ihmis-
hahmo, joka toistaa arkisia toimintoja (kelloon katso-
minen, hampaiden peseminen jne.). Toinen hahmo on 
hidas, toinen nopea. Yritin kysyä 4–8-vuotiailta katso-
jilta, mitä he esityksissä näkivät? Kysymys oli muuta-
man pojan mielestä älytön. Eikö minun olisi pitänyt 
tietää, kun olin esityksen itse ohjannut. Siinähän oli 
ihan selvästi kaksi kilpikonnaa, jotka tulivat ulos säkis-
tä. Miksi en nähnyt sitä?

 Miksi kirjoitin tämän?
Edellä kuvatuissa tilanteissa minä muutuin. 
Horjahdin, enkä tiennyt mikä olisi sopiva ta-
pa jatkaa tilannetta / tilanteesta eteenpäin. Har-
kitsematon tai intuitiivinen ymmärrykseni ti-

lanteesta joutui kyseenalaiseksi. Useammin lapsen kuin 
aikuisen kanssa kohtaan jotain itselleni vierasta. Sik-
si lapsen kohtaaminen on vakava paikka. Voin tulla 
aseettomaksi. Ohentua. Saada mahdollisuuden osalli-
suuteen, jota ei voi ostaa tai hallita. e

teksti • rikusaastamoinen
Kirjoittaja on  ohjaaja ja 

opettaja, Teatteritaiteen lehtori 
(Teak/Teatteripedagogiikan 

koulutusohjelma)

 Kaaos
1990-luvun alussa opiskelin lastentarhanopetta-
jaksi. Opintoihin kuului leikkianalyysikurssi, jo-
hon liittyen menin erääseen päiväkotiin seuraa-
maan ja videoimaan kahden 5-vuotiaan pojan 

roolileikkiä. Myöhemmin katsoin videota ja yritin ym-
märtää, mistä leikki koostui. Ote työpäiväkirjastani: 
Videon poikien leikki näyttää kaoottiselta. He ideoivat, 
rakentavat, purkavat ja kehittävät kaikkea toimintaansa 
samanaikaisesti. He eivät suurimmaksi osaksi näytä tietä-
vän, mitä he tarkalleen ottaen ovat tekemässä. He ehdot-
tavat koko ajan uusia tapahtumapaikkoja ja roolihahmo-
ja, ja samaan aikaan ehdotustensa kanssa he jo toteutta-
vat niitä. He kokeilevat ehdotuksia kritiikittömästi käy-
tännössä. Leikin alkuvaiheessa he eivät pysähdy neuvotte-
lemaan. Jos toinen on eri mieltä, se kumoaa välittömästi 
toisen idean. Välillä he työntävät kasvonsa kiinni video-
kameran linssiin ja sanovat: ”Älä nyt meitä kuvaa, mitä 
sä meitä kuvaat”.

Minulle tämä oli sekä kiinnostavaa että tylsää. Kiin-
nostavaa siinä mielessä, että minun on vaikea ymmär-
tää, miksi tällainen toiminta voi olla motivoivaa. Toi-
minnassa ei ole suuntaa tai tavoitetta. Tai ainakaan en 
niitä havaitse. Toisaalta tämän suunnan puuttumisen 
takia huomioni kiinnittyi lasten ruumiilliseen olemi-
seen ja kaksoistodellisuuteen (nyt tää olis…). Lapset 
ovat leikissään samanaikaisesti toiminnan sisä- ja ul-
kopuolella.  He ovat sitä, mitä he kertovat tekevänsä. 
Työpäiväkirjani jatkuu:

Ensimmäinen konflikti tulee kymmenen minuutin 
kohdalla. Erimielisyys syntyy siitä, että toisen penkeis-
tä rakentama hevonen ei ole toisen mielestä hyvä. Toi-
nen lapsi uhkaa, että hän lopettaa leikin, jos ei saa tahto-
aan läpi. Toinen suostuu ja ongelma ratkeaa. Toinen lap-
sista löytää kaksi pehmolehmää. Toisessa pehmossa on rei-
kä. Hän vetää vanut ulos. Pehmojen kautta pojat saavut-
tavat yhteisen maailman. Nyt heillä on hevonen (sängyn-
runko) ja kaksi ratsastajaa (pehmolehmät) ja samalla it-
sensä sekä kertojina että pehmoduplikaatteina. Pehmot ja 
pojat eivät ole erillisiä. Leikkijä ja väline sulautuvat yh-
deksi. Toinen poika katsoo suoraan kameraan ja puhuu 
jotain siansaksaa. Edelleen leikissä säilyy monta tasoa: 
ideat, konkreettinen toiminta, rakentaminen ja purkami-
nen, sisä- ja ulkopuoli, suhde dokumentaatioon, reaaliai-
ka ja fiktion aika. 

lapsen  
kanssa

Ei-intentionaalinen kasvokkain oleminen mahdollistaa yhteyden 
toiseen. Kohtaaminen lapsen kanssa vaatii aikuiselta kykyä olla  
ohittamatta yllätystä, jonka tuoreemmat aisti- ja ajattelujärjestelmät 
voivat tarjota. Kohtaamisessa lapsi ei asetu objektiksi, vaan jaamme  
yhteisen tulemisen tilan, jossa on transformaation itu. 

 Yllätys
Olin lainannut tietokonetta ystävältäni viikon-
lopuksi. Maanantaina menin palauttamaan ko-
netta. Soitin ovikelloa, vastassani oli ystäväni 
3-vuotias tytär. Kävimme seuraavan keskustelun:

Lapsi: Miks sulla on tuon näköinen naama?
Aikuinen: Se johtuu siitä minkä näköisiä mun van-
hemmat oli ja tietenkin siitä elämästä minkä mä oon 
tähän mennessä…
Lapsi: Oletko sä lapsi vai aikuinen?
Aikuinen: Mä oon aikuinen. Oletko sä lapsi vai aikui-
nen?
Lapsi: Lapsi. 

 Virhe
Alkusyksystä olin eräässä helsinkiläisessä galle-
riassa katsomassa performanssia. Performans-
sin esiintyjäryhmä koostui neljästä aikuisesta ja 
ehkä kuudesta arvioilta 5–13-vuotiaasta lapses-

ta. Esityksessä jokaisella lapsella oli tarkkaan määritelty 
tehtävä, jonka he suorittivat onnistuneesti. Lapset tie-
sivät mitä heidän tuli tehdä. Toiminnan suoritettuaan 
he poistuivat näyttämöltä sen peränurkassa sijaitsevasta 
oviaukosta takahuoneeseen. Yksi lapsiesiintyjistä alkoi 
poistuttuaan kurkistella oviaukosta katsomoon ja näyt-
tämölle. Tämän jälkeen seurasimme enemmän kurkis-
televaa lasta kuin varsinaista esitystä.

Kohtaamista
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teksti • anonyymit lapset / tuomaslaitinen

LAPSI KYSYY
kaikesta

Kuuleeko kukaan?
Missä haluan asua?
Miten haluan elää elämäni?
Miten pystyn vaikuttamaan siihen, mitä muut minusta 
ajattelevat?
Miksen saisi vaikuttaa valtion asioihin?
Miten olla onnellinen?
Miten vaikuttaa maailman tilanteeseen?
Miten minusta tulisi rohkeampi?
Miksi harakka tappoi linnun?
Miten kiltit robotit taistelevat ilkeitten robottien kanssa?
Miten oppisin nauttimaan täysillä elämästäni?
Miten pelosta pääsee eroon?
Miten voin vaikuttaa omaan epävarmuuteeni?
Miksi opettajat arvostelevat meitä?
Miten voin vaikuttaa opiskeluuni?
Kuka on maailman suurin ihme?
Mikä on punainen ja sanoo RRR…?
Miksi sulla on villapaita?
Miksi käytetään silmälaseja?
Voiko olla kaksi ihan samanlaista ihmistä?
Miksi sä kirjoitat erivärisiä kysymyksiä?
Mitä Jaakko meni tekemään?
Mikä on banaa?
Miksi?
Miks et halunnut ottaa lyhyttä jakkaraa?
Mikä tää oikeen on?
Mikä toi tarina on?
Miksi maa on pyöreä?
Voiko puuta nostaa kädellä?
Miten ihminen syntyi?
Miten Mars syntyi?
Mistä valo on peräisin?
Onko kastemadolla 1 vai 2 päätä?
Kuka keksi kysymykset?
Onko rakkaus ihanaa?
Auttaako herhiläiset ihmisiä?
Voiko voikukasta saada allergiakohtauksen?
Miksi on elämä?
Miksi on kirosanoja?
Miksi on Mindcraft?
Miksi uskonto on olemassa?
Miksi kokeet on olemassa?
Miksi on numeroita?
Miksi on rahaa?
Miksi on vuodenajat?
Miksi ihmiset ovat olemassa?
Miksi pinkki on olemassa?
Miksi Hitler ja natsit oli olemassa?
Miksi sota on olemassa?
Miksi tytöt ovat olemassa?
Miksi on olemassa raha?
Miksi koulu on olemassa?
Miksi haarapääsky on olemassa?

Miksi läksyt on olemassa?
Miksi vuoden ajat on olemassa?
Miksi on olemassa kerros-, rivi- ja kotitalot?
Miksi presidentti on olemassa?
Miksi kynä on olemassa?
Miksi Venäjä on olemassa?
Miksi Eurooppa on olemassa?
Miksi EU on olemassa?
Miksi merenelävät on olemassa?
Miksi puut on olemassa?
Miksi Mäkkäri on olemassa?
Miksi valoa on olemassa?
Miksi aivot ovat olemassa?
Miksi tietokoneet ovat olemassa?
Miksi jotkut ottaa huumeita?
Miksi jotkut tappelee?
Miksi joitain ihmisiä kiusataan?
Miksi tytöt kiusaa?
Miksi minua kiusataan?
Miksi pojat eivät ole kuninkaita?
Miksi pitää mennä kirkkoon?
Miksi ihminen on maailman vaarallisin eläin?
Miksi ulkovaatteet keksittiin?
Miksi ihmisistä tulee ulosteita?
Miksi kaikki ei ole samanarvoisia?
Mik-si lap-sil-la ei ole val-taa?
Miksi opettajilla on niin paljon valtaa?
Miksi pitää mennä kouluun?
Miksi kaikki pelit ei voi olla K3?
Mitä tapahtuu kun mä delaan?
Pystyykö elämään ikuisesti?
Miksi kysymyksillä ei saa kiusata?
Miksi meitsi ei keksi kysymyksiä?
Miksi Saksa ei voittanut maailmanmestaruutta jalkapallossa?
Miksi Suomi ei voittanut lätkässä maailmanmestaruutta?
Miksi kaikki maksaa?
Miksi aika kulkee hitaasti?
Onko punatukkaisilla sielu?
Mitä kuuluu jumalalle?
Mikä on elämän tarkoitus?
Miksi kuolemme?
Miksi iPhone5 keksittiin?
Miksi kirjoja luetaan?
Miksi ihmisluonto on niin heikko?
Mihin avaruus loppuu?
Voiko avaruudessa olla elämää meidän lisäksi?
Voiko ne olla kehittyneempiä kuin me?
Mitä pitäisi kysyä?
Keneltä pitäisi kysyä?
Jos Jumala rakastaa kaikkia, miksei hän rakasta seksuaa-
livähemmistöjä?
Miksi ihmiset tottelevat kirjaa?
Minkälaista siellä ylhäällä on?
Miksi tää juttu ei voi kestää vain yhtä tuntia?

Lasten valta on Todellisuuden tutkimuskeskuksessa ke-
hitteillä oleva taiteellis-pedagoginen menetelmä, joka 
tutkii lasten kokemusta vallasta. Menetelmän kantava-
na kehyksenä on esitys taidemuotona ja tapana asettua 
suhteeseen maailman kanssa.

