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Kahdeskymmenesyhdeksäs luku

Turvallisuusviranomaiset epäilevät marsalkka Mannerheimiksi
 esittäytyvän henkilön aitoutta 

Stop stop stop. On tullut viesti turvallisuusviranomaisilta. 
”Presidentinlinnan ulkopuolella on syntynyt välikohtaus. Noin 

viidenkymmenen hengen suuruinen ryhmä historiallisiin asustei-
siin pukeutuneita henkilöitä pyrkii sisään ohitse vuoroaan odot-
tavien kutsuvieraiden. Ryhmää johtava, Suomen marsalkka Carl 
Gustaf Emil Mannerheimia muistuttava vanhempi mies sanoo ole-
vansa Suomen marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim. Hänen 
seuralaisensa, selvänäkijä Aino Kassista muistuttava vanhempi 
nainen sanoo olevansa selvänäkijä Aino Kassisen. 

Mainittu ’Kassinen’ väittää saaneensa kutsun saapua linnan juh-
liin Suomi 100 Itsenäisyyden Juhlavuoden taideteostoimikunnan 
puheenjohtajalta akateemikko Jaakko Tolvaselta. ’Kassinen’ sanoo 
ryhmän tehneen ’pitkän matkan Tuonelasta saakka’ ja kastuvan 
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’tätä menoa litimäriksi’, jos eivät pääse sisään.
Mainittu ’Mannerheim’ kiistää lainanneensa asusteensa ’min-

kään teatterin puvustamosta’ ja vakuuttaa ’isänmaan ja upseeri-
kunniansa kautta’ olevansa entinen Suomen puolustusvoiminen 
ylipäällikkö. Todisteeksi k.o. henkilö esitteli haavaisia, visvarupisia 
käsiään ja kasvojensa hilseilevää ihoa. 

Lisäksi esitteli k.o. henkilö ’tiedusteluretkellä Aasian halki Kii-
naan’ ratsastusrasituksesta vasempaan pakaraan jäänyttä hier-
tymäarpea. Katsomme edellä esitetyn perusteella k.o. henkilön 
identiteetin tulleen todennetuksi. 

Emme ole saaneet yhteyttä akateemikko Jaakko Tolvaseen asi-
an lopulliseksi varmistamiseksi. Mainittujen ’Mannerheimin’ ja 
’Kassisen’ lisäksi joukko käsittää noin neljäkymmentä henkeä, 
edustaen voittopuolisesti maaseutuköyhälistöä ja alempaa toimi-
henkilö- ja virkamieskuntaa. Kaulinpulikkaa rinnuksillaan pitelevä 
noin 55-vuotias naishenkilö sanoo olevansa ’Justiina Puupää’ ja 
esiintyneensä miehensä ’Pekka Puupään’ kanssa useissa elokuvis-
sa. Tarkistamme vielä henkilötietoja. Joukko vaikuttaa suhteellisen 
vaarattomalta, lukuun ottamatta seitsemää miespuolista henki-
löä, jotka ilmoittavat kotipaikakseen ’Jukolan talon, eteläisessä 
Hämeessä, erään mäen pohjoisella rinteellä, liki Toukolan kylää’. 
Miehet sanovat olevansa tunnetut n.k. ’seitsemänä veljeksenä’ ja 
esiintyneensä heistä itsestään kertovassa kirjassa sekä useissa näy-
telmissä ja myös elokuvissa. Mainitut ’veljekset’ ovat vahvasti al-
koholin vaikutuksen alaisina. Mainittujen ’veljesten’ kertomuksen 
on ilmoittanut vahvistavansa ’Aleksis Kivi’ -nimiseksi kirjailijaksi 
esittäytyvä henkilö. Mainittu ’Kivi’ on vahvasti alkoholin vaiku-
tuksen alaisena. 

Mahdollisena häiriötekijänä voidaan pitää myös kotipaikak-
seen Savonlinnan seudulla sijaitsevan Putkinotkon ilmoittanutta 
torppari ’Juutas Käkriäistä’. K.o. resuisiin pussihousuihin ja savi-
siin saappaisiin pukeutunut ’Käkriäinen’ esiintyy kovaäänisesti, 
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väittäen vaimonsa ’Rosina Kypenäisen’ olevan ’viimeisillään tii-
neenä ja pukkaavan sen mukulan vaikka tähän portaille’, mikäli 
eivät pääse välittömästi sisälle. Ryhmän jäseniä puhuteltaessa tuli 
lisäksi ilmi, että joukossa on valetransvestiittina esiintyvä ’Mai-
ju Lassila’ -niminen miespuolinen henkilö. Mainitun ’Lassilan’ 
tiedetään olleen mukana laillista yhteiskuntajärjestystä vastaan 
suuntautuneessa kumouksellisessa toiminnassa. Voidaanko pääs-
tää sisään?” 

Tämä on skandaali. Kerta kaikkiaan ennenkuulumatonta. Tie-
dottamisessa on tapahtunut katkos. Turvallisuusviranomaisia ei 
ole informoitu. Tai kyllä heitä on informoitu, kyllä tämä asia on 
ollut tiedossa, mutta jossakin jotakin on ymmärretty päin mäntyä.

Tiedoksi turvallisuusviranomaisille, että akateemikko Tolvanen 
on kolmannessa kerroksessa syventyneenä parhaillaan keskustel-
tuun ei sen vähäisemmästä aiheesta kuin Suomen tulevaisuudesta 
Nobel-palkitun taloustieteilijämme kanssa. Tarkastelemassa ky-
symystä vähäväkisten ja huonompiosaisten näkökulmasta. Mikä 
on heidän tulevaisuutensa? Onko heillä tulevaisuutta kun nykyi-
syydenkin kanssa tekee heikkoa? Ja jos ei ole, eli kun ei ole, niin 
mitä sitten on?

Ja täällä kysytään: ”Voidaanko päästää sisään?”
Totta kai heidät voi päästää sisään! Heidät tulee päästää sisään 

välittömästi! 
Asian piti olla järjestyksessä. On aivan käsittämätöntä että täl-

laista pääsee tapahtumaan. Onko Valtiollinen keskustiedustelu-
palvelu jälleen työntänyt nenänsä asioihin jotka eivät sille kuulu. 
Päälliköt siellä ovat röyhistäneet rintaansa. Kyllä me hoidamme. 

Jonkun virkaa tekevän jaostopäällikön ja osastopäällikön ja 
virkaa tekevän päällikön ja ylipäällikön keskinäisten määräysval-
takiistojen takia historiamme ja kirjallisuushistoriamme merkki-
henkilöitä autonomian ajan alusta saakka seisotetaan vesisateessa 
tällaisena juhlailtana! 
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Torpparinvaimo Rosina Kypenäinen on synnyttämäisillään ja 
häntä seisotetaan ulkona vesisateessa Suomen itsenäisyyden suu-
rena juhlailtana! Suomen marsalkka Carl Gustaf Emil Manner-
heim kärsi jatkosodan aikana toistuvista keuhkotulehduksista ja 
myöhemmin keuhkokatarrista, munuaiskivistä, kihdistä, vatsahaa-
vasta, reumatismista, keuhko- ja sepelvaltimoiden kalkkeutunei-
suudesta, verivirtsaisuudesta, maksaongelmista, verisuonten kalk-
keutuneisuudesta, sydämen vajaatoiminnasta, eturauhasvaivoista 
– ja häntä seisotetaan vesisateessa Presidentinlinnan ulkopuolella 
tänä Suomen itsenäisyyden suurena juhlailtana ja kysytään että 
voidaanko päästää sisään?

Voidaan, ja välittömästi. 
Hyvät vuoroanne odottavat kutsuvieraat, pyydämme teiltä huo-

maavaisuutta juuri saapuneita yllätysvieraitamme kohtaan. Hyvä 
herra kansliapäällikkö ja rouva pääsihteeri, arvoisa kunnallisneu-
vos ja kunnioitettu toiminnanjohtaja, arvon piirijärjestön puheen-
johtaja ja hyvä herra vuorineuvos, korkeasti kunnioitettu kunnia-
tohtori ja rouva taiteilijaprofessori, olkaa ystävälliset ja tehkää tilaa. 
Kyseessä ei ole historiallisen elokuvan kuvaukset, ei tosiaankaan, 
kyse on Suomi 100 Itsenäisyyden Juhlavuoden suurteoksesta,  
simulaatiohypoteesin uuden todellisuuskäsityksen läpimurrosta. 

Tekisittekö ystävällisesti tilaa, vieraillamme on sama inhimillisen 
itseisolennon ulotteisuus kuin kenellä tahansa meistä, sama massa 
ja tilavuus, eivät he kulje seinien läpi, eivät he leiju ympäriinsä 
vapaina painovoimasta. Älkää pelästykö, jos havaitsette heidän 
ilmaantuvan ja katoavan yhtä aikaa. Se on aivan luonnollista. Se 
on kaiken olemassa olevan perusluonne: olla ja ei olla. Yksi ei sulje 
pois toista, kun otamme käyttöön simulaatiohypoteesin näkö-
kulman. Kaikki on yhtä. Yksi hiukkanen on kaikki hiukkaset. Me 
olemme sen sisässä. Ja siitä ulkona. Yhtenä hiukkasena. Meidän 
nimemme on simulaatiohypoteesin pääargumentti. 

Tehkää tilaa, olkaa ystävälliset. Torpparinvaimo Rosina Kypenäinen 
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synnyttää, marsalkka Mannerheimin keuhkot rohisevat pahaentei-
sesti, rouva Kassinen on kärsinyt kylmänvihoista siitä lähtien, kun 
kotiapulaisaikoinaan pyykinhuuhtelureissullaan tippui Oulujokeen 
marraskuussa 1922 ja joutui hyisen virran vietäväksi Kämäräisen 
sahalta aina alajuoksun ensimmäiselle maantiesillalle saakka. 

Kiitos teille ystävällisyydestänne. Herra marsalkka, tehkää hyvin. 
Rouva Kassinen, olkaa hyvä. Hyvät ihmiset, tehkää tilaa torppa-
rinvaimo Rosina Kypenäiselle. Uusi ihminen, uusi kansalainen 
on syntymässä tänä historiallisena iltana. Tuhannet kiitokset. Me 
suomalaiset pidämme yhtä, me emme jätä lähimmäistämme pu-
laan. Veljekset siellä joukon hännillä, tulkaa tänne päin. Onko 
välttämättä mekastettava kuin rantapirut? Mitä? Juhaniko puhui? 

Juhani. Puhui kyllä, ja puhuikin kuin mies. Jolleivät nuo hup-
puheikki-mulliturvat tuossa kadun toisella puolen pilkkaansa pian 
lopeta, niin kohta humahtaa Jukolan veljesten nyrkki niin että 
kaupunki raikaa, mäjähtävät semmoiset moukarit, että eivätpä sen 
jälkeen hampuusit enää solvaa, kun mies parhaassa pellavame-
kossaan, puhtaana kuin Sauna-Maijan pesemä kapalolapsi, astuu 
kohti korkeimman esivallan palatsin ovea, kunniallisissa aatoksissa 
kuin jaloin ritari. 

Timo. Eivätkö ole nuo raukat ennen pellavamekkoa miehen pääl-
lä nähneet ja tuohivirsua jalkaterässä ja hiuspehkoa päässä, rehevää 
kuin olkikupo? Vaan miten on heillä itsellänsä vaatetuksen laita. 
Anna mun itkeä! Raavailla miehillä kiliseviä ketjuja kuin musta-
laisen muijalla. Eero, sinä kirjainviisas veljeni, mitä on heillä noissa 
kummallisissa parakraahveissansa ilmaistuna. Osaatko sen selittää?

Eero. Itkeä on kohta minunkin. Ovat kirjoittaneet niihin vallan 
outoja. Homot vittuun! Muslimeilta rajat kiinni! Suomen heimo 
rulettaa! Järkeni ei osaa tätä lukea, vaikka kirjaimet se kyllä ymmär-
tää. Vai eivätkö ole saaneet kunnon opetusta, niin kuin saimme me 
ankaralta lukkariltamme. Aavistanpa että on heillä tapahtunut virhe, 
kun musulmaanin ovat muslimiksi kirjoittaneet! Hätäpäin ovat siitä 
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kirjaimia tiputtaneet ja vääntäneet semmoiseen muotoon, että jollei 
olisi kirkas ja terävä äly apunani, en olisi siitä selvää ottanut. 

