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K aikesta näkee, että Tulio sai rahoitus-
vaikeuksista ja teknisistä ongelmista 
huolimatta viimeiseen elokuvaansa 
kuitenkin aivan erityisen kierteen. Jo-
kainen kuva hohkaa luovan hulluuden 

lämpöä. Saamelaiseksi aiottu, mutta kolonialistisen 
eksotiikan läpi prässätty Laila päätyy ihastuksensa, 
saksalaisen valokuvaajan Hansin perässä Helsinkiin 
ja joutuu huonoille teille. Seuraa loputon määrä 
epämääräistä kiemurtelua, saunomista, hurmiota ja 
Tšaikovskin Joutsenlammen teemaa. Loppuviimein 
jämy Lapinmies, väärin ymmärtänyt ja nöyryytetty 
Lailan isä, tulee ja kostaa kaikille.

Tässä kuvastossa kaupungissa pesivät sekä paheellinen 
elämä että mahdollisuus vapautumiseen. Teollisen kapi-
talismin kulta-aikaan ja kaupunkilaistumiseen yhdistyvä 
teema saattoi puhutella viime vuosisadan alkupuolella ja 
vielä 1970-luvun Suomessa, mutta 2000-luvulla se vai-
kuttaa jo luuta myöten kalutulta. Jotain kuitenkin itse 
kaavassa on muuttunut, ehkä juuri Sensuelan myötä. 
Kun Dome Karukosken Kielletyssä hedelmässä (2009) 
aiheen käsittelyä vielä yritetään, nuorisokuvaukseen he-
rahtaa siinä määrin nostalgiaa, että voimasuhteet kään-
tyvät äinpäin. Elokuva kuvaa nykyaikaa, mutta keksii 
uudelleen menneen ajan orastavaa nuorisokulttuuria. 
Nostalgia liittyy ennen muuta teoksen muotoon, jolloin 
Kielletystä hedelmästä tulee olennaisesti nykytodellisuu-
desta irronnut, ikävöivä tekstuuri. Se kertoo aiemmista 
saman kaavan kertomuksista, myös Sensuelasta, lisäten 
muotoon enää hyvin vähän omaa.

Sensuelan saamelaiset korvaa Karukosken elokuvassa 
Pohjanmaalle sijoitettu lestadiolaisyhteisö, jonka pihtiot-
teesta kaksi teiniä kesäksi pakenee. Vapautumisen näkö-
kulmasta kaava vetoaa tuttuun tapaan tunteisiin: yhteisö, 
jota paetaan, on ahdasmielinen (patriarkaalinen pyörä-
seurue ojentaa jälkikasvua) ja eksoottisen yhteisöllinen 
(lapset kulkevat kädet käsissä harjaamaan hampaita), 
kun taas yhteisö johon paetaan, on anonyymin indivi-
dualistinen, kohteliaan välinpitämättömyyden ja aistil-
lisen vapauden merkitsemä. Tietysti elokuvan nuoret 
ovat nuoria, ja heillä on kaikki motiivit istua uima-altaan 
reunalla maistellen siideriä: niin toimivat monet, viinaa 
vedenrajassa on maan tapa. Nuoren kapinoiminen ja it-

sensä etsiminen ovatkin usein vain kaikkein ilmeisintä 
aikuiseksi opettelua, ja se on kai kaikkien siunaus. Samaa 
Kielletty hedelmäkin haluaa viestiä.

Elokuva kuitenkin valistaa myös, ettei paluuta anti-
moderneihin, aisti-ilottelua nyreästi katsoviin yhteisöihin 
ole. Jopa lestadiolaisuudelle ominaisia konsumerismia 
ja medioiden maailmallisuutta vastustavia muotoja ku-
mitetaan elokuvassa näkymättömiin, koska liike on ra-
tionaalisen ja arvoliberaalin kuluttajaunelman näkökul-
masta pelkkää pimeyttä. Silti Kielletty hedelmä ei kerro 
enää tästäkään maailmasta, vaan kertomusmuodon ek-
symisestä. Se ei ymmärrä laajempia poliittisen horisontin 
muutoksia: kulttuurin kentän sirpaloitumista, informaa-
tioteknologioiden kasvua, rajalinjojen uudelleenmäärit-
telyjä ja tuotantotavan suuntautumista kohti immateriaa-
lista. Karukosken elokuva tukeutuu muotona vanhoihin 
vastakkainasetteluihin yrittäessään oikeuttaa uudemmat, 
mieluisiksi koetut elämäntavalliset sisällöt.