Lukuvuoden 2012-2013 aikana järjestimme työpajoja 
päiväkodeissa, ala-asteilla, yläasteilla ja lukioissa. Työ-
pajoihin osallistuneet 3-18-vuotiaat lapset ja nuoret laa-
tivat sarjan kysymyksiä, joita pitivät kysymisen arvoisi-
na. Osa kysymyksistä on vastauksia kysymykseen ”Mi-
hin kysymykseen haluaisit vastauksen?”, osan teemana 
on valta ja osa on suunnattu suoraan esimerkiksi pop-
tähdelle, opettajalle, äidille tai työpajan ohjaajalle. Ky-
symyksiä on käytetty aineistona erilaisissa esityksellisis-
sä harjoitteissa ja työpajojen piirissä tapahtuneissa esi-
tyksissä.

Miksi on olemassa suo?
Miksi suossa ei ole pohjaa?
Miksi metsä on olemassa?
Miksi on paljon puita?
Ja miksi niistä (puista) tulee paljon happea?
Onko kaikki atomia?
Mistä vesi tulee?
Missä joulupukki asuu?
Miksei ihminen lennä?
Mistä tulivuori syntyi?
Kuka keksi sähkön?
Onko maa soikea?
Miksi tasa-arvo ei toteudu?
Miksi pitäisi tehdä jotain?
Miksi lait ovat tällaisia?

Miksi en saa vaikuttaa lakeihin?
Eikö oma mielipiteeni vaikuta?
Eikö minuun (uskalleta) luottaa?
Mikä on muumi?
Mikä on Suomen isoin eläin?
Miten vieteriauto korjataan?
Miksi laivat uppoaa veteen?
Minne se pallo meni?
Miksen saa opiskella tätä?
Miksi en saisi näyttää tältä?
Miksi minusta ei tullut sellaista kuin halusin olla?
Miksi on ikärajat?
Kuka minua kuuntelisi?
Kenen mielipidettä kuunnellaan?
Vaikuttaako mielipiteeni oikeasti mihinkään?
Pitääkö minun yrittää vaikuttaa asioihin?
Mitä varten kukkia on olemassa?
Miksi ennen vanhaan lämmitettiin taloa hevosella?
Milloin minun halutaan olevan hiljaa?
Kiinnostaako päättäjiä ollenkaan se mitä olen sanonut?
Kenen haluan kuuntelevan minua?
Voiko asiat muuttua?
Eikö mattoa voisi tehdä joulupukin parrasta?
Tarvitseeko oviin pimennysverhot?
Mikä on maailman suurin eläin?
Minkälainen on ympyrä?
Mikä on lampaan asunnon nimi? 
Millä nimellä kutsutaan lampaan poikasta?
Minkä värinen on rentukka?
Minkä kokoinen on tipu noin kaksiviikkoisena?
Kuka on keksinyt numerot?
Miten saan ääneni kuuluviin kun haluan muuttaa asioita?
Otatko minut tosissasi?
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Miksi aika kulkee hitaasti?
Miksi te olette täällä?
Mikä on tämän tehtävän tarkoitus?
Mitä pitää kysyä?
Miksi pitää kysyä kysymys?
Onko koulu hyödyllinen?
Miksi joutuu käydä koulussa?
Miksi olette täällä, nuo opettajat?
Miksi koulu keksittiin?
Paljonko saatte palkkaa?
Miksi nää lattiat on niin tylsii?
Miksi meil on kulttuurikerho?
Miksi Pekkarisesta tuli reksi?
Milloin häpykarvani alkavat kukoistamaan?
Olenko alkoholisti, jos juon muutamia kertoja kuukaudessa?
Onko väärin, jos painan 95 kg?
Olenko ok?
Mitä teit viikonloppuna?
Mitä kuuluu?
Epäröitkö seksuaalisuuttasi?
Miksi luulet olevasi niin kaunis ja Suomen suosituin nai-
nen, vaikka näytät kamalalta?
Mikä on noloin asia, jonka olet tehnyt?
Mikä on lempiasusteesi?
Milloin sä otat sun paidan pois?
Mikä on seuraava hiusvärisi?
Missä asut?
Milloin menet armeijaan?
Onko sinulla tyttöystävää?
Tykkäätkö kinkkitytöistä vai suomitytöistä?
Miten menee?
Miksi et opiskele?
Miksi et anna mulle enemmän rahaa?
Miksi et osta mulle parempaa puhelinta?
Miksi sun ruoka ei oo hyvää?
Miksi sä rageet niin helposti?
Onko avioliitto kivaa?
Miksi et siivoo mun huonetta?
Saanko laulaa aikuisen naisen?
Saisinko karkkia?
Miksi olet pihi?
Miksi syöt riisiä?
Miksi syöt aamupalana käpyjä?
Kävitkö koulussa?
Oletko rikas?
Seuraatko urheilua?
Miksi sua heitettiin vesipullolla?
Milloin söit viimeksi?
Ooksä äiti?
Minkälaista siellä ylhäällä on?

Miksi olit sellainen kuin olit?
Tuletko toimeen mummin kanssa?
Voiksä olla tänään?
Mitä tehtäis?
Miksi kurdeja ei saa sanoa shurdeiksi?
Miksi jotkut on rumia?
Miksi blondeja sanotaan tyhmiksi?
Miksi pitää esittää tyhmää, jotta ihmiset huomioisivat sinut?
Miksi nuorten pitää juoda alkoholia?
Miksi ihmiset haukkuvat?
Miksi Madonnalla on kanafileet poskissa?
Miks jotkut uskoo lumi-ihmisiin? 
Miksi poikien pitää roikuttaa housuja?
Onko se Pohjois-Korean nykyinen johtaja diktaattori?
Onko se kuollut?
Oliko Sibelius aikuinen nainen?
Miksi mämmiä syödään?
Miksi ihminen on ärtyinen dietillä?
Miksi suoristaa hiuksia?
Mikä on potenssilusikka?
Miksi nurmikko on vihreää?
Onko kannabis kasvi vai huume?
Montako sekunttia on tunnissa?
Miksi ei ole enemmän värejä?
Kylpeekö miespuoliset hamsterit kolmesti kuukaudessa?
Miksi Suomessa on kylmä?
Milloin kesä tulee?
Miksi Pukki on huonokuntoinen?
Miksi Manchester Unitedilla ei ole varaa Ronaldoon?
Miksi Iniesta on niin arvokas?
Onko Messi parempi kuin Neymar?
Onko Casillas maailman paras maalivahti?
Miksi Victor Valdes on huono?
Miksi Pukki ei tee maaleja?
Miksi Ronaldo on niin kallis?
Miksi Messi on niin ylivoimainen?
Miksi Suomessa on kylmä?
Milloin kesä tulee?
Onko tänään maanantai?
Onko se totta?
Olenko onnellinen/tasapainoinen?
Millainen suhde ihmisellä on teknologiaan?
Miltä maailma näyttää?
Millainen se on?
Pärjäänkö minä?
Miten menee?
Väsyttääkö?
Onko maailma parempi kuin ennen?
Osaavatko ihmiset jotain uutta?
Mitä odotuksia huomiselle?
Onko elämä sellaista, minkälaiseksi sen olet kuvitellut?

teksti • wikipedia: Luettelo ikärajoista Suomessa

AIKUINEN VASTAA
säännöistä

Vastasyntynyt
• Oikeuskelpoisuus alkaa

7 v
• Elokuvateatterin tai muun julkisen esityksen K7-

merkityn elokuvan pääsy- ja/tai katseluoikeus.
• Oppivelvollisuus alkaa.

12 v
• Etu- tai sukunimi voidaan muuttaa vain omalla 

suostumuksella.
• Voidaan liittää uskonnollisen yhdyskunnan jäse-

neksi tai ilmoittaa eroavaksi sellaisesta vain omalla 
kirjallisella suostumuksella.

• Oikeus tulla kuulluksi itseään koskevassa lasten-
suojeluasiassa.

• Oikeus hakea itsenäisesti muutosta psykiatriseen 
hoitoon määräämistä, sen jatkamista ja siihen liit-
tyvää yhteydenpidon rajoittamista koskeviin pää-
töksiin.

• Oikeus polkupyörän kuljettamiseen jalkakäytäväl-
lä päättyy.

• Elokuvateatterin tai muun julkisen esityksen K12-
merkityn elokuvan pääsy- ja/tai katseluoikeus.

14 v
• 14-vuotiaalla tai saman kalenterivuoden aikana 14 

vuotta täyttävällä on mahdollisuus tehdä rajoite-
tusti sellaista kevyttä työtä, joka ei vahingoita hä-
nen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa 
hänen koulunkäynnilleen.

15 v
• Hallintoasiassa ”viisitoista vuotta täyttäneellä ala-

ikäisellä ja hänen huoltajallaan tai muulla laillisel-
la edustajallaan on kummallakin oikeus erikseen 
käyttää puhevaltaa asiassa, joka koskee alaikäisen 

henkilöä taikka henkilökohtaista etua tai oikeut-
ta.”

• Riita- ja rikosasiassa ”alaikäinen käyttää huoltajan 
tai muun laillisen edustajan ohella itsenäisesti pu-
hevaltaansa henkilöään koskevassa asiassa, jos hän 
on täyttänyt 15 vuotta.”

• ”Testamentin saa tehdä [kahdeksaatoista vuotta] 
nuorempikin, jos hän on tai on ollut naimisissa, ja 
viisitoista vuotta täyttänyt muutoinkin siitä omai-
suudesta, jota hänellä on oikeus itse hallita.”

• Oikeus liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai 
erota siitä huoltajan suostumuksella.

• Rikosoikeudellinen vastuunalaisuus alkaa, mut-
ta rangaistukset tuomitaan lievennetyltä asteikol-
ta. Voidaan tuomita myös vankeusrangaistukseen, 
mutta aikaistettu mahdollisuus päästä ehdonalai-
seen vapauteen.

• Saa tehdä kokopäivätyötä normaalin säännöllisen 
työajan puitteissa enintään yhdeksän tuntia vuoro-
kaudessa ja 48 tuntia viikossa, edellyttäen suoritet-
tua oppivelvollisuutta. Saa tehdä ylityötä enintään 
80 tuntia kalenterivuodessa. Voidaan osoittaa hä-
tätyöhön, mikäli 18 vuotta täyttänyttä työntekijää 
ei ole käytettävissä.

• Saa työntekijänä itsenäisesti solmia ja purkaa työ-
sopimuksen. Huoltajalla on kuitenkin tietyin 
edellytyksin oikeus purkaa alle 18-vuotiaan työso-
pimus.

• Voi itsenäisesti perustaa yhdistyksen, liittyä yhdis-
tykseen ja erota siitä. Voidaan nimittää yhdistyk-
sen hallituksen jäseneksi.

• Äänioikeutettu yhdistyksen kokouksessa, jollei yh-
distyksen säännöissä ole toisin määrätty.

• Voi suorittaa mopon sekä mopoauton tai traktorin 
kuljettamiseen vaadittavan ajo-oikeuden (ajokort-
tiluokat AM ja T).

• Saa kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa, kuten 
moottorikelkkaa tai mönkijää maastossa.



26 27

e s i t y s  #4 / 1 3 e s i t y s  #4 / 1 3

e

• Saa kuljettaa rekisteröintivelvollisuuden piiriin 
kuuluvaa yli 5,5 metriä pitkää tai teholtaan yli 15 
kW / 20 hv venettä, vesiskootteria tai muuta alus-
ta.

• Saa kyyditä kaksipyöräisellä polkupyörällä tai pol-
kupyörän perävaunulla yhtä enintään 10-vuotias-
ta lasta.

• Voi aloittaa yksityislentäjän lupakirjan saamiseksi 
vaadittujen kurssien suorittamisen.

• Voi saada poliisin myöntämän aseluvan.
• Voi suorittaa rippikoulun ja ryhtyä lapsen kum-

miksi.
• Voi ostaa pornografisia lehtiä.

16 v
• Seksuaalista kanssakäymistä koskeva suojaikära-

ja ylittyy.
• A1-luokan ajokortin hankintamahdollisuus.
• Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenillä ääni-

oikeus seurakuntavaaleissa.
• Erityisen haitalliset työt, kuten teurastus, sukellus 

sekä vainajien käsittely ja kuljetus ovat mahdollisia 
poikkeusluvalla.