Juhani. Eero, Eero, sinä nokkaviisas piltti, pitääkö sinun tänä 
juhlallisena iltana, kun olemme korkean esivallan luokse kutsutut, 
itseäsi taasen kehuman, ja meitä muita sillä konstin alas painaa. 
Mutta mikä on tuo sormen osoitus, jolla tuo iso julli tänne minuun 
päin viittoo? Tuo keskisormen pystyssä sojottava nahkatappi. 

Eero. Kansainväliseksi käsimerkiksi arvaan sitä kutsuttavan. 
Tahtoo iso julli sillä sinulle haistattaa pahasti, haistattaa oikein 
ison haisevan paskan. 

Juhani. Jumaliste, veljet. Olenko minä hänelle pahaa sanaa 
sanonut? Enkö ole kieleni kurissa pitänyt, enkö ole korvani um-
mistanut, vaikka nuo mullikat ovat ilkkuneet ja irvistelleet meille 
kunnian miehille kuin roistoille ja murhamiehille. Tulenpalava, 
minä tuon jullin sormen hänen nenäreikäänsä työnnän! Auta ar-
mias!

Aapo. Hillitse itses. Välittäisitkö sinä, mies vahva kuin sonni, 
tuollaisen räkänokan heristelystä. Muotoa on jullilla ja kokoa, mut-
ta etkös näe, että hyllyvää läskiä se on ympäriinsä. Voimaa on siinä 
yhtä paljon porsaan saparossa. Mutta nyt sisälle linnaan, toiset 
porstuassa jo menevät. Ventta holl! Missä on uskollinen toverimme 
Aleksis, joka kynällänsä on kirjannut muistiin niin monen lystik-
kään seikan meidän vaiheistamme siitä pitäen, kun me poloiset 
isättä ja äidittä jäimme Jukolan taloon oman onnemme nojaan. 

Simeoni. Onko tämä syntinen kaupunki lyönyt sinut sokeaksi 
vai etkö nähnyt hänen äsken käyvän sisään tuosta ovesta ja kä-
dellänsä meille vinkkaavan? Samaa tietä menkäämme nyt mekin, 
tai olemme kohta märät kuin uitetut koirat. 

Nousivat veljekset portaita ylös astuen siitä sisemmäksi Presi-
dentinlinnaan. Mutta ennen kuin katosi ovesta Juhani, katsoi hän 
taakseen äkäisesti mulkaisten ja kohottaen kätensä heristi vihai-
sesti sojottavalla keskisormellansa kadun toiselle puolelle päin. 
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Kolmaskymmenes luku

Tasavallan presidenttiä askarruttavat simulaatiohypoteettiset 
kysymykset saavat vastauksensa

Itsenäisen Suomen satavuotisessa historiassa ei ole koskaan to-
distettu mitään vastaavaa. Historiassa ei ole koskaan todistettu 
mitään vastaavaa. Ajan ja paikan kahleet ovat murtuneet, men-
neisyyden ja nykyisyyden erottamaton yhteys ei tämän jälkeen 
ole pelkkä akateemisen historiantutkimuksen kuollut kirjain, tie-
toteoreettinen konstruktio. 

Tänä iltana tämä yhteys näyttäytyy meille todellisena ja kä-
sinkosketeltavana olemassaolon rajattomuutena, hiukkastodel-
lisuuksien perimmäisten voimien yhdentymänä, aineen ja hen-
gen ensikätisenä ja viimekätisenä symbioosina; suurenmoisena 
simulaatiohypoteesin manifestaationa, jonka myötä uusi aikakausi 
menneisyyden hahmossa astuu tietoteknisen kehityksen näyttä-
mölle täällä Suomen tasavallan presidentin Linnassa vuoden 2017 
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joulukuun kuudennen päivän iltana, satavuotisen itsenäisyytem-
me suurena iltana.

Televisioinnin reaaliaikainen lähetyskuva ja -ääni välittyvät 
juhlavieraille kutsukirjeessä liitettynä olleeseen paperinohueen 
näyttöön. Lähetyskeskuksessa on tehty kytkennät, yhteys akti-
voitu. Värähdys näyttöjen virtapiireissä, puheensorina vaimenee. 
Jotain on tapahtumassa. Lauseet jäävät kesken. Toinen toistensa 
esimerkkiä seuraten ihmiset ottavat henkilökohtaisen kutsukortti-
näyttönsä esiin. Haalea valonkajastus heijastuu kasvoille. Olemme 
valmiina, olemme mukana. 

– Hyvät tv-katsojat Suomessa ja Euroopan yhteisön maissa. 
Tänä historiallisena iltana Suomi ottaa takaisin paikkansa tietotek-
niikan kärkimaana, simulaatiohypoteesin ja simulaatiohypoteesin 
pääargumentin mullistavan todellisuuskäsityksen ensimmäisenä 
soveltajana. Inhimillinen tahto, ihmisen luova voima on ottanut 
hallintaansa hiukkasaaltojen energiavirran liikesuunnan ennen-
näkemättömällä tieteen ja taiteen yhdistämisellä. Mahdoton on 
tullut mahdolliseksi. Historiaa ei voi kääntää taaksepäin. Mutta 
sen voi kääntää eteenpäin. Hyvät katsojat, hyvä yleisö! Suomi 100 
Itsenäisyyden juhlavuoden huipennus, ainutlaatuinen tieteellis-
taiteellinen tervehdys menneisyydestä 2000-luvun suomalaisille! 

Yleisö kolmannen kerroksen parvella hiljentyy. Aavistus tulossa 
olevasta leviää. Jokin suuri ja odottamaton. Näytöissä näkyy val-
tiosalin sisääntuloaulan aukko ja punainen matto, ei muuta. 

Presidentti ja hänen puolisonsa seisovat sijoillaan. Presidentin 
kolme adjutanttia seisovat asennossa patsasmaisen hievahtamat-
tomina. Kadetit seisovat rivistössään patsasmaisen hievahtamat-
tomina. Vieraiden jono on seisahtunut. Presidentinlinna odottaa. 

Ja nyt, Jean Sibeliuksen Finlandian, opus kaksikymmentäkuusi, 
kohtalontäyteisten alkusävelten lähettäessä yöntummat mainin-
kinsa kohti nousevan maan rantaa, valtiosalin ovelta president-
tiparin luo vievälle punaiselle matolle astuu Suomen marsalkka, 
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vapaaherra Carl Gustaf Emil Mannerheim juhlaunivormussaan. 
Hän se on, siitä ei voi erehtyä. 
On mahdotonta sanoa, minkä ikäinen marsalkka on. Vaikutelma 

on iätön, ajan ja paikan tuolta puolen. 
Kolmannen kerroksen parvella tuhatviisisataa silmäparia on 

nauliutunut tuhanteenviiteensataan paperinohueeseen näyttöön 
seuraamaan, kun marsalkka Mannerheim sotilaallisen ryhdikkää-
nä, vakain askelin astuu kohti presidenttiparia. 

Tuhat viisisataakertainen kohahdus, tuhat viisisataakertainen 
mykistyminen, sataviisikymmentä pyörtynyttä, kahdeksantoista 
kumoon kaatunutta boolimaljaa, yksi tukehtuminen, kolme sy-
dänkohtausta, yksi aivoverenvuotokohtaus, neljä virtsanpidätys-
häiriötä, ja kaiken yllä pääjohtaja Camilla Pyrhösen, valtiosalin 
kristallikruunujen molekyylitiheyden kestävyyttä koetteleva kirkai-
sujen kirkaisu, johon Sir Enoch Bradsleyn hevoshampaisen suun 
ammolleen levinneestä aukosta purkautuva hillitön hirnunta liittää 
oman, ainutlaatuisen äänilajinsa.

Marsalkan daamina, hyvät katsojat, marsalkka Mannerheimin 
daamina on rouva Aino Kassinen, selvänäkijä, ennustaja Aino Kas-
sinen, nuoremmille katsojille ei ehkä niinkään tuttu, mutta yhtä 
kaikki aikoinaan maamme julkisessa elämässä näkyvässä roolissa 
ollut vaikuttajahahmo, jonka yhteyksiä muilta tavoittamattomissa 
oleviin todellisuuden tasoihin korkeatkin yhteiskunnalliset pää-
töksentekijät käyttivät joskus apunaan suuria ratkaisuja punni-
tessaan. 

Rouva Aino Kassisella on ollut keskeinen rooli paraikaa koke-
mamme simulaatiohypoteesin todellisuussovelluksen toteutukses-
sa. Rouva Kassisen haudasta esiin kaivettujen luiden ja Higgsin 
hiukkasen törmäyttämisen avulla Suomi 100 Itsenäisyyden Juh-
lavuoden Taideteostoimikunta onnistui ylittämään tuntemamme 
todellisuuden rajat ja saamaan yhteyden tuonpuoleiseen. Mainit-
takoon että kun yhteys toiseen todellisuustasoon oli avautunut ja 
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rouva Kassiselta kysyttiin, onko hän Taivaassa vai Helvetissä, hän 
kertoi että ei kummassakaan, vaan Tuonelassa, Tuonen kartanolla, 
mikä meille suomalaisille onkin kotoisampi paikka. 

Aino Kassinen on nyt lähikuvassa. Papiljotti näkyy unohtuneen 
oikean korvan taakse, sieltä sitä ei ole aina helppo huomata. Rouva 
Kassinen laskee kätensä marsalkan kavaljeerikoukistukseen aset-
tautuneelle käsivarrelle ja hymyilee tietäjän hymyä. 

Kolmannen kerroksen parvella viisikymmentä pyörtynyttä, yksi 
aivoverenvuoto, kolme paniikkikohtausta, kuusi kaatunutta boo-
limaljaa, yksi kateusitsemurha (Aino Kassisen ent. naapuri; teki-
jän huom.), kuusi astmakohtausta, yksi tahaton suolentyhjennys 
(opetusneuvos Aune Kainulainen; tekijän huom.). 

Tviittaukset räpsähtelevät valtiosalin näyttöön toinen toistensa 
perään ja päälle, tila ei kerta kaikkiaan tunnu riittävän, Eveliina, 
mistä ihmiset puhuvat? 

– Hallitseva tunne tuntuu olevan tyrmistys. Ja toisaalta myös 
ihastus. “Pitääkö Mannerheimia tuupata joka paikkaan!” Ja: “Mil-
loin me suomalaiset olemme kypsiä elämään ilman sotasanka-
reita!” Ja sitten taas toiselta laidalta: “Kiitos kaikille teille siellä 
Linnassa että saitte marsalkka Mannerheimin mukaan!” Ja sitten 
tällainen: “Aino Kassinen ennusti että vielä nähdään. Meinasi nyt 
tippua silmät päästä.” 

Marsalkka Mannerheim ja rouva Aino Kassinen pysähtyvät tasa-
vallan presidentin eteen. Marsalkka kättelee tasavallan president-
tiä nyt. Presidentti näkyy sanovan jotain, paljon on presidentillä 
sanottavaa, marsalkka vastaa kohteliaalla nyökäytyksellä ja siirtyy 
sitten tervehtimään presidentin puolisoa, käsisuudelmalla luon-
nollisesti, keisarillisen kavaljeerikaartin etiketin mukaisesti.

Rouva Aino Kassinen tervehtii tasavallan presidenttiä nyt ja nyt 
sitten presidentin puolisoa. Marsalkka jää odottelemaan rouva 
Kassista, joka näkyy juttelevan presidentin puolisolle vilkkaasti 
elehtien. 
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Huuliltalukija Helena Erola, onnistuitko erottamaan, mitä tasa-
vallan presidentti sanoi marsalkka Mannerheimille? Ellei se ollut 
jotain hyvin henkilökohtaista. 

– Tasavallan presidentti sanoi: “Herra marsalkka, tämä on suuri 
kunnia minulle ja puolisolleni ja koko Suomen kansalle. Adjutant-
tini saattaa teidät, herra marsalkka, kolmannen kerroksen vihreään 
saliin. Meillä on siellä sotaveteraaneille oma kahvitilaisuutensa. 
Tulemme sinne puolisoni kanssa myöhemmin.” 

Entä rouva Kassinen. Mitä hän mahtoi sanoa presidentin puo-
lisolle? Ellei se ollut jotain hyvin henkilökohtaista.

– Rouva Kassinen sanoi: “Voi hyvä tavaton, rouva presidentti, 
noin nuori te olette vielä! Ennustan että tulette pysymään terveenä 
pitkään. Mutta lapsia ei tule olemaan. Saatte kirjeen tuntematto-
malta tummalta mieheltä. Älkää vastatko siihen. Joudutte muut-
tamaan kodistanne yhden vuoden tai seitsemän vuoden kuluttua. 
Mutta hyvät muistot teille tulee siitä paikasta jäämään. Korkeim-
man siunausta teille molemmille. 