Lampi soistuu
Sophie Fiennesin dokumentissa The Pervert’s Guide to 
Ideology (2012) Slavoj Žižek sivuaa Oodia ilolle tyhjänä 
merkitsijänä, jonka lähes jokainen poliittinen järjestelmä 
on äitynyt rekuperoimaan yhteiskuntansa tunnussäve-
leksi. Samassa mielessä avain Sensuelan ymmärtämiseen 
saattaisi olla Joutsenlammen esteettisen saturaation ko-
kemuksessa. Teemaa soitetaan näet elokuvan aikana 
niin antaumuksella, että sitä on myöhemmin enää 
vaikea erottaa Lailan nautinnoista. Sensuela päivittää 
Tšaikovskin baletin kuvaaman kertomuksen Rothbart-
velhon joutseneksi lumoamasta neidosta ja tämän va-
pautumisesta. Miespuolisiin sankareihin ei vain ole enää 
luottamista. Rothbartin taikapiiri on elokuvassa Helsinki 
mahdollisuuksineen, eikä ikuiselle rakkaudelle sellaisessa 
maailmassa ole sijaa: kukaan ei syöksyisi kuolemaan rak-
kautta toiselle julistaen. Sellaiseksi luultu vaihtuukin elo-
kuvan kuluessa vain syytöksiin ja häpeään: Hans hylkää 
Lailan uudet valloitukset mielessään, Pekka toteaa tyt-
töystävänsä huoraksi ja viimein saapuu Aslak, jolle petos 
ja tyttären uusi maine on liikaa. Viattomasta luonnon-
lapsesta taiotaan joutsenhuoraa ja lumous valkenee vasta 
isän haudalla. Toive anteeksiannosta merkitsee isän ja 

Vesa Kyllönen

Märkä suo
Loppuvuodesta 2012 kriitikot rankkasivat kotimaisia elokuvia paremmuusjärjestykseen. 
Kärkikymmenikköön mahtui Teuvo Tulion Sensuela (1973), mutta vain harva nykyelokuva. 
Soraäänet kirskahtivat: missä tämän päivän ohjaajat, miksi Sensuela? Elokuvan ylistys 
soti lähes kaikkia järkisyitä vastaan, olihan Sensuela avoimen eroottinen, teknisesti ala-
arvoinen, kulahtanutta maalaisnainen kaupungissa -tematiikkaa hartiat kipeinä pyörittävä 
lattea, lattea elokuva.
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tyttären liiton; tämän rakkauden ristin myötä vanha elä-
mänmuoto saa Lailasta jatkajansa.

Sensuela on ennen kaikkea modernisoitu kertomus 
isän huomasta ja tyttären kokeilunhalusta. Vaikka Laila 
etsii rakkautta luottaen hulivili-Hansiin, hän hakee 
myös isänsä hyväksyntää. Laila tahtoo olla kunnon tyttö, 
mutta yhteys perheeseen höllenee heti kaupunkiin saa-
vuttua: identiteetti joustaa ja vanhat hyveet antavat 
myöten. Valkoiset valheet ja vieraantuminen perheestä 
ovat merkitseviä kaupunkilaisen hyveitä.

Kielletyssä hedelmässä seksuaali-identiteetin löytä-
minen ajaa milloin tahansa isän myötämielen edelle. 
Siksi on alun pitäenkin selvää, ettei kertomuksen loppu 
suosi vanhaa: toinen nuorista lähtee Intiaan, toinen 
hiutuu patriarkaatin junailemassa lestadiolaisavioliitossa. 
Toki kaupungissakin isä oikeastaan vain vaihtuu toiseen. 
Uusi isä on ehkä edellistä sallivampi muttei loppu-
viimein sen armollisempi: vapaus joka tytöille lankeaa on 
samaa kuluttamisen ja vapaamielisyyden pakkoa, jonka 
myöhäiskapitalistinen todellisuusperiaate mahdollistaa. 
Se on sellaisen elämän näyttelyä, jota Rothbartin taika-
piirissä pidetään elämisen arvoisena. Tyttöjen kasvoilla 
viipyy eksyneisyys.

Kaavan mukaisesti kummassakin elokuvassa vanhaan 
yhteisöön myös palataan, mutta vain toiseen jää elämään 
toive ei-kaupunkilaisen elämänmuodon ja sen arvojen 
(perhe, yhteisöllisyys, alkutuotanto ja suhde maahan) 
säilymisestä. Kielletystä hedelmästä jää vain tunne, että 
taikapiiristä on siirrytty toiseen, sokeasti, eksyneen 
hymyä hymyillen. Sensuela sen sijaan havahtuu ym-
märtämään taikapiirien – saamelaisyhteisön, kaupun-
kielämän ja itsensä Joutsenlammen – välisiä suhteita. Se 
tohtii palata taikapiiristä toiseen, mutta myös kieltäytyä 
mahdollisuudesta, että taikapiirit kuunaan lakkaisivat. 
Sitä Joutsenlampi tekee toimiessaan vanhana, päällekirjoi-
tettavana pergamenttina: saattaa Sensuelassa kaavaa tie-

toiseksi itsestään. Kierrätettynä muotona se ei enää etsi 
emansipaatiota; vahinko vain, Kielletty hedelmä ei keksi 
jatkoa. Niin käpertyy muodon kunnia.