• Elokuvateatterin tai muun julkisen esityksen K16-
merkityn elokuvan pääsy- ja/tai katseluoikeus.

17 v
• Oppivelvollisuus päättyy, mikäli peruskoulun op-

pimäärää ei ole vielä suoritettu.
• Oikeus Kansaneläkelaitoksen maksamaan lapsili-

sän päättyy
• Oikeus Kansaneläkelaitoksen maksamaan opinto-

rahaan ja opintolainan valtiontakaukseen alkaa.
• Oikeus Kansaneläkelaitoksen maksamaan työ-

markkinatukeen tai työttömyyspäivärahaan alkaa.
• Voi aloittaa ajokorttiluokan B kuljettajanopetuk-

sen.

18 v
• Henkilö luokitellaan täysi-ikäiseksi ja täysi oikeus-

toimikelpoisuus eli täysivaltaisuus alkaa.
• Lapsen huolto päättyy.
• Äänioikeus eduskunta-, presidentin-, europarla-

mentin ja kunnallisvaaleissa. Myös ehdokkaaksi 
asettuminen mahdollista.

• ASP-tilin luontimahdollisuus.
• Oikeus pelata rahapelejä.
• Oikeus rekisteröidä parisuhde tai mennä naimisiin 

eli solmia avioliitto.
• Perheen sisäisen adoption mahdollisuus.

• Oikeus liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai 
erota siitä.

• Tehorajoitetun A-luokan ajokortin hankintamah-
dollisuus. Autokoulun voi aloittaa 12 kuukautta 
ennen syntymäpäivää.

• B-, BE-, C-, C1, C1E ja CE-luokkien ajokortin 
kuljettajantutkinnon suorittamismahdollisuus.

• Elokuvateatterin tai muun julkisen esityksen K18-
merkityn elokuvan pääsy- ja/tai katselulupa.

• PEGI 18 -merkityn videopelin hankintamahdol-
lisuus.

• Miedon alkoholijuoman (2,9–22 til-%) hankinta-
oikeus.

• Oikeus ostaa alkoholijuomia anniskeluravintolas-
sa.

• Tupakan hankintaoikeus.
• Asevelvollisuus alkaa sen vuoden alussa, jolloin 

mies täyttää 18 vuotta. Sen vuoden aikana hänen 
on osallistuttava kutsuntaan. Varusmiespalvelus 
aloitetaan viimeistään kolmantena vuonna kutsun-
nan jälkeen. Nainen voi osallistua vapaaehtoiseen 
asepalvelukseen.

• Passin hankinta ilman huoltajien lupaa.
• Oikeus toimia yhdistyksen puheenjohtajana.
• Lakia nuorista työntekijöistä ei enää sovelleta.
• Nuorisorangaistusta ei voida tuomita tämän iän 

jälkeen tehdystä rikoksesta. Kaikki rangaistukset 
tuomitaan täydeltä asteikolta.

• Sukusolujen luovutuksen seurauksena syntyneen 
lapsen oikeus saada tieto luovuttajan henkilöllisyy-
destä.

20 v
• Huoltajien tulojen vaikutus opintotukeen loppuu.
• Loukkupyytäjän aseen luvan hankintamahdolli-

suus.
• Oikeus ostaa väkeviä alkoholijuomia (yli 22 til-%).
• Yhdenkäden käsiaseen luvan hankintamahdolli-

suus.

21 v
• Tehorajoittamattoman A-luokan ajokortin han-

kintamahdollisuus.
• D1-, D-, D1E, DE-luokkien ajokortin kuljettajan-

tutkinnon suorittamismahdollisuus.
• Joutuu suorittamaan ehdottoman vankeusrangais-

tuksen normaalien ehdonalaiseen vapauteen pää-
semistä koskevien säännösten mukaan. Rikoslain 
mukaan 21 vuotta täyttänyttä ei enää käsitellä nuo-
rena rikoksentekijänä
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avustavat kysymykset • raisaomaheimo
teksti • ranjaomaheimo

KOHTI SUVUN 
TARINAA

Kirjoittajan esittely: 
Olen Ranja, 9 vuotta. Olen itse harrastanut teatteria 
kaksi vuotta. En ole mitenkään maailman eniten käy-
nyt katsomassa teatteria, mutta jonkun verran kuiten-
kin. Olen käynyt katsomassa esimerkiksi Suomenlinnan 
kesäteatteria monta kertaa, ja olen käynyt Kuhmossa ja 
Oulussakin teatterissa. 

Mun mielestä hyvässä esityksessä pitää olla joku kun-
non juoni joka tempaisee mukaansa, hyvät näyttelijät 
jotka osaa eläytyy siihen. Ja että pysyy hyvä yhteishen-
ki mukana. Esityksessä tarvitsee lavasteita, musiikkia ja 
roolivaatteita. Ja käsikirjoituksen ja ohjaajan ja tuottajan 
ja valoja. Ja yhteishenkeä. Tällä hetkellä tahtoisin nähdä 
jonkun fantasiaesityksen. 

Huono esitys on sellainen, joka on tylsä, jossa ei niin-
ku tapahdu mitään jännittävää, mitä odottaisi. Ja jos esi-
merkiksi näyttelijät puhuvat liian hiljaa, ei kuule mitään, 
ja ne tekee jotain ihan lötköjä liikkeitä vaan. Hyvä näyt-
telijä ei ole mikään lötkö makaroni näyttämöllä.

Tämä esitys ei ollut perinteinen, koska esitykseen pää-
si osallistumaan itsekin. Esityksen nimi oli Perhe menee 
kotiin. Esitys oli mielenkiintoinen ja todella luova! Esi-
tyksen teemana olivat perheet, sukulaiset ja suku. Tä-
mä oli tämmöinen ”tule itse mukaan” -näytelmä. Tässä 
pääsi itse kaikkeen toimintaan mukaan. 

Kerron siitä, kun minä ja äitini menimme sinne. 
Ensin menimme bussilla Pukinmäkeen ja sitten suun-
nistimme apunamme vain äidin iPhone. Ensin käve-
limme ihan vain tietä pitkin mutta sitten menimme-
kin todella kaunista pellonlaitaa. Ja käännyimme hiek-
katielle ja melkein metsään. Hämmästyin vähän, kun 
näytelmä olikin ihan oikeassa kodissa. Olisi voinut aja-
tella, että esitys olisi ollut jossain teatterissa. Koti missä 
esitys pidettiin, oli todella kaunis.

Esityksessä oli kolme osaa. Ensimmäinen oli suku-
muistipeli. Siinä olimme neljän ryhmissä ja meille an-
nettiin korttipakka ja ajastin. Ja sitten aloitettiin. Kort-
tipakka ei ollut tavallinen, korttipakassa oli nimittäin 
kysymyksiä omasta suvusta, ja niihin piti vastata kah-
den minuutin aikana. Kysymys saattoi olla esimerkiksi 
ketä sukulaistasi muistutat eniten. 

Toinen osa oli sukukokous ja sitä ennen oli väliai-
ka. Väliajalla meidän piti valita joku sukulainen. Suku-
laisen nimi kirjoitettiin tarralapulle ja liimattiin omaan 

rintaan kiinni. Ja sen jälkeen menimme sukukokouk-
seen. Siis me leikittiin että meillä oli sukukokous, ja 
me kaikki katsojat oltiin joku oma sukulaisemme siel-
lä. Ensin esittelimme itsemme. Olin valinnut tätini 
Jennin ja esittelin tietysti itseni Jenninä. Mun äiti va-
litsi sen oman äidin Pipsan. Äiti kertoi siinä kokouk-
sessa Pipsan nuoruudesta, enkä mä ollut kuullut nii-
tä juttuja ollenkaan aikaisemmin. Osa katsojien tari-
noista oli aika hurjia. Esimerkiksi yksi nainen oli saa-
nut 12 lasta, ja kantanut kaikki vedet itse kaivosta ja 
hoitanut vammaisen miehen.

Kolmas osa oli improvisaatio. Näyttelijät olivat 
kuunnelleet sukumuistipelejä ja esittivät niistä imp-
roa. 

Rupesin miettimään tuossa esityksessä, että mä 
en ollut ollenkaan kuullut joistain ihmisistä joista äi-
ti puhui, esimerkiksi Onnista, joka on mun vaarin 
isä. Mä mietin, että onko mulla tällaisiakin sukulaisia. 
Me ei kauheesti tiedetä meidän sukulaisista. Mä tie-
dän mun oman perheen ja isovanhemmat, mun kaksi 
serkkua ja tädit ja kummitädit – ja siinä se. 

Mietin myös kovasti sitä, että miten tämä esitys oli 
tehty. Tällaisessa näytelmässä olisi varmasti mukavaa 
näytellä. Tällaista teatteria haluaisin todellakin teh-
dä itse! e

sarjakuva • joonaslehtimäki

Hämmästyin vähän, kun näytelmä olikin 
ihan oikeassa kodissa.

kokemuksia, keskusteluja, dokumentteja

”

Perhe menee kotiin
25.8.2013 Helsingin Juhlaviikot

Konsepti, toteutus: Tellervo Kalleinen, 
Oliver Kochta-Kalleinen
Esiintyjät: Max Bremer, 

Johanna af Schulten
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kuva • reinouthiel

teksti • antonlaatikainen ja pilviporkola

VIIDEN 
TÄHDEN 

SEKOI-
LUA 

Ennen Kiasma-teatterin esitystä Mystery Magnet käym-
me museon näyttelytiloissa katsomassa Marja Kaner-
von teoksia. Pysähdymme katsomaan lasivitriinissä ole-
via leikattuja hiuksia ja pohdimme, millaisilta ne näyt-
täisivät partoina. Tai millaisen parran itse haluaisimme, 
sellaisen kuin Gandalfilla vai sellaisen kuin Obi-Wan 
Kenobilla. Jos omistaisi parran, näyttäisi ehkä vähän 
viisaammalta. Tosin parta voisi kutittaa. 

Suurin osa Kiasman näyttelytiloista on suljettuina. 
Katsomme neljännestä kerroksesta alas Konttiin: tyh-
jässä tilassa on yksinäiset tikapuut. 

”Hienon näköiset tuossa tilassa”, sanon, ja viittaan tika-
puihin. ”Tuollaista readymadea. Tiedätkö sä mitä se tar-
koittaa? Tiedätkö taiteilija Marcel Duchampin, joka vei 
pisuaarin näyttelyyn taideteoksena ja…”
”Joo, mä tiedän, isä on kertonut. Aku Ankassakin oli ker-
ran sellainen läppä, että Aku meni taidemuseoon ja ihaili 
vaan vaahtosammutinta”, Anton sanoo. 
”Mikä sun mielestä on taidetta?”
”Ensin tulee mieleen taulut. Mutta jos suolapurkin veisi 
näyttelyyn niin sitä voisi pitää taiteena. Ei kaikki siitä pi-
dä, mutta jotkut voi pitääkin. Onhan sellaisia piirroksia 
hernekeittopurkeistakin.”
”Millaisesta taiteesta sä tykkäät?”
”Tykkään hauskoista jutuista, performanssityyppisistä. 
Sellaisista missä on vähän actionia. Ja veistoksista.”

Seuraavaksi ihailemme näyttelyvahdin tuolia. On hie-
no. Ihan oikea. 