Marsalkka Mannerheim ja rouva Kassinen siirtyvät valtiosalis-
ta kolmanteen kerrokseen presidentin ensimmäisen adjutantin 
saattamana. Tyyliasiantuntija Eeli Luhtala, mitä sanot rouva Aino 
Kassisen puvusta. 

– Harmaa, koruton teryleenileninki, vaaleanpunainen kaulus-
paita, hiekanruskea villatakki, mustat nyörikengät, vaaleanruskeat 
sukat. Hauska papiljottimainen hiuskoriste oikean korvan taka-
na. Asiallinen, hillitty kokonaisuus, joka sointuu hienosti yhteen 
marsalkan univormun kanssa. Kahden niin eri maailmoista olevan 
henkilön liitto saa varmasti monen suomalaisen sydämen liikut-
tumaan. 

Nyt on valtiosalin sisäänkäynnillä yhtäkkiä tungosta. Väkijoukon 
seasta huudetaan: 

– Tehkää tilaa! Tehkää tilaa! 
Ja aivan oikein. Torpparinvaimo Rosina Kypenäistä tuodaan 
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sisään. Maha edellä, voi sanoa, yhdeksän kuukauden kasvatus-
aikana mahtavaksi puolipalloksi suurentunut maha edellä. Häntä 
tukevat kainaloista kannatellen, toinen toiselta puolen ja toinen 
toiselta, miehensä, Putkinotkon torppari, jauhosäkin korven halki 
kantamisen maailmanmestari Juutas Käkriäinen ja valetransves-
tiitti Maiju Lassila, kumouksellinen kirjailija ja toimittaja. 

Rosina Kypenäinen on nyt presidentin kohdalla, poltot vään-
tävät vanhan vaimon kasvot tuskalliseen irvistykseen, presidentti 
tarttuu ojennettuun käteen, ottaa sen molempiin kämmeniinsä, 
suojelevasti, sydämellisesti, ja tuska hälvenee hetkeksi. Rosina 
Kypenäinen saa sanotuksi nimensä. Presidentti käännähtää 2. 
adjutantin puoleen. 

– Mäkiaho, hakekaa Kätilöliiton toiminnanjohtaja kolmannesta 
kerroksesta alakertaan! Hän meni tästä äsken käsikynkkää Palo-
päällikköliiton puheenjohtajan kanssa.

Presidentin puoliso vie käsivartensa torpparinvaimo Rosina Ky-
penäisen hartioille. 

– Ei mitään hätää, hyvä rouva. Kaikki on hyvin. Kätilöliiton toi-
minnanjohtaja on tulossa. Mennään me sillä aikaa rauhallisem-
paan paikkaan, tuonne lepohuoneeseen. Minä tulen näyttämään.

Presidentti jää sijoilleen valtiomiesmäisen tyynenä. Maailma 
elää mullistusten aikaa, niin suuressa kuin pienessä. Presidentillä 
on tarkimmat tiedot ja tuoreimmat analyysit. Hän tietää enemmän. 
Mikä vielä äsken oli vakaa, vallitseva järjestys, osoittautuu seuraa-
vassa hetkessä arvaamattomien muuttujien pelikentäksi. Simu-
laatiohypoteesi. Tuoko se lisää vakautta? Mitä todennäköisimmin 
ei, presidentti ratkoi kysymystä mielessään. Se on jo nähty tämän 
illan aikana. Kuinka me kykenisimme tekemään eron simuloidun 
ja todellisen välillä, jos me jo olemme simuloidussa todellisuu-
dessa, tietokonesimulaatiossa, kuten Jaakko Tolvanen ja Niilo Ne-
pomuk Rantasalo todistelivat? Olisi pitänyt kysyä tarkemmin. Vai 
olemmeko me kahdessa todellisuudessa samanaikaisesti? Kumpi 
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silloin on kumpi? Onko ylipäätään mitään jompaakumpaa? Vai 
onko todellisuuden laita niin kuin Higgsin hiukkasen. Se on joka 
paikassa ja se ei ole missään paikassa. 

Torpparinvaimo Rosina Kypenäinen. 
Viimeisillään raskaana. 
Jokin tässä ei täsmää, presidentti aavisteli.  
Aivan. Tietenkin. Torpparinvaimo Rosina Kypenäinen ei ole to-

dellinen henkilö. Se on kiistaton tosiasia. Sellaista ihmistä ei ole 
ollut olemassa. Paitsi eräässä romaanissa. 

Hetkinen. Romaanihenkilönä. Siis todellisuuden simulaationa? 
Näin kai voidaan sanoa, vaikken minä mikään kirjallisuustieteilijä 
olekaan, presidentti jatkoi päättelyään. Mutta jos kirjallinen hen-
kilöhahmo Rosina Kypenäinen simuloi todellisuutta, joka minun 
tietämäni mukaan tarkoittaa todellisuuden jäljittelyä, niin jäljit-
teleekö hän jotakuta todellista henkilöä Rosina Kypenäinen vai 
jäljitteleekö hän jotakuta todelliseksi kuviteltavissa olevaa henkilöä 
Rosina Kypenäinen? 

Presidentti kumautti itseään nyrkillä otsaan.
Rosina Kypenäinen jäljittelee Rosina Kypenäistä joka jäljittelee 

Rosina Kypenäistä! 
Tämä tässä äsken nähty Rosina Kypenäinen, viimeisillään ras-

kaana oleva torpparinvaimo Rosina Kypenäinen, oli ja on oikea ja 
todellinen Rosina Kypenäinen, simulaatio toisin päin, kirjallisen 
henkilöhahmon, torpparinvaimo Rosina Kypenäisen simuloitu 
ihmisolentoinen todellistuma! Ja Juutas Käkriäinen, sen ukko, 
haisuineen ja röhinöineen oikea, todellinen Putkinotkon torppari 
Juutas Käkriäinen!

Tässä on meneillään nyt suuren luokan maailmankuvan muu-
tos, presidentti kiteytti ajatuksensa. Kerta kaikkiaan historiallinen 
mullistus. Suurin sitten kopernikaanisen maailmanjärjestyksen 
periaatteiden selvittämisen. Ja se lähtee liikkeelle Suomesta, juuri 
tänä iltana. Ja sitä seuraa koko Eurooppa. Jaakko Tolvanen tulee 
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jäämään historiaan yhtenä ihmiskunnan suurista neroista: ”pe-
rinteisen todellisuuskäsityksen kyseenalaistajana ja käsitetaiteen 
äärimmäisen rajan ylittäjänä”, kuten presidentti muisti akateemik-
koehdokkuusesityksessä Jaakosta kirjoitetun. 

Presidentti jätti ongelmaratkaisuihin harjaantuneen vasemman 
aivopuoliskonsa työskentelemään simulaatiofilosofisen ongelman 
parissa. Oikea puolisko, havaintojen ja aistiärsykkeiden käsittele-
miseen erikoistunut, seurasi tilannetta valtiosalin sisäänkäynnin 
edustalla. 

Presidentti oli harjaannuttanut aivonsa toimimaan tarkasti tie-
teellisen aivotutkimuksen tuloksien mukaisesti ja havainnut me-
netelmän – sanomalehtihaastattelua lainaten – ”varsin käyttökel-
poiseksi, ainakin mitä minuun itseeni tulee”. Samassa yhteydessä 
hän oli suositellut menetelmää tasavallan hallitukselle, ”kun niin 
kovin usein näyttää siltä, että annetaan neuronien ja synapsien 
temmeltää holtittomasti milloin minkäkin impulssin sysäämänä, 
niin että loppujen lopuksi sitten ihmetellään että kuinkas tässä nyt 
näin kävi, kun itse asiassa aivan muuta oli tarkoitettu.” 

Niinpä hän nyt, samalla kun ratkoi vasemmalla aivopuoliskol-
laan kysymystä torpparinvaimo Rosina Kypenäisen ilmaantumi-
sesta linnan itsenäisyyspäivävastaanotolle, erotteli oikeaan aivo-
puoliskoon kertyneestä informaatiosta havainnon, että valtiosalin 
sisäänkäynniltä punaisen maton alkupäähän oli ilmaantunut mo-
nenkirjavaa väkeä monenkirjavasti vaatetettuna; sarkapusakoita, 
pussihousuja, nahkasaappaita, tuohivirsuja, karvareuhkoja, lip-
palakkeja, päähuiveja, kukkahameita, haalareita; nuoria, vanhoja, 
naisia, miehiä. Tulijat pälyilivät ympärilleen epätietoisen näköisinä. 

Heidän takaansa kurkisteli ja ojenteli sisäänpääsyä odottaen 
kansliapäälliköitä, pääsihteereitä ja kunnallisneuvoksia, toimin-
nanjohtajia, piirijärjestöjen puheenjohtajia ja vuorineuvoksia. 
Kunniatohtoreita, taiteilijaprofessoreita, näyttelijöitä, kirjailijoita, 
rap-artisteja, kapellimestareita ja tangolaulajia. Keihäänheittäjiä, 
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kehitysaputyöntekijöitä, kierrätysvaatesuunnittelija ja lumensu-
latuskoneen kehittäjä sekä Pörssikeinottelijoiden liiton varatoi-
mitusjohtaja.  

Jaaha, no niin, presidentti tuumaili etummaista vierasjoukkoa 
silmäillessään, simulaatiohypoteesi hieman on tainnut sekoittaa 
järjestystä.  

Presidentti tunsi heikon ilmavirran takanaan ja huomasi puoli-
sonsa asettuvan vierelleen. 

– Kaikki meni hyvin, presidentin puoliso kuiskasi. – Terve poika 
tuli. Oikea karheatukkainen korvenraivaaja. Emmekö mekin voisi 
miettiä vielä uudestaan? Jooko? 

Presidentti jäykistyi. 
– Ehkä juuri nyt ei ole oikea aika ja paikka puhua siitä, presi-

dentti sihahti suupielestään katse suunnattuna joukkoon, joka oli 
alkanut liikkua sisäänkäynniltä sisemmälle saliin, välillä pysähtyen 
töllistelemään ympärilleen. 

– Menkää nyt eteenpäin, herra jumala! takajoukosta Pörssikei-
nottelijoiden liiton varatoimitusjohtaja huusi hermokohtauksen 
partaalla. Presidentti vinkkasi reippaalla käden heilautuksella vie-
raita käymään peremmälle.
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Kolmaskymmenesensimmäinen luku

Tasavallan presidentti ottaa vastaan Alempien kansanosien
valtuuskunnan ensi kertaa Linnan historiassa

Hyvät katsojat, hyvät kutsuvieraat. Suomen itsenäisyyden satavuo-
tisjuhlavastaanotto täällä Presidentinlinnassa on edennyt uuteen, 
ennen kokemattomaan vaiheeseen. Tasavallan presidentti ottaa 
vastaan Alempien kansanosien historiallisen valtuuskunnan. 

Tänä juhlailtana voinemme tyytyväisyydellä todeta, että tällä 
aikoinaan laajaan väestönosaan liitetyllä alentavalla nimityksellä 
ei ole sijaa perustuslaillisen yhdenvertaisuuden periaatteelle ra-
kentuvassa nykyaikaisessa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa. 
Kielen kehittyminen tälläkin yhteiskuntaelämän alueella kertoo 
merkittävästä edistyksestä. 

Helsingin kaupunginorkesteri virittää soimaan Tapiolan, säveltäjä- 
mestari Jean Sibeliuksen sinfonisen runon, jonka myyttiset tun-
nelmat johdattelevat suomalaisen metsän uumeniin, itsenäisen 
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Suomen kaukaisille alkujuurille, siihen vuosituhantiseen maape-
rään, josta koko kansallinen elämämme on lähtenyt kasvamaan. 

 Valtuuskunta etenee punaista mattoa pitkin kohti presidenttipa-
ria. Nyt nähdään että kulkueessa on useita meille suomalaisille tu-
tuiksi tulleita miehiä ja naisia tsaarinvallan ajoilta itsenäisyytemme 
kohtalonvuosiin saakka. Heidän hahmonsa, luonteenpiirteensä 
ja kohtalonsa ovat iskostuneet suomalaiseen mielenmaisemaan 
yhteiseksi kansalliskuvastoksi, yhtä elävinä ja tunnistettavina kuin 
omat läheisemme. Näin voinee liioittelematta sanoa. Ja näin sa-
noessamme me tunnustamme oman kansallisen kulttuurimme 
merkityksen, merkityksen, joka säilyy elävänä yli sukupolvien ja 
jonka tunnuskuvien saapumista tasavallan presidentin itsenäisyys-
päivän juhlavastaanotolle parhaillaan todistamme. 