Kyllästynyt metafora
Kyyninen Sensuela ei silti ole. Pinnan ei saa antaa 
hämätä. Moraliteetti on koristeellinen lavaste. Toki 
Tulion elokuvassa sivutaan maalaistytön nöyryytystä 
kaupunkilaismiesten maailmassa ja torutaan modernia 
maailmankuvaa, mutta keskeinen dialektiikka on lo-
pulta muualla kuin himokkaan kaupunkilaisuuden ja 
viattomana alkavan tavallisen elämän visuaalisessa parit-
telussa. Se on kaavan ja ylijäämän – seksuaalisen liioit-
televuuden – välisyydessä, minkä jo elokuvan silloinen 
mainoslause kiteyttää: ”nainen kuuma kuin pätsi – 
upottava, märkä kuin suo”. Eroaako Sensuelan sisään-
heittäjä ensinkään Lollo-lehden otsikosta, on lukijan 
vastuulla, mutta voidaan kysyä, mikä oikeastaan on tämä 
referentti, Laila, tämä märkä suo joka utuisena avautuu? 
Miksi valaa vertaus piripintaan?

Sensuelan pohjapergamentissa se, jota pätsinä ja 
suona puhutellaan, oli ehkä ikuista rakkautta janoava, 
mutta noiduttu ihmisjoutsen. Sitten päälle kirjoitettiin 
synti ja sen paikalliset versiot, ennen muuta Maa on syn-
tinen laulu (jonka elokuvaversio ilmestyi muuten samana 
vuonna kuin Sensuela). Mutta edes Mukka ei yltänyt 
samaan absurdismiin kuin Tulio, joka loihti valkokan-
kaalle kiveksiä hampaissaan jauhavan Aslakin. Lampi 
soistuu synnistä, mutta Tulio ei tyydy siihen, mihin vielä 
Mukka: rakkauden ja kuoleman myyttisen paritanssin 
tuolla puolen on muutakin, tunteen saturaatiopiste, ja 
sen tuolle puolen Sensuela osoittaa.

Elokuvana Sensuela ei kuvaa enää niinkään syntiä 
ja hekumaa kuin aikaa niiden jälkeen. Pätsikään ei 
kuumene loputtomiin. Mitä siis tapahtuu, kun sellainen 
kaavaa koossa pitävä metafora kuin naisen rakkauden 
jano kyllästyy? Kun eroottisuudella vallan mällätään eikä 
suo voi enää märemmäksi käydä? Lammen vesi on vettä 
vain, mutta suon märkyys on rietasta, lihallista. Tällaisen 
kulttuurisen kyllästyspisteen sormettaminen katkaisee 
yhteydet vanhaan, eikä sellainen elämä sitten tunnu juuri 
miltään. Se on vailla kaikupohjaa. Takavuosina Fredric 
Jameson nimesi tämän historiantajun katoamisen erääksi 
myöhäiskapitalistisen logiikan keskeiseksi merkitsijäksi, 
ja samaa Sensuelakin enteilee. Se näkee edeltä tunteen, 
kokemuksen ja esteettisen haltuunottoa päin kääntyvän 
immateriaalisen tuotantomuodon seuraavan asteen ja 
ymmärtää ajoissa etsiytyä takaisin perinteisen pariin. 
Siksi Tulion elokuva ei pääty kaupunkiin.

Vastaavaa suomalainen nykyelokuva ei ole pystynyt 
tapailemaan. Katsoessaan kohti vanhaa, vanhoja paikal-
lisuuksia, tekstejä ja niiden turvaa kohti, Sensuela luotaa 
samanaikaisesti tulevaa, myöhäismodernia aikaa, jossa 
inhimillistä tuntoa kyllästetään alituisella kuumentami-
sella, entistä vetisimmillä rimmillä, kunnes tunnon on 
korvata tunnottomuus ja Lailan Levottomat. Eikä se Jout-
senlampikaan enää entisensä ole.

”Tytöille lankeava 
vapaus on myöhäiska-
pitalistisen todellisuus-
periaatteen mahdol-
listamaa kuluttamisen 
ja vapaamielisyyden 
pakkoa.”