Itse esitys, belgialaisen Miet Warlopin ja Campon 
Mystery Magnet, on sähäkkää surrealistista meinin-
kiä. Hahmot isoissa pinkeissä peruukeissaan kohel-
tavat ympäri näyttämöä ja ruiskivat väriä ympäriin-
sä. Äkkiä näyttämölle kävelee kolme kaksimetristä jal-
kaparia. Pahviseinään ilmestyy reikä, josta näkyy si-
nistä tukkaa. Näyttämölle kävelee päätön musta hah-
mo. Hahmot suihkuttavat jotain ainetta ilmatiivisiin 
pulloihin, jonka seurauksena pullojen värineste pur-
suaa näyttämölle värivaahtona. Pinkkimoppitukkai-
nen hahmo niittaa niittipistoolilla toisen tyypin sei-
nään kiinni, sormista valuu punaista maalia. Hahmon 
vatsa leikataan auki ja sieltä pursuaa oranssia narua. 
Laukkua sahataan puukkosahalla ja se alkaa valua pu-
naista maalia.  Pahviseinät siirretään ja heliumilla täy-
tetty hain muotoinen folioilmapallo ui yleisön päällä. 
Paksu kaveri roikkuu pahviseinän reiässä niin, että hä-
nestä näkyy vain takapuoli. Esityksen lopussa näyttä-
mö on täynnä värisotkua, vihreää ja keltaista vaahtoa, 
punaista ja sinistä maalia. Näyttämölle tuodaan vie-
lä pyörillä liikkuva lava, jonka päällä on valkoisia tor-
soja. Torsoilla on päinään ilmavirran voimasta liikku-
vat huput, jotka näyttävät siltä kuin avaisivat suitaan, 
kuin tuntemattoman planeetan kuoro, joka puhkeaa 
avaruuslauluun. 

Esityksestä on vaikea sanoa mitään. Se näyttää sur-
realistiselta väri-ilottelulta, jonka väkivaltaisuutta ei si-
tä katsoessa tule ajatelleeksi. Käsistä pursuava punai-
nen maali näyttää maalilta ja haluan ajatella sitä maa-
lina, en verenä.  Esiintyjät ovat hahmoja, jotka seik-

kailevat omassa maailmassaan. Maailma on tässä 
näyttämöllä, se on kuin iso, liikkuva sarjakuva, tai 
maalaus. Enemmän kuin tarinaa siinä luodaan kuvia. 
Tyttö seisoo liian isoissa korkokantakengissä ja pitää 
kädessään narun päässä olevaa sydämenmuotoista il-
mapalloa. Kasvoja ei näy, ne ovat sotkuisten hiusten 
takana. Tyttö liikkuu niin että korkokantakengät raa-
pivat korvia vihlovasti lattiaa. Jos esitys tarjoaakin jo-
tain tarinan tapaista, katkelmia, en halua seurata nii-
tä. Katsojana ajattelen kuten ei-esittävää veistosta 
katsoessani: olen haluton tekemään tulkintoja. Tun-
tuu kuin tekemäni tulkinnat eivät tekisi oikeutta esi-
tykselle, eikä minulla ei ole aavistustakaan, mitä esi-
tyksestä pitäisi ajatella. Lopulta ajattelen vain näyttä-
mön hillitöntä sotkua ja tunnen itseni huonoksi tai-
teenkatsojaksi.

”Mitä pidit esityksestä?”
”Ihan sekoa. Annan viisi tähteä. Se oli hirveän haus-
ka.”
”Mikä siinä oli hauskaa?”
”Kaikki.”
”Mitä siinä sun mielestä tapahtui? Mä en tajunnut 
juuri mitään…”
”Sekoilua, lähinnä. Se vaaleanpunaperuukkinen tyyppi 
oli kyllä aika väkivaltainen.”
”Miksi taidetta sun mielestä on?”
”…sitä on hauska katsoa. En oo kyllä tullut koskaan 
ajatelleeksi. Mutta kannattaa mennä katsomaan. En 
mä kyllä muotokuvista pidä kauheasti.”

Miet Warlop & Campo: 
Mystery Magnet 

Kiasma-teatterissa 7.9.2013

VIIDEN 
TÄHDEN 

SEKOI-
LUA 

kokemuksia, keskusteluja, dokumentteja
Aku Ankassakin oli kerran 

sellainen läppä, että Aku 
meni taidemuseoon ja ihaili 

vaan vaahtosammutinta.
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valokuva • wilmahurskainen
sarjakuva • joonaslehtimäki

teksti • eeroyli-vakkuri
Lapsellisten syrjäytyminen nykytaidekulttuurista on 
vakava ongelma, sillä se syö pohjan ponnisteluilta luo-
da solidaarisempi yhteiskunta taiteen avulla. Syrjin-
tä on banaalia. Taiteilijaäidit kelpaavat performanssita-
pahtumiin ollessaan raskaana, kun keho näyttää poik-
keukselliselta. Synnytyksen jälkeen ei kutsuja kuulu. 
Nykytaidekenttä syyllistyy tavallaan samaan kuin työn-
antajat, jotka jättävät “lapsentekoiässä” olevat naiset 
palkkaamatta. 

Syrjäytyminen johtuu monasti taloudellisista syistä. 
Lapselliset eivät sovellu nykytaidekentän vinksahtanei-
siin työskentelyolosuhteisiin. Toimiakseen taidemaa-
ilmassa on otettava riskejä, eli heittäydyttävä markki-
noiden armoille. Vaikuttaa siltä, että markkinoiden nä-
kökulmasta taiteilijuus näyttää sitä kirkkaammalta mi-
tä etäämmälle se ponnistaa perheellisten työntekijöi-
den vaatimuksista ja tyyleistä. Lapsellisten vaatimuk-
set ovat viattomia. He kaipaavat tarkkaa aikataulutta-
mista, ohjelmasuunnitelmia ja edellyttävät tuotannoil-
ta taloudellista vastuuntuntoisuutta. Lapsellisten talo-
udellisen aseman parantaminen edesauttaisi koko ken-
tän toimeentuloa.

Epäkaupalliseksi itsensä mieltävällä alakulttuuri-
kentällä on loistava mahdollisuus luoda menetelmiä ja 
käytäntöjä, jotka estävät lapsellisten toimijoiden syr-
jääntymisen. Lähiaikoina pinnalle onkin noussut muu-
tamia kannustavia yrityksiä, joiden myötä nuoret tai-
teilijat ja lapset ovat löytäneet toisensa. Ilmiö johtuu 
siitä, että kolmekymppiset eivät voi välttyä lapsilta. 
Niitä tunkee kämppään naapurista ja omasta elimistös-
tä. Lasten puskeminen alakulttuurikentälle synnyttää 
taiteilijoille myös henkilökohtaisia paineita.

Nuoriin perheisiin kasaantuu sisäistä painetta: jo-
ko lapsi kärsii taiteilijavanhempien oikukkaasta työn-
kuvasta tai taide kärsii lasten oikuttelusta. Perheelli-
siin kohdistetaan paineita myös ulkopuolelta, muistut-
tamalla maailman kärsivän liiallisesta väestönkasvus-
ta. Näin lasten hankkimisen esitetään olevan seurausta 
mässäilystä ja vastuuttomuudesta. Olivat lapset adop-
toituja tai omia, saavat taiteilijoiden omat vanhemmat 

lapsenlapsien myötä vipuvartta, jonka avulla he voivat 
taivutella nuoria perheitä kohti porvarillisempia elä-
mäntapoja ja ammatteja. Paineiden ristitulessa moni 
vanhempi vetäytyykin kokonaan nykytaidekuvioista (ja 
taiteilija lapsikuvioista). 

Terve lapsi esiintyy
Taiteilijoilla on ongelmallinen suhde lapsiin ja lasten-
kulttuuriin. On tyypillistä tehdä omasta lapsuudes-
ta kertovia esityksiä, jotka on suunnattu aikuisille mut-
ta harvinaista tehdä lapsiystävällistä nykytaidetta. Voi-
si kuvitella, että infantiilisti toimivien performanssitai-
teilijoiden olisi helppoa harpata lasten maailmaan mut-
ta viimeaikaisia esimerkkejä ei hevin löydy. 

Essi Kausalaisen (s.1979) Sinne-galleriaan järjestämä 

Lasten liikkumista galleriatiloissa pitää valvoa sillä teoksiin ei saa koskea, puhetilaisuuksissa 
ollaan hipihiljaa ja performanssit esitetään nukkumaanmenoajan jälkeen. Nykytaidekentän 
käytännöt ja ohjelma on kohdennettu täysi-ikäisille yleisöille ja taiteilijoille, joilla ei ole 
lapsia. Kutsun tässä kirjoituksessa vanhempia ja lapsia yleisotsikolla ”lapselliset”. Ryhmä on 

vedenjakaja, joka nostaa pintaan syyllisyyttä, katkeruutta sekä eriarvoisuuden tunteita. 
Viimeaikoina lasten ja aikuisten kulttuurit ovat kuitenkin kohdanneet mukavissa merkeissä. 

Esimerkiksi Essi Kausalaisen Mindless Mastery -esityksen myötä.

kokemuksia, keskusteluja, dokumentteja
Galleria Sinne: Mindless Mastery 31.8.2013

performanssi, keskustelu  
ja tapahtumakonsepti: Essi Kausalainen

esiintyjät: Essi Kausalainen,  
Juho Kausalainen, Pinja Laamanen,  

Ahti Leppänen, Heikki Räisänen,  
Alma Unelma, Salla Valle

asiantuntijavieras:  
Helsingin yliopiston tutkija Matthew Robson 

Älä 
OLE 
LAPSELLINEN
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performanssitapahtuma Mindless Mastery on kannus-
tava poikkeus. Esityksessä oli mukana viisi lasta, jotka 
esiintyivät kahteen otteeseen. Välissä pidettiin keskus-
telutilaisuus. Yksi esiintyjistä oli kuusivuotias helsinki-
läinen Ahti, jota haastattelin pari viikkoa esityksen jäl-
keen keittiönpöydän ääressä. Haastattelun aikana poi-
ka kiemurteli, varoitti pullakuumeesta ja taivutteli lau-
tasenalusen päähineeksi. Vapautuneesta käytöksestään 
huolimatta Ahti ei tunnustautunut performanssitaiteen 
ylimmäksi ystäväksi.  

Ahdin mukaan performanssitaide on ”ihan haus-
kaa”. Mikäli kutsuja tulee, hän on periatteessa halu-
kas esiintymään uudestaan. Keikkatyöläinen toivoi, et-
tä jatkossa esityksissä laulettaisiin enemmän, niinkuin 
tarhassa on tapana. Performanssitaide oli Ahdille jo 
tuttua, sillä hän oli nähnyt Essin esiintyvän ennenkin. 
Ensimmäinen kerta jätti mieleen paljon kysymyksiä, 
päällimmäisenä sen, miksi taiteilija kokoajan konttasi? 

Kausalainen haki Mindless Mastery -esitykseen 
”joukkuepelaajia” kaveriperheistä. Taiteilija harjoitutti 
lapsia parin tunnin ajan ja selitti, mitä performanssiin 
kuuluvat tekniset irtaimistot kuten purukumi, kivet, 
lehdet ja vesi merkitsivät. Harjoitteissa suoriutuminen 
sääteli sitä, missä tehtävissä kukin lapsi toimi perfor-
manssin aikana. Ahti mieltyi teippaamiseen, joten hän 
vastasi tästä myös esityksessä. 

Poika rakensi performanssin aikana galleriatilas-
sa poikittain kulkevaa juurta ja oli vastuussa huonekas-
vien lehtien teippaamisesta taiteilijan jalkoihin. ”Leh-
tiä piti kiinnittää sääriin, koska Essi oli taimi ja kas-
voi kun sitä kasteltiin”. Ahti olisi halunnut kysyä, mik-
si Essi nuoli samalla gallerian tolppaa mutta esityk-
sen aikana ei saanut puhua. Lasten toimet oli ajastet-
tu siten, että he muodostivat galleriatilaan symmetrisen 
näyttämökuvan. Esiintyjien tehtävänä oli kuvittaa so-
lujen toimintoja. Harjoitteluajan huomioon ottaen las-
ten toiminta oli suvereenia. 

Performanssiin sisältyi pitkä englanninkielinen kes-
kusteluosuus, jonka aikana Helsingin Yliopiston tutki-

ja Matthew Robson vastasi Kausalaisen kasveja koske-
viin kysymyksiin. Lapset odottivat keskustelun ajan kil-
tisti vuoroaan takahuoneessa. Karkkia ei Ahdin mukaan 
kulunut paljon vaan esitysjännitystä lääkittiin kutitta-
malla. Esityksen viimeisessä osassa lapsiryhmää komppa-
si myös kaksi aikuista. 