Hyvät katsojat, tuskin erehdyn kun sanon, että tuo tynkevä isän-
tämies juuri nyt kuvassa on torppari Jussi Koskela. Kyllä, Koskelan 
Jussi omana itsenään, yhden hengen suonraivauksen maailman-
ennätysmies, turpeenpuskija vailla vertaistaan. Ja nyt on kuvassa 
hänen poikansa Akseli Koskela ja siinä Akselin vaimo Elina, omaa 
sukuaan Kivivuori, kerta kaikkiaan täydellisesti omana itsenään, 
Akseli katsoen tyynesti eteensä kasvoillaan tuttu ilmeensä, että 
kyllä ne herrojen meiningit tiedetään, kuokkavieraina tässä ollaan 
eikä ole tarkoitus jäädä taloksi armonpaloja kärttämään, turha 
luulla saatana, näin minä olen lukevinani Akseli Koskelan kas-
voilta. 

Ja nyt, hyvät katsojat, uskokaa tai älkää, kameran kohdistaes-
sa taemmaksi nähdään, että siellä on myös tervanpolttaja Mat-
ti Antinpoika Laatikainen Kuusamosta, päässyt mukaan pitkän 
aikavälin takaa vuosiluvulta 1772. Kiireen kaupalla on taidettu 
lähteä, kun tervatöhryä näkyy poskipäässä ja on sitä otsapehkos-
sakin jonkin verran. Mutta muuten aivan tavalliselta suomalaiselta, 
tavalliselta vanhanajan korven eläjältä näyttää Matti Antinpoika 
Laatikainen, kovin on lyhyt varreltaan, mutta niinpä olivat uksetkin 
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matalat tuohon aikaan, joten järki oli mukana siinäkin asiassa siel-
lä Kuusamon korvessa Matin töllissä tai millainen havumaja tai 
savupirtti se oli. Emäntäkin näkyy kuvassa nyt, Liisa Laurintytär 
Laatikainen, laihuutta on poskissa ja elämän raskautta kasvojen 
uurteissa, mutta katse on utelias, että missäs paikassa sitä oikein 
ollaan, vallan on ihmeellistä kaikki, tuntuu Liisa Laurintytär Laa-
tikaisen ilme sanovan.

Tämä kopina, hyvät katsojat, lähtee tykkihevonen Väinön kavi-
oiden kopsahduksista. Liinaharjaansa huiskauttaen suomenhevo-
nen Väinö käy nyt valtiosaliin. Väinöä taluttava sotilas on tunte-
maton, kyllä, kaikkien tuntema tuntematon sotilas, suomalaisen 
sotilaan myyttinen perikuva, arjalaisen rotuopin ruotsinmaalaisten 
uranuurtajien tieteellisissä luokittelumittauksissa aikoinaan alem-
piarvoiseksi todettu hämäläisen, savolaisen, varsinaissuomalaisen, 
pohjalaisen ja karjalaisen geeniperimän lyhytkalloinen sekoitus, 
jonka rappioittavalta vaikutukselta rotuopin kehittäjät kiittelivät 
puhtaan ruotsalaisrodun varjeltuneen kuningaskunnan onneksi 
ja menestykseksi. 

Kyllä tämä on aivan ainutkertainen valtuuskunta lajissaan, kerta 
kaikkiaan täydellinen yllätys varmasti kaikille katsojille niin Suo-
messa kuin kymmenissä miljoonissa eurooppalaisissa kodeissa. 
Alikersantti Antero eli Antti Rokka nyt juuri kuvassa, konepistooli 
rennosti rinnuksilla ja kasvoilla tuttu ilme: Tästä ei iivana läpi tule 
mutta jos tulee niin vainajana tulee. 

Ja tuossa on kuin onkin Nummisuutarin Esko. Noin kookasko 
hän todellisuudessa on, tämä on yllätys, yleisesti on oltu aivan 
eri käsityksessä. Pienessä etukäteispöllyssä näyttää Eskosemme 
olevan. Ja kyllä, kyllä tuossa on Justiina Puupää. Mutta kovasti 
laihtuneena. Avioeroko syynä vai mikä, mutta pariskunta siis erosi 
ja Justiina Puupäälle määrättiin lähestymiskielto ja kaulinpulikka 
takavarikoitavaksi valtiolle. Saimme ohjaamosta tiedon että tulkit 
ovat keskeyttäneet työnsä. Suomalaiskansallinen todellisuus ei 



195

avaudu ulkomaalaisille kovin helposti, mutta emme me suomalai-
setkaan osaa täysin eläytyä ruotsalaisen hapansilakan hienouksiin 
tai normandialaisen lampaansilmäkeiton kulinaarisin arvoihin. 

Hyvät katsojat! Tässä on sitä suomalaista hulluutta johon yksi 
illan kunniavieraista, Lady Mary Cavendish, englantilaisen aate-
lissuvun upporikas perijätär, on sanonut ihastuneensa heti ensi 
hetkestä muutettuaan Suomeen yhdessä aviopuolisonsa, kan-
santaloustieteen tohtori Niilo Nepomuk Rantasalon kanssa, joka, 
kuten hevosurheilun ystävät tietävät, on kaksinkertainen esterat-
sastuksen Suomen mestari. 

Tässä on sitä saappaanheittokilpailuissa ja eukonkantokilpai-
luissa ja muurahaispesässäistumiskilpailuissa valloilleen purkau-
tuvaa järjettömyyden ja tolkuttomuuden pakanallista ylistysjuhlaa, 
jonka juurten on arveltu juontuvan suomalaisen juhannushumalan 
krapulanjälkeisen nousuvaiheen kosmisesta kaikkivoipaisuusko-
kemuksesta, paljaalle hyötyajattelulle perustuvan yhteiskuntaelä-
män tarkoituksettomuuden syvällisestä tajuamisesta; ja joka nyt on 
edessämme simulaatiohypoteesin mahdollistamana laajentuneena 
todellisuusnäkymänä suomenhevonen Väinön astellessa jykevin 
hevosaskelin kohti tasavallan presidenttiä ja hänen puolisoaan. 

Katsojille kerrottakoon, että ratsastustaito kansantaloustieteen 
tohtori Niilo Nepomuk Rantasalon suvussa kehittyi 1600-luvulla 
käydyssä kolmikymmenvuotisessa sodassa, kun Rantasalon talos-
ta keskisessä Hämeessä mies ja hevonen määrättiin hänen ma-
jesteettinsa kuninkaan käskyllä lähtemään sotaan taistelemaan 
valtakunnan puolesta vääräuskoisen keisarin joukkoja vastaan 
Saksanmaalla. 

Alempien kansanosien valtuuskunta on nyt presidenttiparin 
kohdalla yhtenä rykelmänä, mitään korkeamman asteista järjes-
täytyneisyyttä ei ryhmän toiminnassa ole, näyttää siltä, että nor-
maalia vuoronperään tapahtuvaa kättelyä ei tällä joukkomuodos-
telmalla saada aikaan, eikä asiaa helpota se että tykkihevonen 
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Väinön jäljessä, ohi virastopäälliköiden, vuorineuvosten, taiteili-
japrofessoreiden ja muiden arvovaltaisten kansalaisten, törmäävät 
nyt sisään mainitut seitsemän veljestä, Jukolan talosta eteläises-
sä Hämeessä, ja liittyvät presidenttiparin eteen kerääntyneeseen 
joukkoon ihmeissänsä ympärilleen ällistellen. Omissa mietteis-
sänsä heidän vierellänsä seisoksii kirjailijaksi mainittu Aleksis Kivi, 
ottaen nyt nuttunsa taskusta kynänpätkän ja vihkosen, ehkäpä 
ajatuksenaan liittää kertomuksiinsa veljesten vaiheista tämäkin 
kummallinen tapaus. 

Mutta lyhyeen katkeaa se ajatus. Pörssikeinottelijoiden liiton 
varatoimitusjohtaja huutaa ovelta koko pirullisen luontonsa voi-
malla: 

– Hyvät herrat, kesäteatterikausi ei ole alkanut!  
Aivan, kesäteatterikausi ei ole alkanut, kesäteatterikausi on vielä 

kaukana edessä päin. Täällä Presidentinlinnassa vietetään nyt itse-
näisen Suomen satavuotisjuhlaa. Alempien kansanosien valtuus-
kunta on pakkautunut tiiviiksi ryhmäksi presidenttiparin eteen. 
Neuvottomuutta on molemmin puolin. Presidentin aivopuoliskot 
ovat maksimaalisessa käytössä, nyt on täysi höyry päällä, tilanne 
on ratkaistava nopeasti, viivytystä on ollut jo liiaksi. 

Arvovaltainen kutsuvierasjoukko etunenässään hurjistunut 
Pörssikeinottelijoiden liiton varatoimitusjohtaja ja yhtä hurjistunut 
Vuokrakiskurien Keskusliiton pääsihteeri on lähtenyt tulemaan si-
säänkäyntiaulasta valtiosaliin. Presidentti tekee nopean ratkaisun. 

– Hyvät kansalaiset! hän lausuu jämerästi Alempien kansanosi-
en valtuuskunnalle. – Tervetuloa itsenäisen Suomen satavuotis-
juhlaan Presidentinlinnaan. Minä olen Suomen tasavallan presi-
dentti. Kadetit Saarinen ja Virtanen..., presidentti kääntää päätään 
kadettirivistöön päin ja korottaen ääntään toistaa: – KADETIT 
SAARINEN JA VIRTANEN! ohjaavat teidät kolmanteen kerrok-
seen. Marsalkka Mannerheim ja rouva Kassinen ovat siellä jo. 
Me voimme sitten myöhemmin jutella enemmän. Minulle on ilo 
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kertoa teille, että rouva Rosina Kypenäinen synnytti terveen pojan. 
Kätilöliiton toiminnanjohtaja ja puolisoni olivat auttamassa. KA-
DETTI MALKASUO! Viekää hevonen keittiöön. Siellä on minun 
nimelläni grahamkorppupussi. Ensimmäinen kaappi vasemmalla, 
alahylly. Antakaa korppuja. Ja vettä. 

Presidentti jakeli määräyksiään päättäväisesti kuin monet koi-
tokset kokenut armeijakunnan komentaja. Kadetit Saarinen ja 
Virtanen irtautuivat rivistöstään ja lähtivät johdattamaan Alempien 
kansanosien valtuuskuntaa kolmanteen kerrokseen odottamaan 
ruokailun alkamista. Tykkihevonen Väinö talutettiin Linnan keit-
tiöön syömään presidentin grahamkorppuja. 
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Kolmaskymmenestoinen luku

Akseli Koskela opettaa Pörssikeinottelijoiden liiton
 varatoimitusjohtajalle tapoja

Hyvät katsojat, kuten äsken näimme, nyt on viimeisetkin vieraat, 
entiset tasavallan presidentit, otettu vastaan täällä Presidentin-
linnassa. Kollegiaalisen rupatteluhetken ja ryhmäkuvaan aset-
tautumisen jälkeen presidenttipari on siirtynyt valtiosaliin, missä 
Helsingin kaupunginorkesteri juuri nyt päästää valloilleen Jean 
Sibeliuksen Valse Tristen alkuosan kaihoisasta unelmoinnista kor-
keimpaan riemuun keinahtelevat sävelet. Yleisön keskelle avautuu 
tyhjä tila, ja ennen kuin kukaan juurikaan ehtii huomata liihottelee 
presidenttipari Valtiosalin parketilla, vetäen pian mukaansa muita 
tanssijoita. Muodolliset velvollisuudet ovat vihdoin takana päin, 
juhla voi alkaa, se näkyy presidenttiparin kasvoilta.  

Huuliltalukija Helena Erola, presidentti näytti juttelevan puoli-
solleen sanoisinko poikamaisesti virnistellen. Saitko luettua mitä 
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presidentti sanoi? Ellei se ollut jotain henkilökohtaista. 
– Presidentti sanoi: ”Mitä jos vetäisi tänään oikein kunnon sa-

tavuotistuiterit. Tunnelma on jotenkin niin erikoinen. Ei meillä 
ole täällä hevosta ollut aikaisemmin. Vai muistatko sinä sellaista?” 
Presidentin puoliso sanoi: ”En muista että olisi ollut.” 