Kausalaisen mukaan lapset suhtautuivat performans-
sin ideoihin ja harjoitteisiin hyvin käytännöllisesti. Kun 
heräsi kysymys, miksi siementä esitettäessä on pidettä-
vä päässä pyöräilykypärää, Kausalainen vastasi että sie-
menillä on monasti kova kuori. Konkreettiset selitykset 
kelpasivat lapsille. Yhteistyötä helpotti se, että lapsilla on 
Kausalaisen mukaan ”hyvä materiaalien taju”. Taiteilijan 
mukaan esiintyjät suhtautuivat toimintaan sensuaalisesti 
eivätkä turhan älyllisesti.

Toisaalta lapset vaikuttavat ymmärtävän taidekentän 
lainalaisuudet hyvin. Ahdin mukaan taiteilijaksi tulee 
”kun on tehnyt tarpeeksi esityksiä” ja jotta toiminta on 
määritettävissä esitykseksi paikalla on oltava paljon ylei-
söä. Jo kuusivuotias tuntee siis institutionaalisen taide-
teorian aakkoset!

 Lasten kanssa esiintyminen on siis mahdollista. Mik-
si siis Mindless Masteryn kaltaisia esityksiä ei näe useam-
min? Syynä saatta olla lastenkulttuurin historiallinen 
painolasti. 

Lastenkulttuuri on ideologioi-
den taistelukenttä. 
Poliisit lähetetään ala-asteille kertomaan työnsä tärkey-
destä, jotta lapset saataisiin nuoresta iästä alkaen usko-
maan kurinpitoon – taiteilijat eivät pääsääntöisesti ha-
lua  vastaaviin voimannäytöksiin. He suhtautuvat lasten 
kulttuuriin hyvin vastuuntuntoisesti. Sensuurinalaisis-
sa yhdyskunnissa lastenkulttuurista on monasti muodos-
tunut ideologinen ase ja lapset itse ovat jääneet pelinap-
puloiksi, joita “aivopestään” ja “uudelleen kasvatetaan”. 
Viime vuosisadan kriisien valossa lastenkulttuuri on niin 
politisoitunutta ettei sen viitekehyksessä voi työskennellä 
näyttäytymättä aivopesijänä. Taiteilijoiden on siten hel-

pompaa esittäytyä aikuisille ja pidättäytyä aikuisten oi-
keissa poliittisissa keskusteluissa. He häpeilevät käyttää 
lastenkulttuuria yhteiskunnallisen vaikuttamisen kana-
vana. 

Näkyvimmin lastenkulttuuria ovat valikoituneet 
tuottamaan itsensä epäpoliittisiksi tituleeraavat toimi-
jat. Vaikuttaa siltä, että lasten- ja nuortenkulttuurin 
poliittisuuden tunnustaminen on tabu. Välttäessään 
lapsen käyttämistä työskentelynsä osana nykytaiteilija 
pyrkii korrektisti siihen, ettei asemoi toista pelinappu-
laksi. Mutta väitän: lapsi päätyy yhtälailla pelinappu-
laksi kun tämän omaleimaisuus ja sosiaalinen vaikutus 
suljetaan yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle. 

Lasten osallisuus nykytaiteissa asettaa uusia haas-
teita kriitikoille. Mindless Mastery -esityksessä avusta-
nut Heikki Räisänen huomioi, että lasten esiintymis-
tä on vaikeampi kritisoida. ”Kun aikuinen esiintyy, hän 
on vastuussa yleisölle, mutta lapsen esiintymisen kohde 
on joku muu kuin yleisö. Lapsi on vastuussa myös niil-
le aikuisille, jotka ovat houkutelleet hänet esiintymään. 
Yleisö joutuu siten jatkuvasti puntaroimaan arvioiko 
lasta vai aikuista. Lisäksi yleisö joutuu kannattelemaan 
lapsen esiintymistä ettei tämä traumatisoidu. Lasten 

esiintymisen seuraaminen herättää empaattisia tuntei-
ta. Hullukaan ei toivo lapsen epäonnistuvan”, Räisänen 
hahmottelee.

Mieleeni muistuu oman lapsuuteni aikainen suur-
valtapolitiikan kuvasto; se hetki jona valitut lapset ku-
kittavat diktaattorin tämän noustessa lentokoneesta. 
Oli kansanmurhaaja kuinka paatunut hyvänsä, nousee 
yleisön kasvoille hymy, kun luokan priimukset saavat 
ojennettua ruusut takeltelematta. Lasten läsnäolo tekee 
dialogisen poliittisen kritiikin saati polttopullon nak-
kauksen vaikeaksi. Lasten käyttäminen ihmiskilpenä 
on helppoa, sillä he painavat ja vuotavat vähemmän.

Samalla alkaa vaikuttaa siltä, että historiallisesti ra-
dikaalina tunnettu performanssitaide on jalostettu niin 
pitkälle, että sitä voidaan harjoittaa turvallisesti lasten-
kin kanssa. Kun tarkkailee lapsia suorittamassa perfor-
manssitaiteellisia eleitä, taidemuodon manerismi pal-
jastuu. Kriittisesti katsoen, lasten esittämä performans-
sitaide näyttää kaunoeleiseltä isottelulta. Ehkä lapsia 
pidetään erossa performanssitaiteista tämän paljastumi-
sen pelossa. 

Avoimia kysymyksiä on paljon, kuten miksi 
Kausalainen konttasi esityksessään?

kokemuksia, keskusteluja, dokumentteja
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Conte d’Amourissa lapset ovat kuin riepoteltavia nuk-
keja. Isä (Jakob Öhrman) on kellariin sulkemalla vie-
nyt heidän vapautensa, ottanut heidät omistukseensa 
äärimmäisellä tavalla. Onhan perheen mentävä kaiken 
edelle – Conte d’Amourissa koko häiritsevä ulkomaail-
ma on suljettu pois. Esityksen katsoja voi vain seura-
ta kameran luomasta tirkistysaukosta, mitä valkoisel-
la lauta-aidalla ympäröidyn omakotitalon seinien sisäl-
lä tapahtuu. Perhe-elämä yhteisine aterioineen, leikkei-
neen, sisäpiirin vitseineen ja ”asiaankuuluvine tuntei-
neen” saa teoksissa oman, karmaisevan sisältönsä. Yh-
teisen päivällisen ideaali on Conte d’Amourissa toisen-
lainen happymeal, kun isä esivalmistelee rasvaa tihku-
vaa hampurilaisateriaa ketsuppia sen päälle hitaasti va-
luttaen, tulevaa nautintoa ennakoiden.  

Perheessä on kolme lasta, jotka suhteutuvat isään eri 
tavoin – Anders Carlssonin esittämä, potkupuvussaan 
hiiviskelevä, räkäisesti hihittelevä lapsi on päässyt isän 
luomassa nokkimisjärjestyksessä edulliseen asemaan. 
Sen sijaan herkemmän pojan (Rasmus Slätis) homo-
us sohii isää arkaan paikkaan. Lapsi pelkää ja puhkeaa 
hiljaiseen, epätoivoiseen itkuun. Tyttövaimon roolissa 
on Elmer Bäck, joka vaaleanpunaisissa trikoissa laulaa 
isälleen, tiikerille. Hän poseeraa kameralle kuin viatto-
muuden, leikkisyyden ja haluttavuuden yhdistelmää il-
mentävä lapsimissi tai lapsipornokuvaston tähti. Myö-
hemmin hän laulaa jälleen, silmät suurista kyynelistä 
täyttyen, kosteina ja vetoavina. We Love Africa -esityk-
sessä tytöstä on tullut nainen, jonka tehtävänä ja ole-
massaolon oikeutuksena on miehen seksuaalisten tar-
peiden tyydyttäminen. Naisen arvo riippuu hänen ha-
luttavuudestaan miehen silmissä. Hänen oma seksuaa-
linen nautintonsa on vain seurausta miehen erektios-
ta, tiedosta, että naisella on kyky saada mies kiihottu-
maan.

We Love Africassa isähahmon suojelevaan syleilyyn 
on päässyt myös kokonainen maanosa, Afrikka. Omaa 
perhettään itsevaltiaana hallinnut isä muuttuu valkoi-
seksi sankariksi, joka pateettisin, alentuvin elkein tah-

siä itsessään. 
Elmer Bäck muistuttaa, kuinka myös koko yhteis-

kunta ja kulttuuri on eräänlaista leikkiä instituutioi-
neen, käytäntöineen, myytteineen, uskomuksineen ja 
rituaaleineen. Sopimuksenvaraiset asiat alkavat näyt-
tää normaaleilta, eikä vaihtoehtoa nähdä. Esimerkkinä 
Bäck mainitsee, kuinka homoseksuaalisuuden vastus-
tamisesta on Venäjällä tullut yhtäkkiä laajasti hyväksyt-
tyä, ikään kuin asia olisi aina ollut niin.

Valkoinen heteromies  
on ahtaalla
Hyvän ja pahan, hyvän ja huonon, ruman ja kauniin, 
tuhoavan ja uutta luovan vastakohdat eivät näyttäy-
dy Conte d’Amourissa ja We Love Africassa toisensa pois-
sulkevina vaihtoehtoina vaan monisyisinä merkityksi-
nä. Teoksissa kaikki ovat uhreja – niin lapset kuin isä-
kin. Rakkaus on tuhoavaa mutta samalla välttämätön-
tä. Conte d’Amour kysyykin, miten ja ketä rakastaa, mi-
ten ei tule rakastaa, ja kuinka vihata. Rakkaus, elämän 
vietti Eros, ja kuolema, (itse)tuhon vietti Thanatos, sy-
leilevät toisiaan. Äärimmäisellä, moraalikoodia ja lakia 
tabun ja perversion muodossa rikkovalla teollaan isä 
erittää tukahduttavaa, satuttavaa rakkauttaan, kyltymä-
töntä himoaan ja vallantahtoaan, jotka ylenpalttisuu-
dessaan ovat jo muuttuneet elämän ylläpitäjistä käyt-
tökelvottomaksi jätteeksi. Valkoinen heteromies on ah-
taalla, kun patriarkaatin miehen malli kyseenalaistuu 
yhä enemmän, ja sen sisällyttäminen osaksi omaa iden-
titeettiä ja ruumista on yhä ristiriitaisempaa.

Toisin kuin taide, joka pyrkii poistamaan maailmas-
ta julmuutta, Öhrnin teokset katsovat ja tutkivat si-
tä. Rasmus Slätis sanookin, että esitykset tuntuvat ko-
vasti väittävän jotain, mutta kymmenien esityskerto-
jen jälkeenkin hän pohtii, mitä ne oikeastaan väittävät, 
ja mitä ne hänessä herättävät.  Teokset ilmaisevat jota-
kin kammottavaa, jossa on katsojalle häilähdys jotakin 
tuttua, mutta jolle ristiriitaisuudessaan on mahdotonta 
löytää tyhjentävän selityksen turvaa. Ne tekevät näky-
väksi julmuuden, joka ei häviä kollektiivisesti kauhiste-
lemalla, ylemmyydentunnetta tuntemalla, lapsia ja kis-
sanpentuja sankarillisesti puolustamalla, tai edes inter-
netin keskustelupalstoilla, joilla lasten hyväksikäyttäjil-
le ja pedofiileille vaaditaan saunan taakse viemistä, ki-
dutusta, kastraatiota ja kuolemaa.

Artikkelia varten on haastateltu Nya Rampenin näytteli-
jöitä Elmer Bäckiä, Rasmus Slätisiä ja Jakob Öhrmania.

Markus Öhrnin, Institutetin ja Nya Rampenin esitystri-
logian kolmas teos, metalliooppera, saa ensi-iltansa touko-
kuussa 2014 Theater der Welt -festivaalilla Mannheimis-
sa Saksassa.

ISÄN JA LASTEN 
PITKÄ, IHANA LEIKKI

Vuonna 2008 paljastui, että 
itävaltalainen Joseph Fritzl 

oli piilottanut tyttärensä ja 
insestisuhteesta syntyneet lapsensa 

24 vuodeksi kellariinsa. Fritzlin tapaus 
on lähtökohta ohjaaja Markus 

Öhrnin, ruotsalaisryhmä Institutetin 
ja Berliinissä majaa pitävän Nya 

Rampenin teoksille Conte d’Amour ja 
We Love Africa and Africa Loves Us. 

Esityksissä työryhmä pureutuu miehisen 
vallankäytön teemaan laajemmin. Tämä 

tapahtuu tekijöiden omasta, valkoisen 
miehen näkökulmasta, itselle ja muille 

annettujen roolien kautta, omaa itseä 
henkilöhahmoihin projisoiden. Se mitä 

tapahtuu Joseph Fritzlin perheessä, 
osoittautuu vain ääriesimerkiksi siitä, 
mitä saattaa tapahtua paremmissakin 

perheissä.

Institutet & Nya Rampen:  
Conte d’Amour (2010)  

ja We Love Africa and Africa Loves Us 
(2012)

too pelastaa koko Afrikan maanosan ja sen historiatto-
mat, passiiviset, sääliä ja pelkoa herättävät, mutta sa-
malla omituisen puoleensavetävät asukkaat. Isä vie va-
pauden, ottaa omakseen ja tukahduttaa paitsi omat 
lapsensa, myös koko ”kolmannen maailman”.

Hirviöisä herättää empatian
Conte d’Amourissa ja We Love Africassa länsimainen, 
valkoinen, heteroseksuaalinen perheenisä epäilee omaa 
valta-asemaansa. Jakob Öhrman kertoo, että fyysinen 
turhautuminen oli keskeinen lähtökohta hänen esiin-
tymiselleen. Hirviöisä kärsii tilanteestaan, haluistaan – 
sekä tukahdutetuista että toteutetuista. Tuon kärsimyk-
sen näkyväksi tekeminen koskettaa ja synnyttää katso-
jassa empatian myös tätä äärimmäisen pahuuden teki-
jää kohtaan. Isän syyllisyys ja häpeä etsii suhdetta jo-
honkin ja anteeksiantoa joltakin. Mutta keneltä – yli-
minältä, Jumalalta vaiko omalta äidiltä, oidipaalisen 
rakkauden kohteelta? 

Suhteessa isän vallankäyttöön lapset ovat esityksis-
sä passiivisen antautuneita, toisaalta tietoisen tottele-
vaisia. Välillä he pyrkivät torjumaan ympärillään ole-
van todellisuuden näennäisellä välinpitämättömyydel-
lä pienessä huoneessa riehuvaa jättiläistä kohtaan. Vain 
harvoin lapset nousevat vastustamaan isää. Viha pur-
kautuu kömpelöön käsirysyyn. Elmer Bäckin mukaan 
lapsen seksuaalisuuden ja esimerkiksi ilkeyden kuvauk-
sessa haasteellista on sen tavoittaminen, ja eettinen ku-
vaaminen, kuinka yhteiskunta täyttää tyhjän, kauniin 
olennon.

Valtataistelua käydään myös isän ja lasten välisissä 
leikeissä, mutta yliseksualisoituneille lapsille leikin lop-
pu on akti. Myös isän kellariin rakentama fantasia on 
itsessään leikki, jonka säännöt hän on määritellyt. Hän 
on luonut tiukasti päivänvalosta rajatun todellisuuden, 
johon kaikkien on pakko osallistua, ja joka lopulta saa 
siihen osallisiksi joutuvat valtoihinsa, uskomaan sen ai-
noaksi mahdolliseksi maailmaksi. Hän täydentää luo-
mansa todellisuuden mielikuvituksen kerroksella ja pe-
rustelee koko leikin rakkaudella. 

Teatterissa kun ollaan, on esitystilanteessa läsnä – 
enemmän tai vähemmän – olevinaan olemisen teatteri-
leikki, sekä näyttelijöiden kesken että heidän ja yleisön 
välillä, teatterirituaalin yhteisenä sopimuksena. Esitys-
ten esiintuoma mutta samalla kyseenalaiseksi asetta-
ma psykoanalyyttinen näkökulma freudilaisine vietti-
pohjaisine merkkeineen saa vahvistusta teatterin me-
diumin symbolisuudesta ja esityksen kameravälitteisen 
muodon luonteesta. Esityksen isän tavoin ihminen voi 
leikeissä käsitellä alemmuudentunteitaan ja pelkojaan. 
Myös lelut – kauko-ohjattavat helikopterit, vesipyssyt, 
nuket ja hauraat, kauneudesssaan kauheat posliiniesi-
neet – ovat symbolisia. Leikit – sotaleikit, Afrikan leik-
kiminen – ovat symbolista toimintaa ja pieniä esityk-
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kokemuksia, keskusteluja, dokumentteja
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neesti läsnä:
Katsojan täytyy katsoa minua,
katsojan täytyy auttaa minua,
katsojan täytyy rakastaa minua 
ja katsojan rakkauden täytyy olla ehdotonta.
Ja jos esiintyjä loukkaa toista, katsojan täytyy auttaa.
Ja jos esiintyjää alkaa pelottaa, katsojan täytyy auttaa.
Ja usein katsojan täytyy myös auttaa esiintyjää lopet-
tamaan esitys: kymmenen piruettia on riittävä määrä, 
merenneito voisi mennä jo nukkumaan.

Etiikka
Työryhmä on pohtinut, onko lasten esitysten kuvaami-
nen ja sen ”materiaalin varastaminen” sopivaa.

Tai miltä lapsista tuntuu se, että aikuiset opettelevat 
heidän esityksiään.

Kun lapsille on näytetty tallennetta aikuisten teke-
mästä esityksestä, yksi lapsista on kysynyt, yleisön nau-
raessa, että nauraako yleisö heille. (Tällöin lapsille on 
vastattu, että ei naura; se nauraa esiintyville aikuisille, 
jotka näyttävät pöhköiltä.) e

kuva • kiasmateatteri
teksti • tuomastimonen

Merenneito Annabel
j a  s u r u l l i n e n  M a r j at ta

Tapaan Anna Cadian 
Musiikkitalon kahvilassa 

24.9.2013. Tarkoitus on, että 
myös hankkeen toinen 

käynnistäjä, Paula Salminen 
olisi paikalla, mutta Paula on 

saanut vain muutama päivä 
aiemmin lapsen, eikä siksi 

pääse mukaan keskusteluun.

Mitä
Idea esityksestä sai alkunsa kaksi vuotta sitten kun An-
na ja Paula keskustelivat siitä, miten Paulan lapset ka-
vereineen tekivät leikkiessään esityksiä, joita jonkun 
(aikuisen) piti aina katsoa.

Lasten esitysten teemat olivat isoja ja universaaleja: 
kuolema, rakkaus, syntymä.

Anna ja Paula pohtivat, millaisia näiden neljän al-
le kouluikäisen lapsen tekemät esitykset olisivat toisis-
sa kehyksissä ja aikuisten esittäminä? Millaisen koske-
tuksen aikuinen saisi kyseisiin aiheisiin lasten esitys-
ten avulla?

Anna ja Paula kasasivat kysymyksen ympärille työ-
ryhmän, jonka ensimmäinen demo nähtiin syksyllä 
2012 Kiasma-teatterin Esityskompostissa. Demoa var-
ten aikuisesiintyjät olivat harjoitelleet toistamaan mah-
dollisimman tarkasti lasten esiintymisen videolle tal-
lennetuissa leikkiesityksissä. Kiasmassa alkuperäisis-
tä lasten esityksistä kuvattu video heijastettiin tilan sei-
nälle samalla kun aikuiset kopioivat sitä parhaansa mu-
kaan.

Missä mennään nyt
Työryhmä tapasi kuukausi sitten ja sopi, että ensi-ilta 
olisi vuoden 2014 kuluessa.

Kuluvan syksyn työpajoissa on tarkoitus katsoa las-
ten uusimpia, kuvattuja esityksiä ja keskustella aiheis-
ta. Lisäksi tarvitaan päätöksiä: tarvitseeko esitys käsi-
kirjoituksen ja mikä on sille sopiva esityspaikka: missä 
sitä yhtäältä halutaan esittää ja missä sitä toisaalta voi-
daan esittää.te

k
e
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Mitä taiteilija on tehnyt tänään?  
Mitkä ovat hänen työvälineensä? Mikä motivoi hänen tekemisensä? 

Mikä häntä riivaa, mitä on jäänyt tekemättä, miten teos kehkeytyy ja 
milloin se on valmis? Esitys-lehden Tekeillä-palstalla tavataan eri 

taiteen alojen tekijöitä ja kysellään heiltä  
taiteen jokapäiväisestä tekemisestä.

Yksi polttava kysymys on se, mihin asti lasten esiinty-
misen tarkka kopiointi on mielekästä. Voiko materiaa-
lia viedä uusiin suuntiin? Voi myös olla, että lasten al-
kuperäinen materiaali jää kokonaan pois ja työryhmä 
tekee jotain muuta.

Haasteet
Lasten esiintymisen kopiointi on osoittautunut vai-
keaksi. Työryhmä on huomannut, että lasten kehon lii-
ke on ”totaalisesti vailla logiikkaa”. Aikuinen ei tavoita 
esimerkiksi sitä, miten lapsen kehon eri osat ja niiden 
liikkeet liittyvät toisiinsa.

Aikuisen on myös vaikea löytää lasten esityksistä 
”yhteistä”. Siis sitä, mikä on lasten käsitys ”yhteisestä”, 
miksi he esiintyvät yhdessä ja miten kunkin tekemiset 
liittyvät toisten tekemisiin.

Teemat
Tässä vaiheessa ei ole vielä selvää, mitä lopullinen esitys 
käsittelee. Kysymys teemasta on ylipäätään kiistanalai-
nen: onko se sopiva työkalu tässä prosessissa?

Mitä esiintyjä esittää matkiessaan lasta? Esimerkik-
si silloin kun aikuinen toistaa kohtauksen, jossa kaksi-
vuotias pitää itselleen hautajaiset: ”Nyt minä kuolen. 
Nyt on minun hautajaiseni.”

Kun aikuinen esittää omalla fysiikallaan lasta, se on 
ensiksi hassua: siinä missä lapsi on suvereeni, aikuinen 
on kömpelö. Mutta mitä muuta aikuinen tulee esittä-
neeksi?  Omaa traagisuuttaan, tai kyynisyyttään? Mitä 
sellaisia merkityksiä tulee mukaan, jotka eivät ole läh-
töisin lapsesta?
Lasten tekemien esitysten teemat eivät tietenkään hä-
viä. Päinvastoin, ne saattavat jopa korostua kun aikui-
set tarttuvat niihin.

Ja katoavaisuuden teema on pysynyt läsnä alusta 
saakka. Lapset kasvavat nopeasti. Vuosi lapsen elämässä 
on eri kuin aikuisen. Maailma ja leikit muuttuvat no-
peasti ja lapsista vanhin on mennyt jo kouluun.

Katsojan rooli
Lasten tekemissä esityksissä katsojan rooli on korostu-

Lasten esitysten 
teemat olivat isoja 
ja universaaleja: 

kuolema, rakkaus, 
syntymä. ”



40 41

e s i t y s  #4 / 1 3 e s i t y s  #4 / 1 3

kuvitus • henrilappalainen
teksti • norarinne

Lapsi kysyy aikuista

Ei voi olla intellektuelli nihilisti, loput auki 
jättävä sulkeumanvastustaja tai toden 

ja epätoden häilyvyydellä fiilistelijä, jos 
kasvattaa lapsia. Kun toinen lyö kengällä toista 

päähän, on se joka löi tehnyt väärin. Toista 
ei saa lyödä. Näin se vaan on. Minä kiellän ja 

minä päätän. Typerimmätkin sääntönsä joutuu 
lausumaan selkeästi ja kuuluvasti, eikä kaikki 

käy. Kaikki käy vain aikuisten, itsenäisten ja 
hyvätapaisten nykytaiteilijoiden workshopissa, 

jossa hurjinkin rajanylitys on eristetty ja 
kontrollissa. Sieltä kaikki tulevat ulos hengissä 
ja itketty on yleensä vain omia, ulkomaailmasta 

mukana tuotuja tunteita.