Kiitos, huuliltalukija Helena Erola. Nyt tanssijoita on jo tun-
gokseen asti, pientä tönimistäkin siinä väistämättä syntyy, mutta 
levollisen asiallisesti suomalaiset tanssitungoksessakin käyttäyty-
vät, kansakoululaitoksen perustamisella aikoinaan luotiin pohjaa 
sosiaalisen kanssakäymisen alkeiden oppimiselle, vieri vieressä 
yhteisessä pulpetissa istuttaessa opittiin pitämään kyynärpäät ja 
jalat omalla puolella ja sietämään vaikka minkälaista haisuliinia 
vierustoverina. 

Nyt on pellit auki! Valse Tristen pakahduttavan riemuisa nou-
su, sen viimeisistäkin pidäkkeistään irtautumisen huippu tempaa 
yleisön hullaannuttavien pyörteidensä kiihkoon, presidenttipari 
kohoaa lattiatasosta, kyllä! todellakin! He ovat nyt ilmassa, puoli 
metriä, metrin, kolme metriä lattiatason yläpuolella, juhlavieraiden 
päiden yläpuolella, katseet kääntyvät ylös seuraamaan liitelyä! 
Käsittämätöntä! 

Onko jossain näkymätön trampoliini, ei, ei ole, se trampoliini 
on Suomen itsenäisyyden vuosisatainen alusta, sen pehmeä äidin 
syli, ja presidentin puoliso juhlaillan säteilevä Maija Poppanen kun 
hän yhdessä valtionpäämiesmiehensä kanssa liihottelee valtiosalin 
ilmatilassa vapaana, niin kuin vain suomalainen tällaisena iltana 
vapaana voi liihotella. 

Valse Triste hiipuu kohti loppuaan, äänet sammuvat, president-
tipari kaartaa kevyesti kuin Höyhensaarten matkalaiset takaisin 
lattian pinnalle. Yleisö on mykistynyt. 

Huh huh. Huikea esitys, aivan huikea, kerta kaikkiaan. Emme 
kaipaa tänne tanssituomaristoa numerolappuineen, hiuslakattui-
ne tukkalaitteineen, hovihienostelevine kimalluksineen. Emme 
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arviointeja tuosta tai tästä yksityiskohdasta, uskomme omia sil-
miämme, suomalainen ei usko ennen kuin näkee, ja me näimme, 
näimme todistuksen siitä että meillä yhä on jäljellä yhteys alku-
juuriimme, usko omaan voimaamme. 

Samalla voimalla ovat metsissämme ryskyen rungot kaatuneet ja 
kuokka ja lapio iskeytyneet saviseen maahan ja kalliot haljenneet 
ja valistus viritetty. 

Valistus on viritetty, järki hyvä herätetty! 
Hyvät katsojat! Näin me olemme sanoneet ja sanomme tänä 

iltana uudestaan, emmekä sano yhtään liikaa.
Opin tiellä oppineita Suomessa on suuria, Väinämöisen kanteleita 

täällä tehdään uusia! 
Näin me olemme sanoneet ja sanomme tänä iltana uudestaan, 

emmekä sano yhtään liikaa. Ensimmäisenä maana maailmassa 
Suomi on siirtynyt simulaatiotodellisuuden aikaan, Suureen Nä-
kökulman Vaihdoksen Aikaan. Jälleenyhdistymisen aikaan, jonka 
olemme luulleet olevan ikuisesti menetetty. Tänä iltana se on täällä 
taas. 

Vellikello soi! Hyvät katsojat, hyvät kutsuvieraat! Ruokailun al-
kamisen odottaminen on päättynyt! Vellikello soi!

Mainio oivallus akateemikko Jaakko Tolvaselta, oikea vanhan-
ajan vellikello, kunnianosoitus sille Suomelle, joka yhä tänä päi-
vänäkin kyntää, kylvää, niittää ja kaitsee karjaa globaalin kilpailun 
kovenevassa puristuksessa, tuotantokustannusten hellittämättö-
mässä nousupaineessa. 

Suomen poika pelloillansa työtä tehdä jaksaapi, korvet kylmät voi-
mallansa perkailee hän pelloiksi! 

Näin runoili Jaakko Juteini, ei sata vaan kaksi sataa vuotta sitten, 
ja näin me runoilemme myös tänään, vuoden kaksituhattaseitse-
mäntoista itsenäisyyspäivän iltana. 

Kauas sukupolvien taa ovat jääneet vellikellojen kajahdukset pi-
hapiireissä, lehmänkellojen kalkatukset kytösavujen verhoamassa 
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haassa, mutta tuttuina ne yhä vielä kaikaavat kaupunkisuoma-
laisen mielessä. Niin lyhyt ja nopea oli matka maalta kaupunkiin 
suuressa yhteiskunnallisessa rakennemuutoksessamme vain joi-
takin vuosikymmeniä taaksepäin.

Ja nyt, yhdessä hetkessä täyttyvät tarjoilupöytien edustat 
kellon kutsua seuraavista juhlavieraista. Sosiaalidarwinistisesti 
suuntautunut yhteiskuntatieteilijä puhuisi eräänlaisesta eloon-
jäämistaistelusta miniatyyrimittakaavassa. Ketään ei sentään 
tallota jalkoihin, laihemmat näkyvät olevan samassa rintamassa 
lihavien kanssa perustuslaillisessa yhdenvertaisuuden hengessä, 
kyynärpäätaktiikalla ei saavuteta voittoja näin armottomassa tun-
goksessa, vaikka sellaistakin näkyy yritettävän. Kunnioituksesta 
tilaisuuden arvokkuutta kohtaan pidättäydymme mainitsemasta 
etuilijoita nimeltä. Se jääköön sensaatiohakuisen törkyjulkisuu-
den loanheittotarpeiksi. 

Ohimennen kuitenkin asiallisesti todettakoon, että juuri nyt 
Pörssikeinottelijoiden liiton varatoimitusjohtaja kiilaa kahden 
iäkkäämmän naishenkilön eteen, Hoitohenkilökuntaliiton ansi-
oituneita edustajia kumpikin. Ja kyllä! Kylkipukkaus sieltä tulee, 
onpa ikävän näköistä, vanhukset katsovat toisiinsa säikähtäneinä, 
tähän olisi jonkun puututtava, tuo ei kerta kaikkiaan käy, voi käydä 
pörssissä mutta toden totta ei Suomen itsenäisyyden satavuotis-
juhlassa, ja nyt siihen puututaan, se on Koskelan Akseli, reilun ja 
rehdin suomalaisen miehen perikuva. 

Akseli Johannes Koskela laskee maatyömiehen kouransa, Pen-
tinkulman niittäjämestarin ja väsymättömän tukkikuorman tekijän 
ja isolyöntisen halonhakkaajan lujan kouran Pörssikeinottelijoiden 
liiton varatoimitusjohtajan olkapäälle ja suu pörssiherran korvan 
juuressa sanoo sanansa: 

– Meinaan vaan että kun nämä rouvat tässä oli ensin. 
Varatoimitusjohtaja kääntyy. Mikäs jässikkä tämä on, maatalous-

messujen museo-osaltolta karannut, eikös tämä jäppinen ollut 
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itse kiilaamassa sisääntulovaiheessa. Helvetti. Varatoimitusjohtaja 
kääntyy selin ja työntyy eteenpäin. Akseli painaa kouransa vara-
toimitusjohtajan olkapäälle uudestaan ja puristaa. 

– Nämä rouvat tässä oli ensin.
Jaaha. Kaveri käy käsiksi. Nouseeko penkiltä minkä verran? Ei 

pitäisi pojun tulla isäpapalle suuta soittamaan. Voi tulla pipi ne-
nuun. Pörssiherra mulkaisee taakseen ja kiristelee leukojaan. 

– Näpit irti. 
Akseli puristaa lujemmin. 
– Päästät nämä rouvat ohitte niin lähtee irti. 
No jo on saatana. Varatoimitusjohtaja ravistautuu irti otteesta. 

Akseli nappaa kourallaan pörssiherraa niskasta ja pakottaa pään 
alas. On oltu Pentinkulmalla voimaharjoittelussa raskaan työn 
kuntosalilla, on punnerrettu ja väännetty ja nostettu ja laskettu 
aamusta iltaan, kesät talvet. Panivat välillä painonpudotukseen 
punavankileirille, kova oli kuuri, henki meinasi lähteä ja voimat 
ehtyneinä sieltä kotiin palattiin. 

Mutta sitkeä pirulainen on suomalainen maatyömies. Vaikkei 
nuoruutensa voimia takaisin saanut, on Koskelan Akselilla sen ver-
ran ruista ranteissa, että yksi kravattiherra kuriin pannaan. Herra 
huitoo räpylöitään pää nöyrästi kumarassa puolireidessä, helve-
tillinen niskanpuristus pakkaa veret aivoihin, silmissä mustenee, 
pää halkeaa. 

– Riittää jumalauta, pääsee ähkäisy jostakin alailmoista. 
Akseli pitää otteensa ja pakottaen miehen sivuun sa-

noo:  
– Rouvat on hyvät ja menee ja ottaa. 
Naiset kiittävät Akselia ja astuvat eteenpäin. Varatoimitusjohtaja 

vapautuu pihdeistä. Vedet ovat kihahtaneet pörssiherralle silmiin 
kivusta. Naama on punainen kuin Pentinkulman työväenyhdis-
tyksen lippu. Akseli Koskela ojentaa kouransa, antaa kättä kuten 
mies miehelle, ja virkkaa: 
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– Ettei jäisi mitään hampaankoloon meinaan. Naiset ja lapset 
ensin. Koskelan Akselina tunnetaan. 

– Ja paskanmarjat, vastaa Pörssikeinottelijoiden liiton varatoi-
mitusjohtaja. Itsenäisyysajan alun luokkaristiriidat pysyvät vielä 
sadan vuoden jälkeen ratkaisemattomina. 
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Kolmaskymmeneskolmas luku

Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston professori August Ahlqvist moittii 
seitsemää veljestä rumasta kielenkäytöstä 

Saamamme tiedon mukaan on tullut tiedusteluja, ”miksei aina-
kaan kahteen tuntiin ole luettu yhtään tviittausta?” Jossakin on 
otettu tarkasti aikaa. Mediatoimittajamme Eveliina Matinsalo, 
mikä siellä on tilanne? 

– Tilanne suoraan sanoen on hallitsematon. Yhteydet tukkeutui-
vat noin kaksi tuntia sitten. Alempien kansanosien valtuuskunnan 
saapuminen nostatti suomalaisissa ja myös muualla Euroopassa 
sellaisen tviittauskuumotuksen, että kymmenen miljoonan tviitin 
tuntikapasiteettiin mitoitettu järjestelmä ei riittänyt. Tietysti ky-
seessä voi myös olla hakkerointi. Asiattomia tviittejä, alatyylisiä 
hävyttömyyksiä, erityisesti Alempien kansanosien valtuuskunnas-
ta on tullut paljon. Mutta moni on myös toivonut että esimerkiksi 
seitsemän veljestä saataisiin haastateltaviksi. Suomenhevonen 
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Väinö on hämmästyttänyt monia. Presidenttiparin valssinumero 
on ehtinyt kansainvälisten uutismedioiden ykkösaiheeksi. 

Voi siis kenties puhua eräänlaisesta suomalaisuusvillityksestä 
kansainvälisessä mediassa juuri nyt? 

– Kyllä. Presidentinlinnan juhlat ovat aivan ehdoton ykkönen 
juuri tällä hetkellä myös sosiaalisessa mediassa. Facebookissa jae-
taan omia matkakuvia Suomesta ja selfieitä Suomen lippu kädessä. 
Innostus on valtava.

Kiitos Eveliina, innostus on valtava myös täällä Presidentinlin-
nassa. Alkuillan vakavammat sairaustapaukset on toimitettu sai-
raalahoitoon, kolme ruumista on kuljetettu pois, kaikki pyörtyneet 
ovat päässeet jaloilleen. Linnan ensiapuhenkilökunta on toiminut 
esimerkillisesti. 

Mutta nyt siis takaisin valoisampiin tunnelmiin. Verrattoman 
iloisina ovat suomalaiset täällä tänä iltana koolla juhlistamassa 
ja juhlimassa tasavallan itsenäisyyden ensimmäisen vuosisadan 
päättymistä ja seuraavan alkamista. Suomi 100% Juhlabooli tulee 
varmasti ottamaan itselleen paikan suomalaisessa juomakulttuu-
rissa, niin silmin nähden myönteinen vaikutus sillä tuntuu olevan 
kaiken kaikkiaan. 