Tyylikäs silleen jättäminen ei lasten kanssa tunnu oi-
kein onnistuvan, ainakaan kun pitäisi asua heidän 
kanssaan samassa taloudessa. Lapset eivät myöskään 
tunnu haluavan jäädä silleen, vaan he haluavat olla te-
kemisissä aikuisten kanssa, osallistua aikuisten maail-
maan. 

Lapsen vastustuksen edessä meidän on joten-
kin muotoiltava ja muodostettava itseämme ja maa-
ilmaamme, änkytettävä maailmasuhdettamme julki, 
tunnustettava paikkamme yhtenä ihmisenä ja aikuise-
na tässä yhteiskunnassa ja yhteisössä. Eikä se useimmi-
ten ole mitään sulavaa tai omaleimaisen kiehtovaa kat-
sottavaa ja kuultavaa. 

Luin Mika Ojakankaan kaksi lasta ja kasvatusta kä-
sittelevää kirjaa Lapsuus ja auktoriteetti ja Pietas – kas-
vatuksen mahdollisuus. Niissä hän puhuu vastuusta, 
auktoriteetista ja kokemuksesta. Ojakankaan mukaan 
on nojattava kokemukseen, otettava vastuu, ryhdyttävä 
auktoriteetiksi ja annettava lapselle tila olla lapsi. 

Lapsuus ja auktoriteetti
Lapsuus ja auktoriteetti. Pedagogisen vallan historia 
Snellmanista Koskenniemeen on tutkimus suomalaises-
ta kasvatus- ja opetusopista 1860-luvulta 1950-luvulle. 
Tuona ajanjaksona on Ojakankaan mukaan tapahtu-
nut vähittäinen siirtyminen kurista kontrolliin, kurin-
pidollis-siveellisestä kasvatuksesta terapeuttis-sopeutta-
vaan kasvatukseen. Ruumiinrangaistuksen puolella tä-
mä on tarkoittanut siirtymistä pampusta lääkkeisiin ja 
sieluun vaikuttavien rangaistusten puolella karsserista 
[yliopiston tai koulun arestihuone, toim. huom.] tera-
piaan. Moderni pedagogiikka ei vaadi kuria vaan nor-
maaliutta.

Ojakangas kuvaa, kuinka vallitsevaksi kasvatuslin-
jaksi noussut terapeuttinen ja mentaalihygieeninen lin-
ja näkee lapsen pahan teon taustalla jonkin lapsen ko-
kemusmaailmaa vääristäneen tapahtuman, jonkin 
syyn, jonka vuoksi kehitys ei ole voinut tapahtua nor-
maalisti. Siinä missä kurinpidollisena aikana rangais-

voima ja henkinen mahti ylipäätään hänelle tarjoavat, 
mutta silti hän jää voimattomaksi lapsen edessä, lap-
suuden, joka asettuu pakosti vastarintaan.”

Ojakankaalle lapsen resistanssi ja vastustus eivät 
kuitenkaan tarkoita, että kasvatuksesta olisi luovutta-
va ja lapseen jätettävä puuttumatta, päinvastoin:  ”Vaa-
timus, että lapsi olisi jätettävä oman onnensa nojaan, 
on kaikista vaatimuksista käsittämättömin. Lapsi vaa-
tii kasvatusta ja aikuisen on vastattava tähän vaatimuk-
seen. Vastuu merkitsee tähän vaatimukseen vastaamis-
ta. Voidaan tietenkin sanoa, että lapsella on oikeus va-
pauteen, mutta tuota oikeutta ei tule käsittää pyhään 
koskemattomuuteen jättämisenä. Pyhittäminen ei ole 
vapauttamista vaan pikemminkin hylkäämistä.” Lapsi 
ei tarvitse vapauttamista, hän on vapaus itse.

Pietas – kasvatuksen mahdollisuus
Pietas – kasvatuksen mahdollisuus on Lapsuus ja aukto-
riteetti -tutkimuksen jälkeen ilmestynyt ja siihen poh-
jautuva puheenvuoro, jossa Ojakangas pyrkii hahmot-
telemaan kasvatuksen uusia peruskäsitteitä. Avainsanat 
ovat auktoriteetti ja kokemus, joita molempia tarvi-
taan, jotta todellinen kasvatus mahdollistuisi. Ojakan-
gas puolustaa auktoriteetin välttämättömyyttä ”tänä 
demokraattisena, kaikkien ihmisten tasa-arvoa korosta-
vana aikakautena” ja pitää kokemusta kaiken konkreet-
tisen kasvatuksen perustana. 

Ojakankaan ajattelussa auktoriteetti ei tuhoa lap-
sen vapautta, vaan mahdollistaa sen. Se, että vanhem-
pi ryhtyy auktoriteetiksi antaa lapselle tilan olla lap-
si. Auktoriteetti on Ojakankaan mukaan uhanalainen 
modernissa terapeuttisessa pedagogiikassamme, mutta 
lapsuus vaatii sitä.  

Tiede perustuu kokemuksen kritiikkiin, kokemuk-
sen paljastamiseen ennakkoluulona. Aikamme tiedeus-
kovaisuus asettaa kokeilun kokemuksen edelle. Kokei-
lu on tieteen keino, sen pyrkiessä uuden löytämiseen ja 
piilossa olevan paljastamiseen. Kasvatuksen lähtökoh-
tana Ojakangas pitää juuri sitä ilmeistä, jota tiede hyl-

Mika Ojakangas: 
Lapsuus ja auktoriteetti.  

Pedagogisen vallan historia Snellmanista Koskenniemeen. 
Tutkijaliitto, Helsinki 1997.

Mika Ojakangas: 
Pietas – kasvatuksen mahdollisuus. 

Summa, Helsinki 2001.
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tuksen jälkeen on voitu alkaa jälleen ikään kuin alusta, 
on terapeuttisena, normaaliutta etsivänä aikana men-
nyt kokemus jättänyt lapseen pysyvän jäljen, eikä uut-
ta alkua ole. Korjausliikkeitä voidaan tehdä, mutta lap-
si on pääsemättömissä hänen luonnollista kasvuaan 
häirinneen tapahtuman kanssa. Nyt paha teko on vain 
seuraus tai ilmaus ja itse ”vika” on lapsessa, hänen his-
toriassaan, hänen ympäristönsä aiheuttamana ja hä-
neen kiinnittyneenä niin, ettei mikään rangaistus riitä 
antamaan mahdollisuutta uuteen alkuun. 

Aikamme, joka usein kokee kurinpidon lasta rajoit-
tavana ja vääränä, on melko sokea sen vallan totaali-
suudelle, jota käyrät, keskiarvot, normaaliuden määri-
telmät, terapia ja viimekädessä lääkehoito lapsen ”suo-
ristajina” ja normaalisoijina edustavat. Modernissa yh-
teiskunnassa on sopeuduttava. Normaalius merkitsee 
terveyttä. Elämä kaihtaa suuria poikkeuksia ja sairaut-
ta. Kulttuurin – ei luonnon – nähdään Ojakankaan 
mukaan tuottavan ”elämänvastaisia ilmiöitä: sosiaalis-
ta poikkeavuutta, psyykkistä häiriintyneisyyttä ja ruu-
miillisesti alamittaisia yksilöitä”. 

Lapsuus on kova vastus kaikelle kasvatukselle: ”To-
dellisuudessa lapsuus on se, joka pakenee kaikkea tait-
tamista, taidetta, kaikkea tuottamista – niin yksilöllis-
tä kuin sosiaalista – kaikkia diskursseja ja representaa-
tioita – niin historiallisia kuin universaaleja. Tosiasiassa 
lapsuus ei vain pakene kaikkea tätä, se on vastaanpano 
tälle kaikelle: diskurssin resistanssi.” 

Lapsi ei ole jossakin toisaalla, jossakin jonne voisim-
me mennä sitä tarkastelemaan, vaan tässä: ”Lapsi on tä-
mä tässä, nämä eleet, nämä purkaukset, nämä kitinät, 
tämä hymy, tämä nauru. Hän on nämä asiat, jotka ta-
pahtuvat, mutta joita ei voida omistaa, ottaa omaksi. 
Lapsuus on haaste kaikelle omaksi ottamiselle, omak-
sumiselle. Se vastustaa haltuunottoa, kasvatusta. On ai-
van sama, minkä muodon tuo kasvatus saa, onko se 
ankaraa tai hellivää, autoritaarista tai vapaata (… ), ai-
na kyse on kasvatuksesta, jota lapsuus vastustaa. (…) 
Aikuisella on kaikki keinot, kaikki, mitä ruumiillinen 
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jeksii, eli kokemusta ja kaikkea maalaisjärjellä selvältä 
tuntuvaa, mutta ”[k]yse ei ole tietämättömyyden ylis-
tyksestä, vaan uudenlaisen tiedon esiin nostamisesta”.

Kasvatus edellyttää kasvattajan ja kasvatettavan väli-
sen ”välttämättä epätasaisen suhteen”. ”[T]asaveroisten 
välillä ei voi olla kasvatusta”, Ojakangas toteaa, vaan 
”kasvatus on alemman ja ylemmän välinen hierarkki-
nen suhde.” Vastuu lapsesta tuntuu Ojakankaalle tar-
koittavan tämän valtasuhteen myöntämistä ja hyväk-
symistä. On pyrittävä hyvään tuosta valta-asetelmas-
ta käsin. 

Lapsi itsessään vai lapsi minussa
Ojakankaan mukaan kasvattajan ja kasvatettavan väli-
nen ystävyys on ikään kuin pyyteellistä ystävyyttä, jos-
sa lapsi ”ei lakkaa pyytämästä” ja aikuisen on vastattava 
tähän pyyntöön. Siihen kyetäkseen ei mielestäni tarvit-
se siittää, synnyttää tai adoptoida, mutta on artikuloi-
tava arvonsa tai otettava vastuu nihilisminsä eteenpäin-
viemisestä. Olen vasta omien lasteni myötä havainnut 
sen helppouden, millä yhteiskunnassamme voi vieraan 
lapsen pyynnön ohittaa. Vastuu lapsen kohtaamisesta 
jää yksinomaan vanhemmille ja lasten parissa työsken-
televille. Ei toista aikuista sivuuteta samalla itsestään-
selvyydellä. Lapsi on vanhempiensa aluetta ja muiden 
ohitettavissa. 

Vastustamme aikuisuuttamme, siihen sisältyvää vas-
tuuta, pitämällä kiinni oikeudestamme vain vastus-
taa. Ojakangasta seuraten tuo oikeus on lapselle ja lap-
suudelle ominainen ja siitä luopuminen kuuluisi osak-
si aikuistumista. Tuntuu, että vastuun sijaan haluaisim-
me eläytyä lapsen maailmaan, uppoutua sinne puuttu-
matta, päästä mukaan pilaamatta. Mutta ”lapsen maa-
ilmaan ei ole tietä, koska se on tässä, ei erillisenä maail-
mana vaan vastapainona, iskuna vasten kasvoja”, kuten 
Ojakangas kirjoittaa. 

Ojakankaan teksti sai ajattelemaan tästä näkökul-
masta joitakin modernin taidekäsityksen piirteitä: Läs-
nä olevan, todellisen lapsen voittaa taiteissa poissaole-

va, lapseuteensa pyhitetty Lapsi. Lapsi itsessään ei ole 
lopulta niin kiinnostava kuin lapsi aikuisessa. Taiteili-
jan omaa lapsenomaisuutta vaalitaan, sitä kautta ajatel-
laan löytyvän aitoutta. 1900-luvun teatterisuuntauksis-
sa ja näyttelijäkoulutuksessa näyttelijät kulkevat via ne-
gativaansa kohti luonnollisempaa ja puhtaampaa minää, 
parantelevat kulttuurivammojaan ja etsivät pilaantuma-
tonta, luonnollista ydintään. Omasta ”sisäisestä lapsesta” 
tehdään jonkinlainen pyhäinjäännös, jonka luokse pyri-
tään – ja jonka edessä rukoillaan Luonnolta väkevämpää 
ilmaisua ja oikeaa tulkintaa. 

Koko näyttelijäntaiteessa laajalle levinneen psykolo-
gisoivan suuntauksen voidaan nähdä pohjaavan samaan 
ihmiskuvaan kuin Ojakankaan kuvaama terapeuttis-so-
peuttava kasvatus: Kun näyttelijä etsii roolityötä tehdes-
sään syytä roolihahmonsa epärakentavaan käytökseen 
roolihahmon henkilöhistoriasta ja muotoilee tälle mah-
dollisesti tekoja selittävän lapsuuskertomuksen, hän olet-
taa samalla normaalin ihmisen. Hän olettaa sopeutuneen 
käytöksen ja rakentavuuden ihmisen luonnollisena tila-
na, häiriintymättömän kasvun tuloksena, ja pitää epä-
rakentavuutta häiriönä joka tarvitsee syyn – kehnon pe-
rimän, traumaattisen lapsuuden tai epävakaat kotiolot. 
Tätä traumatisoitunutta lasta hän sitten etsii  roolihenki-
löstään ja itsestään. 

Jos kaikki olisi mennyt hyvin, olisiko ihminen kasva-
nut kaikissa toimissaan rakentavaksi ja rakastavaksi yksi-
löksi? Kuulostaa kovin mentaalihygieeniseltä, liian puh-
toiselta ollakseen totta. Länsimainen teatteritaide on-
kin usein päätynyt etsimään kaikista haavaa, menneisyy-
den hylkäyskertomusta, joka selittää kieroon kasvamiset 
ja tekee taiteilijat.

Emme tule kasvattamalla valmiiksi, loppuun kasvate-
tuiksi. Meihin jää sopeutumattomuutta, ”pysyvää lapsel-
lisuutta”, joka on Ojakankaan mukaan itsekasvatuksem-
me edellytys. Ehkä se on myös taiteen tekemisen edelly-
tys. Omasta lapsekkuudestaan ei kuitenkaan tulisi tehdä 
suojelukohdetta, jonka vaaliminen estää ottamatta vas-
taan lasta joka kysyy aikuista ja paikkaa keskeltämme. e

Osallistu,Tilaa, Tiedä!

Missä 
mennään?

teatteritanssi.fi
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teksti • veijohietala 
kirjoittaja on  
elokuvantutkimuksen lehtori ja elokuva- 
ja televisiotieteen dosentti

Shirley Templen uskomaton ura alkoi jo kolmivuoti-
aana vuonna 1932 ja jatkui läpi 1930-luvun, kunnes hä-
nen suosionsa alkoi laskea kymmenennen ikävuoden 
jälkeen. Vaikka Shirley jatkoi näyttelemistä parikymp-
piseksi – ja vilahteli valkokankaalla myöhemminkin – 
hän oli nimenomaan lapsitähti. Myöhemmin hänestä 
tuli vain tavallinen näyttelijä. 

Tähteyttä on tutkittu paljonkin sitten Richard Dy-
erin uraauurtavan teoksen Stars (1979), ja tähtitutkijat 
olettavat yleensä melko yksimielisesti, että tähdet vas-
taavat joihinkin kulttuurin enemmän tai vähemmän 
tiedostettuihin toiveisiin ja pelkoihin. Toisin sanoen 
tähdelle on ajankohtainen sosiaalinen tilaus. Niinpä 
voidaan kysyä: mihin Shirley Templeä tarvittiin? Mihin 
kulttuuriseen tilaukseen tuo söpö pikkutyttö vastasi?

Shirleyn varsinainen megasuosio syntyi elokuvan 
Stand Up and Cheer! myötä vuonna 1934. Ei liene sat-
tumaa, että samana vuonna Hollywood saattoi viimein 
voimaan ns. Haysin koodin, viralliselta nimeltään Tuo-
tankoodi (Production Code), jota eri versioina oli yri-
tetty vakiinnuttaa jo 1920-luvun puolivälistä asti. 

Tuo tuottajien hyväksymä yksityiskohtainen sään-
nöstö puuttui moniin elokuvan sisältöseikkoihin, mut-
ta ennen muuta se asetti tiukat rajat väkivallan ja eten-
kin seksuaalisuuden esittämiselle valkokankaalla. Niin-
pä suudelma sai kestää enintään seitsemän sekuntia, 
parisänkyä ei saanut näyttää edes avioparin makuuhuo-
neessa ja ylipäätään kaikenlaiset vihjailut seksiin jou-
tuivat pannaan. 

Jos pyydät muutamaa ystävääsi 
muistelemaan 1930-luvun amerikkalaisia 

filmitähtiä, joitakin nimiä saattaa muistua 
mieleen mustavalkoisista elokuvista. 

Mutta jos mainitset nimen Shirley 
Temple, useimmat todennäköisesti 

tietävät, kenestä on kysymys, vaikka 
eivät olisi nähneet ainuttakaan hänen 

elokuvistaan. Niin vahvana elää kaikkien 
aikojen tunnetuimman lapsitähden kuva 

populaarikulttuurissa.

ikoni
Minä ja 

SHIRLEY TEMPLE
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vaan keimailuunsa nähdessään hänen hyvämuotoisen ja 
haluttavan pienen vartalonsa”.  Greene puhuu tässä siis 
yhdeksänvuotiaasta Shirleystä, mutta viittaa arviossaan 
myös tähden parin vuoden takaisiin elokuviin. 

Kuten arvata saattaa, Greenen kommentit aiheuttivat 
skandaalin. Seurauksena oli oikeusjuttu, jonka Greene 
ja jutun julkaissut lehti hävisivät.  Kuitenkin myös useat 
nykytutkijat ovat kiinnittäneet huomiota Shirleyn täh-
tikuvan seksuaalisiin vihjeisiin. Esimerkiksi Ara Oster-
weil väittää Camera Obscura -lehden (2009: 3) artikke-
lissaan, että  Shirleyn elokuvat ja tähteys perustuivat pit-
kälti ”pedofiiliselle katseelle” (pedophilic gaze). 

Totta onkin, että tähden tärkeimmät vastanäytteli-
jät ovat yleensä aikuisia miehiä, ja silmiinpistävän usein 
Shirley päätyy juuri miehen – joko biologisen isänsä 
tai vielä useammin vieraan miehen – syliin. Elokuvan 
Bright Eyes (1934) tunnetuimmassa kohtauksessa tähti 
esittää sittemmin tavaramerkikseen muodostunutta On 
the Good Ship Lollipop -laulua ja tanssii pelkästään mie-
histä koostuvalle lentokoneen matkustajajoukolle! Lo-
pulta nämä kannattelevat häntä käsissään ja siirtelevät 
mieheltä toiselle. 

Tähän kuten muihinkin ”sylikohtauksiin” liit-
tyy yleensä Shirleyn kepeää flirttailua sekä jonkinastei-
sia hellyydenosoituksia. Itse en ollut katsonut miten-
kään systemaattisesti Shirleyn elokuvia ennen tämän ar-
tikkelin valmistelua – hän oli minulle vain ”maailman 
kuuluisin lapsitähti” – ja koin kohtaukset hämmentävi-
nä. Tämä johtui tietysti siitä, että lapsitähti esiintyy niis-
sä eroottissävyisissä tilanteissa ja rooleissa, joissa tavalli-
sesti nähdään aikuisia naisia. Shirleyn performanssit tuo-
vat väistämättä mieleen etenkin USA:ssa nykyisin suur-
ta suosiota nauttivat pikkutyttöjen missikisat, joissa al-
le kymmenvuotiaat osanottajat keimailevat ja poseeraa-
vat aikuisten vastineidensa tavoin usein melko ”seksik-
käissä” asuissa.

Itse asiassa Shirley Templen valkokangasurakin alkoi 
1930-luvun alussa Baby Burlesks -nimisessä kymmenmi-
nuuttisten lyhytelokuvien sarjassa, jossa muutaman vuo-
den ikäiset pienokaiset esittivät aikuisten rooleja. Eloku-
vat parodioivat aikaisempia tunnettuja elokuvia ja nii-
den tähtiä, ja roolitus oli melko sumeilematonta. Esi-
merkiksi yhdessä burleskissa nelivuotias Shirley esitti 
prostituoitua! Aikuisen tavoin esiintyvät lapset ovat vie-
hättäneet aikuisia ikiajat, mutta silloin kun kysymyk-
sessä on aikuisten seksuaalisen tai eroottisen käyttäyty-
misen imitointi, voisi väittää, että ”pedofiilisen katseen” 
kanssa vähintäänkin flirttaillaan. Selvästi tätä tapahtui 
myös Shirleyn menestyselokuvissa.

Ehkä amerikkalaisten paluu paratiisiin ei ollut sitten-
kään aivan viatonta. ikoni e

Kun shirley syrjäytti mae westin            
Koodin voimaansaattaminen johtui katolisten ja mui-
den uskonnollisten piirien painostuksesta. Katoliset 
olivat perustaneet ”Säädyllisyyslegioonan” (Legion of 
Decency), joka tarkkaili Hollywood-tuotantoa ja uh-
kaili moraalittomia elokuvia boikotilla. Yleisesti us-
kotaan Mae Westin, tuon kaksimielisyyksiä laukovan 
blondin povipommin, 1930-luvun alun elokuvien mer-
kinneen lopullista lähtölaukausta tälle moraaliselle vas-
tarintaliikkeelle. 

Hollywood on aina ollut taitava kiertämään sensuu-
risääntöjä – jopa itse laatimiaan kuten tässä tapaukses-
sa. Niinpä koodin voimaantulon jälkeen suosioon nou-
sivat screwball-komediat, joissa erotiikka korvautui 
lapsellisesti käyttäytyvän pääparin verbaalitykityksel-
lä sekä kaikenlaisella fyysisellä kohelluksella, jossa vaat-
teetkin saattoivat repeytyä! Suosioon nousivat myös 
musikaalit, joissa tyyliteltyjä hyväilyjä voitiin esittää vä-
häpukeisissa (naiset) tanssikohtauksissa. Ja suosioon 
nousi myös Shirley Temple…

Shirleyn myötä Hollywoodia palautettiin aivan kir-
jaimellisesti näennäisen seksittömään viattomuuteen 
– aikaan ennen syntiinlankeemusta. Tuo 5–10-vuoti-
as herttainen mutta fyysisesti todella taitava pikkutyt-
tö teki elokuvissaan lähes kaikkea sitä mitä aikuisetkin 
mutta viattomasti – ilman vaaraa ja loukkausta konser-
vatiivikatsojien silmille ja sydämille. Nokkeluudellaan 
hän ratkoi aikuisten ongelmat, eheytti ihmissuhteet ja 
jopa roturistiriidat. 

Vai oliko kaikki sittenkään niin viatonta kuin näyt-
ti? Oliko kysymys kuitenkin Hollywoodin ovelasta 
strategiasta kiertää Tuotantokoodia ja kanavoida ajan-
kohdan tukahdutettua seksuaalisuutta näennäisen sek-
sittömän lapsikarisman kautta? Shirley voidaan nähdä 
eräänlaisena Mae Westin harkittuna antiteesinä, kään-
teisversiona. Siinä missä West oli iso, muodokas, rehe-
vä ja rääväsuinen, Shirley oli pieni, söpö ja viaton. Tuo-
tantokoodin pannaan julistama ja uhkaavaksi koettu 
aikuisen naisen seksuaalisuus voitiin näin turvallises-
ti projisoida veikeästi keimailevan lyhytmekkoisen pik-
kutytön hahmoon. 

             
SHIRLEY JA PEDOFIILINEN KATSE
Ensimmäisenä Shirleyn seksuaalisuuteen kiinnitti huo-
miota kirjailija Graham Greene arvostelussaan vuonna 
1937. Hänen mielestään tämän lapsitähden lapsellisuus 
oli ”vain valepuku”: Shirleyn vetovoima oli ”salatum-
paa ja aikuisempaa”. Greenen mukaan tytön fyysiset el-
keet saivat aikaan miesyleisössä ”hyväksyvää murinaa ja 
huokailua”, ja ”keski-ikäiset miehet ja papit” – tähden 
innokkaimmat ihailijat – ”reagoivat hänen arvelutta-
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