Kukkurapäisiin noutopöytiin kohdistuva kahdentuhannen 
suuaukon jätti-imurihotkaisu pitää Cavendish Cateringin tarjoi-
luhenkilökunnan taukoamattomassa liikkeessä. Tyhjä boolimalja 
on tuntematon käsite messinkistä 30 litran nestesäiliötä seläs-
sään kantaville juomanlaskijoille, ja historiallisena kuriositeettina 
on osa kolmannen kerroksen parvitilasta tänä vuonna omistettu 
kauhistuttavaa tupakoinnin pahetta harjoittaville sairaille ihmisille 
joita odottaa ennenaikainen kivulias kuolema perustuslaillisessa 
yhdenvertaisuuden hengessä. 

Kahdessatuhannessa suuontelossa tapahtuvasta pureskele-
misesta, mässytyksestä, mussutuksesta, muhentamisesta, jauha-
misesta, mössytyksestä, nassutuksesta ja löplötyksestä – sanalla 
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sanoen syömisestä – syntyvä mahtava itsenäisyyden satavuotis-
messu soi tänä iltana täällä Presidentinlinnassa kansallista yhte-
näisyyttä julistaen. 

Rinta rinnan työntävät suuhunsa mätivohvelipikareita ja savu-
palvilammaspiirakoita ja kantarellisavusuupikkaita tilallinen Akseli 
Koskela ja Pörssikeinottelijoiden liiton varatoimitusjohtaja, niin 
apteekkarimiljonääriliiton toiminnanjohtaja kuin Nummisuutarin 
Esko ja seitsemän veljestä Jukolan talosta eteläisestä Hämeestä 
liki Toukolan kylää. 

Mutta veljeksillä ei näytä olevan suupalana mätivohvelipikarei-
ta ja savupalvilammaspiirakoita ja kantarellisavuporosuupikkaita, 
vaan miehisten miesten einestä: hernesopassa keitettyä kalakuk-
koa. 

Hartaina särpivät veljekset ateriaansa, vaikka ympärillä häärii 
uteliaita kylki kyljessä. Nyt juuri näkyy maailmalla palkittu elo-
kuvaohjaaja pyrkivän puheisiin. Epäluuloisena silmäilee Juhani 
kulmainsa alta elokuvataiteilijan turpeata naamaa. 

Juhani (veljilleen). Mitä on mielessä tuolla luimistelijalla, kun se 
meitä noin muljottaa? Eikö osaa mies kattilasta soppaa kauhoa vai 
aikooko viedä meiltä kunniallisesti mittaamamme annoksemme 
omaan suuhunsa? Tiedätkö, Eero, sinä kirjaviisas nassikka, mikä 
hän on miehiään?

Eero. Kansainvälisesti palkittu elokuvaohjaaja hänen tiedetään 
olevan. Ja arvaan, että hän meitä nyt sillä silmin katselee, että pa-
kolaisina turvapaikanhakijoina hänen elokuvassansa elehtisimme. 
Sillä olemmehan me, poikaressut, paenneet ensin kotitalostam-
me Impivaaraan ja Impivaarasta tulipalon kynsistä kotitaloomme 
takaisin. 

Juhani (lyö otsaansa). Kyllähän tuon maakarin nyt tiedänkin! 
Mitä sanotte, veljet? Menisimmekö pahviukkoina lausumaan 
paperinmakuista pöksötystä, jota hauskana pidetään ainoastaan 
siellä missä kukaan ei sitä ymmärrä. 
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Timo. Kuin ihmispäiset olkipukit olisimme kaiken kansan kum-
masteltavana. Ei käy laatuun. 

Simeoni. Ei käy laatuun. Sillä pidämmehän me arvossa sitä, 
että mies pyrkii uuteen, eikä nojaa vanhaan aina itseänsä toistaen. 
Eikö ole tuo maakari alinomaa samasta pussista ammentanut ja 
päävärkkiänsä siinä pussissa hauduttanut kuin naurishaudassa 
vanhaa naurista.

Eero. Juuri sama mies. 
Juhani. Siirtykäämme loitommalle, että saisimme rauhassa 

syödä maukkaan keittomme loppuun. 

Komea on miesjoukko, se on sanottava, juurevaa hämäläistä pe-
rua on heillä muodossansa, eikä suinkaan mitenkään erityisen 
lyhytkalloista, toisin kuin läntisen naapurimaamme Rotubiologian 
tutkimuslaitoksessa viime vuosisadan alkuvuosikymmeninä hä-
mäläisistäkin tieteellisesti todisteltiin. 

Ehkä onnistumme saamaan veljeksiltä kommentin. Tämä on 
ollut heille varmasti monenmoisen ihmetyksen paikka, tulla tup-
sahtaa noin vain tyystin erilaisiin olosuhteisiin. Mutta hyvin luon-
tevasti he näkyvät tänne asettuneen, ei olla jääty seistä töllöttele-
mään, ei todellakaan, vaan reippaasti kuin kunnon toimen miehet 
on täytetty boolilasi toisensa perään. Ja hyvin tuntuvat he olevan 
perillä ajankohtaisistakin aiheista. Näemme että simulaatiohypo-
teettinen näkökulman vaihdos vaikuttaa todellisuuden kaikilla 
tasoilla. 

Nyt Lauri ja Simeoni näkyvät katsahtavan tänne päin. Erän-
kävijän vaistollaan he ovat aistineet lähestyvän liikkeen. Ei har-
jaantuneimmankaan metsämiehen korva kykenisi tästä valtaisasta 
möyhkeestä erottamaan edes pesästään herätetyn karhun karjah-
teluja, tuskin edes elefanttieläimen raikuvia toitotuksia, sikäli kuin 
sellaisia olisi sattunut Hämeen korpimetsissä koskaan kuulumaan. 
Ja miksei olisi, sillä tietäväthän veljekset karvahäntäpeikkojen ja 
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päättömien kummitustenkin asuinsijojaan Impivaaran synkissä 
louhikoissa pitävän. 

Kaikki seitsemän ovat nyt kääntyneet katsomaan. Näin lähem-
pää nähtynä ei voi olla huomaamatta että totisesti on juhlabooli 
maistunut veljeksille. Kirkas ei ole katsanto, silmät sippuraisina 
joka miehellä, Simeonilla ja Laurilla alahuuli lerpollaan kuin van-
halla kaakilla – jos tällainen kuvaannollinen ilmaisu sallitaan – 
vaikka vannoivat he aikoinaan ikuisesti raittiina pysyttelevänsä, 
kun olivat viinan viettelyksissä itsensä sielunhätään perin pohjin 
saattaneet. Mutta kuka olisi suu kuivana tällaisena iltana! Pöllä-
mystynyttä uteliaisuutta on veljesten ilmeissä pikemmin kuin tor-
juntaa, joten kysytäänpä millaisia vaikutelmia Suomen itsenäisyy-
den satavuotisjuhlailta täällä Presidentinlinnassa heissä herättää. 

Hetkinen. Jokin välikohtaus siinä syntyy nyt. Äkkiä veljesten 
eteen ilmaantuu kuin tyhjästä arvokkaan näköinen vanhempi her-
ra jääden niille sijoilleen pitämään sellaista paasausta, että parasta 
pysytellä loitommalla toistaiseksi. 

Arvoherran kääntyillessä kannoillaan ankara ilmeensä vuoron-
perään veljeksestä toiseen kohdistettuna nähdään, että eipä hän 
olekaan kukaan sen vähempi kuin itse Keisarillisen Aleksanterin 
Yliopiston suomen kielen professori, runoilija August Ahlqvist-
Oksanen. 

Varsinainen jymy-yllätys! Herra professori tiettävästi ei ole 
missään vaiheessa ollut taideteostoimikunnan nimilistalla. Mutta 
tuossa hän nyt yhtä kaikki seistä pönöttää opillisessa arvokkuu-
dessaan ja liki keisarillisessa mahtavuudessaan. Tullut listan ulko-
puolelta! Nyt olisi Jaakko Tolvanen saatava tänne hetimiten. Mutta 
se tuskin onnistuu. Viime tiedon mukaan akateemikko Tolvasen on 
nähty menevän presidenttiparin seurassa linnan vihreään saliin. 
Marsalkka Mannerheim on perustanut sinne päämajan yhdessä 
sotaveteraanien kanssa. 

Veljekset kuuntelevat professoria ihmeissään. Mikä on tuo 
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möykkäävä frakkiherra miehiään? Miksi hän noin äkäisesti heidän 
kimppuunsa käy? Eiväthän he ole kuunaan miestä nähneet, niin 
kuinka olisivat he voineet hänelle niin suurta mielipahaa aiheuttaa, 
että kaiken kansan kuullen heitä näin läksytetään? 

Pääsemme tungoksesta huolimatta siirtymään nyt hieman lä-
hemmäksi. Ehkä onnistumme kuulemaan mistä on kysymys. 

Ahlqvist. Jaaha. Pitihän se arvata, että teidät täällä näkee. Tekö 
kiroilevat sällit olisitte suomalaisen rahvaan esikuvia kansallisen 
aatteemme ja kulttuurimme kehittämisessä? Teidänkö tappeluk-
sistanne ja ruokottomista rallatuksistanne, joita painomustekin 
punastelee, nousee suomalainen kirjallisuus kunnian kukkuloil-
le ja näyttää koko maailmalle mongoolilais-turaanilaisen hen-
gen koko sen loistossa ja alkuperäisyydessä? Ei, ja vielä kerran 
ei!  

Simeoni. Olemmeko korkea-arvoisen herran kunniaa loukan-
neet, vai mistä moinen vihanne meitä viattomia kohtaan? 

Timo. Kuin Viertolan puhisevalla sonnilla on hänen silmänsä 
kohta ulkona päästä. Mutta missä olisimme me hänen kohdanneet 
ja vihansa päällemme ansainneet? 

Ahlqvist. Ikään kuin te ette sitä tietäisi. Vaikka mistäpä te met-
säläiset ja villi-ihmiset mitään tietäisitte. Edes sen vertaa ette hä-
peä, että olisitte säädyllisesti tähän juhlaan itsenne vaatettaneet. 

Juhani. Höh?
Lauri. Puhtaimpiin pellavamekkoihimme olemme sonnustau-

tuneet. 
Eero. Veljet, veljet, te visapäiset pässit, ettekö huomaa kuka 

tämä korkea herra on? Runoilija-professori Helsingin Keisaril-
lisesta Yliopistosta. Mies, joka uskollisen toverimme Aleksiksen 
mielenvikaisuuteen ja ennenaikaiseen hautaan saattoi julmilla 
kirjoituksillaan. Että mukamas liiaksi rumia sanoja ja pahoja pu-
heita on toverimme meidän sanomaksemme kirjaansa sepittänyt. 
Hiisi, peeveli, peijakas, sarvipää, helvetti, perkele, saatana ovat 
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hänen sieluansa kauhistuttaneet. 
Juhani. Jumaliste! Hänkö se on? Anna mun katsoa lähempää 

tuota naamaa. Eero, veliseni, sinä sen sanoit. Hän se on. Eikö kestä 
herra kuulla rumaa sanaa niin kuin se on? Eikö kestä kuulla: ”Pas-
kalla istui se entinenkin piika.” Häh? Eikö kestä kuulla: ”Ja pillulla 
soitteli karvainen kulli.” Häh? 

Ahlqvist. Taideteoksen on, käydäkseen taideteoksesta, oltava 
kaunis niinhyvin arjalaisten kuin turaanilaisten, niinhyvin rans-
kalaisten kuin suomalaisten keskuudessa. Se ei synny siten, että 
ollaan humalassa kuin siat rapakossa. 

Eero. Tässäpä meillä oivallinen sanaseppo. Veljet, hoi, oletteko 
milloin nähneet sian rapakossa humalassa? 

Juhani. En tiedä nähneeni, niin totta kuin päässäni on kaksi 
silmää, joilla semmoisen olisin nähnyt, jos se nähtäväkseni olisi 
tullut. Mutta että herrasmaailmassa paljon ämmällistä ja nauretta-
vaa löytyy, sen minä Turku-retkelläni näin. Näin, kuinka prameus 
ja komu voi panna pyörälle ihmislasten päät. Voi teitä, pauhaavaa 
kylää, voi häilyväistä elämää...

Aapo. Tarinasi kyllä muistamme; olemmehan sen niin monasti 
jo kuulleet. Mutta mikä on tuo herra sanomaan, miten meidän on 
eläminen ja oleminen ja miten meidän on asiamme puhuminen? 
Enpä luule hänen koskaan Toukolan kylän tienoilla käyneen, että 
olisi omin korvin kuullut ja omin silmin nähnyt, että samanlaista 
siellä on kuin kaikkialla muuallakin: korkeata ja alhaista, rumaa ja 
kaunista, hulluja ja viisaita. Kaikkea maan ja taivaan väliltä löytyy 
ihmisen elontaipaleelta, niinkuin pyhän Raamatun opetuksista 
tiedämme. 

Ahlqvist. Ei teille maksaisi vaivaa puhua, ellette te olisi niin 
ilkeästi suomalaista rahvasta häpäisseet. Minä vallan hyvin tunnen 
sen hiljaisen, vakaan kansan, joka on raivannut maamme korvet 
viljelykselle, riehumatta, räyhäämättä, korkeampaa esivaltaa kun-
nioittaen. 
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Juhani. Sappeni jo karvastelee tämän ukko-variksen viisas-
teluista. Yhtä paljaana tuo herra tuossa on astunut ulos ämmän 
kohdusta kuin minäkin, yhtä paljaana, ei tuumaakaan parempana! 

Eero. Ei tuumaakaan parempana. Mutta korottipa itsensä yli-
tuomariksi Aleksis-toverimme tuhoksi ja turmioksi. Ja tämän kuo-
leman jälkeen riimitteli vielä pilkkarunon, jota julkeampaa ei juuri 
ole nähty.

Juhani. Mitä? Ei haudassaankaan saanut rehti toverimme olla 
rauhassa. Haluaisinpa kuulla tuon runon. 

Tuomas. Haluaisinpa minäkin. Ja siitä tuumasta en luovu. 
Juhani. Herra kakistakoon runon. 
Ahlqvist. Millä oikeudella te minulle vaatimuksia esitätte? 
Juhani. Sillä oikeudella, joka tässä kourassa on. Nyt runo. Tai 

minä ulos kurkusta sen puserran. 
Hyvät katsojat, professori Ahlqvistin henki ei ole uhattuna. 

Akateemikko Jaakko Tolvasen ihmisarvon kunnioitukselle perus-
tuvassa ohjauksessa, jonka toteutumista täällä Presidentinlinnan 
juhlavastaanoton suorassa lähetyksessä paraikaa seuraamme, kär-
jistynyt tilanne saa mestarillisen, kaikkia demokraattisesti ajatte-
levia kansalaisia tyydyttävän ratkaisun. 

Nyt näkyy veljesten Aleksis-toveri olevan työntymässä valtio-
salin keskilattialle pakkautuneen ihmismuurin seasta tänne päin. 
Aleksiksella on ollut tänä iltana niin sanotusti vientiä. Hänen on 
nytkin työlästä päästä eteenpäin. Tavoittelemaan ojentuneita kä-
sivarsia nousee ympärillä tiuhaan, kymmenkunta kirjallisuusih-
mistä on seurannut Aleksiksen jäljessä yhtenä rykelmänä illan 
ajan, kukin toivoen saavansa kuulla vastauksia selvittämättömiin 
kysymyksiin. Yhtenä polttavimmista se, nukkuivatko kirjailija Kivi 
ja hänen hyvä huolehtijansa Charlotta Lönnqvist joskus samassa 
sängyssä Fanjunkarsin torpassa ja tapahtuiko jotain? Vai tapah-
tuiko jotain jossakin muualla: tuvassa, keittiössä, porstuassa, ulla-
kolla, liiterissä, saunassa, vajassa, kasvimaalla, kellarissa, metsässä, 
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soutuveneessä, Sjundbyn kartanon heinäladossa? Vai eikö tapah-
tunut mitään? 

Aleksis huomaa nyt veljekset ja heilauttaa kättään merkiksi. 
Tulossa ollaan. Kookas, leveäharteinen mies hän on, hyvissä voi-
missa, puskien hiukan etunojassa tietä auki edestään, ketään ei 
sentään jää alle. Yrittäjä, diplomikosmetologi Benita Kaunisto 
väistyy sivuun ja vinkkaa silmää kirjailijalle hammasrivit hohtaen, 
kolmekymmentäkaksi hammasta ylä- ja alarivi yhteenlaskien, sen 
ehtii hyvin laskea, niin täydellisesti mitoitettu on diplomikosme-
tologin hymy. 

Aleksis lyö kättä veljesten kanssa, ei sentään ylävitosia, tällai-
sissa seikoissa juhlaillan ohjaaja, akateemikko Tolvanen on tarkka. 
Totuudellisuus yksityiskohdissa on uskottavuutta historiallisessa 
kokonaisuudessa. Kirjallisuusväki jää seuraamaan Aleksiksen ja 
veljesten sananvaihtoa. Professori Ahlqvist saa osakseen pahan-
suopia katseita. 

Aleksis. Terve mieheen, veikkoset. 
Juhani. Terve mieheen, uskollinen toverimme. Tulithan juuri so-

pivasti, sillä tahtoo tämä herra pilkkarunonsa sinusta meille kohta 
esittää.  

Aleksis. Hyvää iltaa, herra professori. 
Ahlqvist. Ei ole illassa kehumista.
Juhani. Ilta kuin ilta. Tuleeko runo? Vai kaivanko sen kurkustas 

niinkuin sammakon kaivosta. 
Timo. Niinkuin metsäsian luolansa perukoilta. 
Aleksis. Antakaa olla. Näettehän että vapisee jo poloinen, niin 

että on laskea housuihinsa. Tiedän sen tunnottoman kyhäelmän. 
”Eräs runoilija haudastaan”, on se nimeltään. Ikään kuin minä 
olisin sen itse itsestäni runoillut. Kas näin se menee. 

”’Runoilijaks’ ma ristittiin, Sanottiin Shakespeareksi, Verraksi 
Väinön väitettiin: Muut’ en mä ollut kuitenkaan kuin taitamaton 
tahruri ja hullu viinan juoja vaan.”
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Aleksis Kivi katsoo professori August Ahlqvistia tyynin, lähes 
lempein kasvoin. 

Tunnelma Presidentinlinnan valtiosalissa on sanoinkuvaama-
ton. Täällä salin koillisnurkkauksessa syntynyt hiljaisuus laaje-
nee ympäriinsä, ihmiset seisahtuvat liikkeissään, lasia kohottanut 
käsi jää puolitiehen, lause kesken, päät kääntyvät, sanat kulke-
vat kuiskauksina eteenpäin suusta suuhun: Aleksis Kivi ja hänen 
seitsemän veljestään ovat kohdanneet armottoman vihamiehensä 
silmätysten. Koko Linna hiljenee. Keittiössä tykkihevonen Väinö 
rouskaisee grahamkorppua.  

Runoilija-professori August Ahqvist-Oksanen pälyilee ympä-
rilleen hätääntyneenä. Sanottu mikä sanottu, tehty mikä tehty. 
Tuomio sen mukainen. Professori turvautuu äärimmäiseen kei-
noon. Hän yrittää vajota maan alle. Se ei onnistu, sellaista valtaa 
ei Keisarillisen Yliopiston professorillakaan sentään ole, tavallisena 
kuolevaisena, ”ämmän kohdusta paljaana astuneena”, seisoo hän 
valtiosalin parketilla vastapäätä säälimättömän pilkkansa kohteita, 
omassa osassaan historian ironian näyttämöllä.

Kaiketi ymmärryksensä mukaan hyvää tarkoittaen hän korkealle 
pyrki, muttei koskaan sinne yltänyt. 

Aleksis Kivi astuu professori August Ahlqvistin luo. Professori 
nipistää silmänsä umpeen ja suunsa tiukaksi, kuin valmistautu-
neena ottamaan vastaan lopullisen iskun. 

Aleksis Kivi kallistuu August Ahlqvistin puoleen, on nyt lähes 
poski poskea vasten ja kohottaen kämmenensä suojaksi kuiskaa 
jotain professorin korvaan. Mitä, sitä on mahdoton erottaa, muttei 
ilmeisestikään mitään kuolemanvakavaa, sillä August Ahlqvistin 
silmät rävähtävät auki, pyöreiksi kuin teevadit, H. C. Andersenin 
erästä vertausta käyttääksemme, jopa suorastaan mulkosilleen, kuin 
äkillisestä älyämisen ja ymmärtämisen tärähdyksestä, ja tiukaksi ti-
kistetty suu levähtää auki ja professori ratkeaa hillittömään nauruun. 

Aleksis Kivi perääntyy loitommalle jättäen Aleksanterin 
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Keisarillisen Yliopiston suomen kielen professorin August Ahl-
qvist-Oksasen näyttämölle yksin, professori ei saa naurua lop-
pumaan, se päinvastoin yltymistään yltyy. Hengityselimet eivät 
pysy mukana, katkonaiset nytkähtelevät hapenhaukkomiset eivät 
riitä korvaamaan käytettyä energiaa, tämä on lääketieteellinen 
tosiasia. Olisiko linnan ensiapuhenkilökunta kutsuttava paikalle, 
tästä ei näytä tulevan loppua ollenkaan, kaikki merkit viittaavat 
hulluuskohtaukseen, niin tolkuttomana mies siinä nyt tärisee. Ei 
kai professori yritä nauruun kuolemisen maailmanennätystä, se 
olisi kerta kaikkiaan Suomen itsenäisyyden satavuotispamaus, 
ainutlaatuista suomalaista hulluutta lajissaan. 

Kasvot sinertävät pahaenteisesti, happi on loppumassa. Huh 
huh. Onneksi nyt tulee jonkinlainen pysähdys, suu leviää, H. C. 
Andersenin erästä vertausta käyttääksemme, pesuvadin kokoi-
seksi. Jättiläishaukkaus ilmaa vastaukseksi keuhkopussien tus-
kanhuutoon, avuksi keuhkorakkuloiden ahdistuneeseen vaiker-
rukseen; sitten puhallus ulos ja ilmoille lennähtävät käheänä raa-
kuntana sanat: 

– Jumaliste, Aleksis, minkä murjaisit!
Professorin silmät muljahtavat nurin, ruumis nytkähtelee kou-

ristuksissa. Kirjallisuudentutkijoiden joukosta lähtee kauhunhuu-
dahduksia, veljekset seuraavat näytelmää sanattomina, vaikea olisi 
mitään sanoakaan suututtamatta professoria, vaikka hän äsken 
niin riemukkaasti nauroikin. Tosin professorilla kuuloelimet kuten 
kaikki muutkin elimet näyttävät olevan nyt menossa kohti sitä ti-
laa, missä ihminen saa lopulta rauhan maailman murheilta, ja siinä 
tilassa professori taitaa nyt sitten olla, kun hän suistuttuaan lattiaan 
pää kumahtaen jää makaamaan niille sijoilleen elottomana. 

Onnellinen loppu. Mies sai kevennetyksi omaatuntoaan anta-
malla lopultakin tunnustuksen kaltoin kohtelemalleen. 

Kirjallisuusväki piirittää Aleksista. Mitä hän kuiskasi professori 
Ahlqvistille? 
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Ja sitten vielä se yksi kysymys: Entäpä hipsutteliko Charlotta 
Lönnqvist yöllä joskus Aleksiksen puolelle? 

Aleksis Kivi huitaisee kädellään ja naurahtaa:
– Mitäpä näistä maallisista. 
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Kolmaskymmenesneljäs luku

Presidentinlinnan itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto herättää
 innostusta eri puolilla Eurooppaa

Hyvin erikoislaatuinen oli juuri todistamamme historiallinen koh-
taaminen, ja odotettukin tavallaan, sikäli kuin moraalisen katsan-
tokantamme yhtenä perustana pidämme sitä, että maailmassa on 
oikeutta. Tai ainakin tulisi olla. Tai toivottavasti olisi. 

Ensiapuhenkilökunta on viemässä professoria valtiosalin koil-
lisnurkkauksen varauloskäytävästä pois, kaikki tapahtuu hyvin 
hienovaraisesti. Olisi ikävää antaa yhden valitettavan tapauksen 
häiritä kahdentuhannen iloa.  

Professori on kieritetty persialaiseen mattoon, taitaa olla Isfahan, 
silkkiloimi, 240 senttimetriä kertaa 290 senttimetriä. Ei olisi sove-
liasta tällaisessa tilanteessa peitellä kohtalon satuttamaa onne-
tonta ruumislakanalla ja kantaa paarikyydillä ulos. Henkilökunta 
ansaitsee kiitoksen hienosta toiminnasta. On sattunut vahinko,  
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matolle on läikkynyt boolia, kädestä tipahtanut savupalvilammas-
piirakka tai kantarellisavuporosuupikas on litistynyt kohdalle sat-
tuneen kengän painalluksesta mattoon, ja kyllä kahden tuhannen 
hengen joukossa yksi äkillinen pahoinvointikohtauskin voi sattua, 
joten on aivan luonnollista että matto viedään pois.

Täällä Presidentinlinnan valtiosalissa juhlailta jatkuu. Äkillisenä 
hyökynä levinnyt hiljaisuus on vaihtunut hetkessä takaisin sato-
jen eri lähteistä kumpuavien äänten pauhuksi. Sen taukoamaton 
kaikentäyttävyys saa epäilemään, oliko hiljaista hetkeä ollutkaan? 
Kuka enää muistaa äsken tapahtuneita. Kuinka nopeasti mennyt 
pyyhkiytyykään pois. Aika vie meitä eteenpäin, aika on kuljettu 
matka, nukuttu yö, odotettu huominen, menetetty mahdollisuus, 
koskaan palautumaton. 

Aika läpäisee kaiken. Ja erityisen vahvasti, hyvät katsojat, aika on 
läsnä juuri tänä iltana, itsenäisyytemme satavuotisjuhlailtana. Me 
olemme kiinnittyneet tämänhetkisen todellisuuden – niin, muuta 
mahdollisuutta ei ole – tämänhetkisyyteen. Sata vuotta on men-
nyt, me sanomme. Minne? Ei minnekään. Sata vuotta on täällä, 
palautuneena palaamattomana, meidän omana historianamme. 
Olemme murtaneet tämänhetkisyyden kahleet, astuneet hetkeksi 
sen ulkopuolelle, täksi illaksi. 

Valtavalla kiinnostuksella on Euroopan Unionin maissa otettu 
vastaan Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlallisuudet täällä 
Presidentinlinnassa. Euroopan Yleisradioliiton seurantaraportti 
ilmoittaa katsojalukujen olevan lähemmäs kolmeakymmentä-
viittä miljoonaa. Ja tämä samaan aikaan, kun kolmessa johta-
vassa jalkapallomaassa on menossa ratkaisevat Euroopan liigan 
ottelut. 

Valitettavasti emme ole saaneet selvitetyksi tviittauksiin liitty-
viä teknisiä ongelmia, mutta meillä on nyt suora yhteys Ranskan 
valtiollisen television ajankohtaisstudioon. Studiossa on toimit-
taja Isabelle Fouquet. Hän on seurannut suomalaista yhteis- 
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kuntaelämää ja politiikkaa ja ranskantanut suomalaista kirjalli-
suutta. Siirrämme nyt Pariisiin. 

– Hyvää iltaa, kaikki suomalaiset. Ja aivan erityisen hyvää itse-
näisyyspäivän iltaa, on ehdottomasti lisättävä. Voi vain ihmetellä, 
että Suomessa Presidentinlinnan itsenäisyyspäivän vastaanottoa 
on vietetty vuodesta toiseen ilman, että muu Eurooppa on sii-
tä tiennyt, saati päässyt sitä seuraamaan. Tänä iltana se onneksi 
lopultakin on ollut mahdollista. Ja täytyy sanoa, että jos kohta 
kahden tuhannen ihmisen kättelyn seuraaminen ensi alkuun ehkä 
oudostutti ranskalaisia, niin kyllä tämä suomalainen seremonia on 
nyt täydellisesti valloittanut meidän sydämemme. 

Samalla kun seurasimme suomalaisen eleganssin esittelyä, 
kuulimme kiinnostavia välähdyksiä Suomen historiasta tervan-
poltosta pontikankeittoon. Ranskalaisille ne edustavat eksootti-
sia aihepiirejä, juuri sitä pohjoista ulottuvuutta, jonka rinnalla me 
eteläeurooppalaiset tunnemme itsemme joskus ehkä liiaksikin 
sivistyksemme kesyttämiksi. 

Käväisimme alkuillasta seuraamassa lähetystä täällä Pariisis-
sa asuvien suomalaisten suosimassa kahvilassa. Oli hassua, että 
suomalaisten sijasta ranskalaiset asiakkaat olivat sonnustautuneet 
Suomi-verkkareihin! Ja ilmeisesti joku oli pitänyt heille suomen 
kielen pikakurssin, sillä aina jonkun erityistä kiinnostusta herättä-
vän vieraan tervehtiessä presidenttiparia heidän pöydistään kuului 
rytmikkäästi Jumalauta! Paska! Perkele! Niissä on hyvin mukaansa 
tempaava rytmi meidän ranskalaisten korvissa. 

Teimme pienen katukyselyn, kysyimme ihmisiltä, mitä he tie-
tävät Suomesta. Ei mitään, vastasi moni. Kylmää, pimeätä, Kimmi 
Rakone, tiesivät muutamat. Jotkut mainitsivat Oslon uuden oop-
peratalon ja Göteborgin historiallisen päärautatieaseman. Upeine 
lasikattoineen se onkin yksi Pohjois-Euroopan kauneimmista rau-
tatieasemista. Myös Göteborgin raitiovaunut ovat turistille koke-
mus poikkeuksellisen leveytensä vuoksi. Se antaa niille erityisen 
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sympaattisen ilmeen. Ja tykkihevonen Väinöstä on tullut hetkessä 
todellinen mediasuosikki! Uskoisin, että Suomenhevosella ja suo-
malaisilla grahamkorpuilla voisi olla Ranskassa hyvät markkinat. 
Päätämme täältä Pariisista tähän. Kaikille suomalaisille mitä par-
hainta illan jatkoa! Siirrän takaisin Helsinkiin, Presidentinlinnaan.

Kiitos Isabelle Fouquetelle Pariisiin. Göteborgin päärautatie-
asema kauniine lasikattoineen on hieno nähtävyys. Meillä tääl-
lä Helsingissä aikoinaan tehtiin myöhemmin kohtalokkaaksi 
osoittautunut päätös rakentaa päärautatieasema pääteasemaksi. 
Mutta niinhän meillä koko itsenäisyyden ajan on ollut vakiintu-
neena käytäntönä, niin itse Helsingin kantakaupungin kuin koko 
pääkaupunkiseudun suunnittelussa, päätyä toinen toistaan on-
nettomimpiin ratkaisuihin, joilla vuosikymmeniksi eteenpäin on 
turmeltu edellytykset toimivan, viihtyisän ja kauniin kaupunkiym-
päristön rakentamiselle. Vanhan hävittämisen lohduttomat jäljet 
ja uuden brutaalit aikaansaannokset me joudumme kohtaamaan 
jokapäiväisessä elämässämme. 

Hyvät katsojat, älkäämme antako suomalaisen kaupunkisuun-
nittelun ja suomalaisen arkkitehtuurin epäonnistumisien pilata 
juhlatunnelmaa täällä Presidentinlinnassa. Emme ole ole täällä 
pitääksemme kunnallisvaalipuheita tai keskustelemassa yhdys-
kuntasuunnitteluseminaarissa, vaan juhlistamassa Suomen itse-
näisyyden satavuotistaipaleen päättymistä ja seuraavan alkua. 

Saamme nyt heti Pariisin jälkeen studiotervehdyksen Berliinistä. 
Toimittaja Manfred Schlincker, kuinka Suomen itsenäisyyden sa-
tavuotisjuhlien televisiointi täältä Suomen tasavallan presidentin 
Linnasta on otettu vastaan Saksassa? 

– Hyvää itsenäisyyspäivän iltaa kaikille suomalaisille täältä sa-
teisesta ja harmaasta Berliinistä. Yhteinen yleiseurooppalainen 
säätila yhdentyneessä Euroopassa! Valitettavasti ovat tummat 
pilvet olleet hallitseva piirre myös maanosamme poliittisella tai-
vaalla koko kuluneen vuoden ajan. Tämä ilta upeine näkymineen 
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Presidentinlinnasta on varmasti muuttanut monien saksalaisten 
käsityksiä Suomesta. Mitä etelämpänä Saksassa ollaan, sitä vä-
hemmän tiedetään jossakin kaukaisessa Pohjolassa sijaitsevasta 
Suomi -nimisestä maassa. Täällä Berliinissä suomalaiset turistit 
ovat tuttu näky kahviloissa ja ravintoloissa. Pertsa, Mika ja Ripa 
on useissa oluttuvissa tunnettu kolmikko, jonka kaupunkiseikkai-
luista eräs tuotantoyhtiö suunnittelee tv-sarjaa. Kurfürstendamilla 
Kimi Räikkösenä seisova pronssivärjätty ihmispatsas – entinen 
suurlähettiläänne, kävi ilmi häntä haastatellessani – on täällä jo 
käsite ja saanut kuvansa kaupunkimme matkailuesitteeseen. 

Niille monille saksalaisille, jotka eivät ole Suomessa käyneet, 
Suomi saattaa näyttäytyä – anteeksi tällainen ilmaisu – eräänlaise-
na pohjoisena DDR:nä. Ankeana harmaana maana, missä jonnekin 
1970-luvulle pysähtynyt elämä ei paljon ilonaiheita kansalaisilleen 
tarjoa. Ahdistusta, vaikenemista, kaavamaisen muodollista kanssa-
käymistä, köyhiä rumia asuntoja, sotienjälkeisen ajan melankolista 
tanssimusiikkia. Tuollaisena on Suomi näkynyt täällä meillä Sak-
sassa arvostetun elokuvaohjaajanne filmeissä. Minulta on kysyt-
ty, mikä näissä elokuvissa saksalaista elokuvayleisöä innostaa. Tai 
tiettyä osaa yleisöstä. Luulisin että saksalaisia elokuvaharrastajia 
näissä elokuvissa puhuttelee luonnekuvien peittelemätön onttous 
ja henkilöiden käyttäytymisen kaavamaisuus, inhimillisten suhtei-
den lähes kauhunomainen tyhjyys, jonka ilmeisyyttä ohjaaja pyrkii 
peittämään elokuvahistoriallisilla tyylilainoilla saadakseen teok-
sensa näyttämään niin sanotusti oikealta elokuvalta. Tyhjyyden 
tunteen verhoamista kirjaimellisesti palvelee myös tietyn lajityy-
pin amerikkalaisista ja ranskalaista elokuvista lainattu lisätehoste, 
henkilöiden lähes tauoton tupakointi. Savukkeen sytyttämisestä, 
savukkeen polttamisesta, savukkeen sammuttamisesta muodostuu 
useimpien kohtauksien merkityksellisin sisältö. Näihin näennäis-
tapahtumiin ohjaaja verhoaa sen, että mitään todella merkityk-
sellistä ei tapahdu. Oman ihailijajoukkonsa muodostavat viisi- ja 
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kuusikymmenluvun amerikkalaisautojen harrastajat, joille nämä 
elokuvat aina uudestaan tarjoavat tuttua katsottavaa. Samaa tur-
vallista toistoa löytävät elokuvista myös koirien ystävät, mikäli tu-
pakointi, amerikkalaiset autot ja koneihmiset eivät heitä erityisesti 
kiinnostaisi. Kertoo paljon elokuvan välineellisestä voimasta, että 
valkokankaan todellisuus on joillekin ihmiselle vääristynyt kuvaksi 
reaalitodellisuudesta, hieman samaan tapaan kuin yksipuolisen 
matkailumarkkinoinnin seurauksena Suomesta syntyi aikoinaan 
maailmalla kuva ikuisen talven ja pimeyden maana. 

Tänä iltana saksalaiset ovat voineet todeta, että suomalaiset ei-
vät elä elokuvatodellisuudessa eivätkä lumisessa korvessa, vaan 
omassa aidossa tämän päivän maailmassaan yhdenvertaisina 
muun Euroopan kanssa. Suomalaisessa hyvinvointivaltiossa ei 
ole unohdettu raamatullista sanontaa: Köyhät teillä on aina kes-
kuudessanne. Alempia kansanosia ei jätetty ulos vesisateeseen. 
Heille on sijansa hyväosaisten pöydässä perustuslaillisessa yh-
denvertaisuuden hengessä, kuten olemme illan kuluessa kuulleet 
korostettavan. Suomalaiset ovatkin saksalaisten jälkeen Euroopan 
lainkuuliaisinta kansaa, kertoo Euroopan komission tuore raportti. 
Mutta toisin kuin saksalaisilla, vastapainona virkavallan liialliselle 
holhoukselle suomalaisilla on kuuluisa suomalaisen hulluutensa. 
Sen toteutumista elävässä elämässä meillä on ollut ja on ilo seurata 
tänä iltana. Saksassa ei olisi ajateltavissakaan, että kuollut pro-
fessori kannettaisiin persialaismattoon kieritettynä liittokanslerin 
juhlavastaanotolta ulos. Sydämelliset onnentoivotukset satavuo-
tiaalle itsenäiselle Suomelle täältä Berliinistä! Grüss Gott! 


