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M ennyt  kevä t  vahv i s t i  kovas t i
uskoani siihen, että suomalaisen

yh te i skunnan  tunne lma t  ova t  ku in
Danten Helvetissä:

Sen äyräät home peitti, synnyttämä
alhaalta kohoavan kolkon huurun,
mi silmän niinkuin nenänkin on kiusa.

Menneenä  keväänä  koh tas in  yhä
taajempaan yhä useampia tuttaviani,
joihin osuvat edelleen Danten sanat:

Näin kansaa syvänteessä pyöreässä
ma käyvän ääneti ja itkein, kuten
käy hautasaatot maailmassa meidän.

Menneenä keväänä myös luin Helsingin
Sanomista, että Merita-pankin taloustieto-
ki lpai lun voiton vei 16-vuotias poika
vihertävässä puvussa juustontuoksuisin
ajatuksin:

Ensimmäisenä minulle tulee mie-
leen sosiaaliturva. Se on yksinker-
taisesti paisunut liian suureksi. Tie-
tysti juustohöylämalli on tasapuoli-
nen, mutta tästä huolimatta sosiaa-
l i turvaan pitäisi  uskaltaa puuttua
rohkeammin. (HS 15. 5. 96)

Tämän runopojan kal tais ia,  homeen
hajuun niin tottuneita ja totutettuja nuo-
ria, että imevät sitä raikkaana ilmana,
s ik iää Suomen koulu issa ja muissa
oppi la i toksissa samaan taht i in  kuin
ruumiita syntyy ja ruumissaatot pitene-
vät. Nämä 70-luvun lopulla ja 80-luvul-
la syntyneet nuoret eivät turhia kursaile
tai tunnontuskia koe, kun tulee Heidän
Aikansa periä eläkkeelle jäävien suur-
ten ikäluokkien paikat ja sysätä syrjään
vanhusten lailla edellään laahustavat,
hyvinvointivaltiossa pehmeiksi kasvat-
tuneet ja kort istoissa salamavauhtia
vanhentuneet 60-luvun lapset — kuten
itseni ja tuttavani. 60-luvun lapset ovat
j o  ny t  a i van  l i i an  vanho ja  j a
väärinkasvattuneita omaksumaan alati
nopeutuvan survival-roolipelin säännöt
ja  vo i t tamisen tehost ra teg ia t ,  jo t ta
heistä ol isi  kunnon vastusta nuori l le
haastajilleen.

Kun 60-luvun lapset kävivät koulua,
ei ollut pakollista filosofian kurssia tai
internet iä,  mutta ei  s ie l lä ja muissa
kasvattavissa käytännöissä myöskään
tarjottu tosi kovia aineita, jotka olisivat
olleet kunnon tehopiikkejä sisäisessä
yrittäjyydessä, kapitalismin hengessä
ja taidossa, oman edun ajamisessa ja
k i lpa i l i jo idensa pä ih i t tämisessä ta i

muussakaan  se l l a i sessa ,  j o ta  ny t
kipeästi tarvisi voidakseen nopeammin,
tehokkaammin ja nuorekkaammin tais-
tella markkinakentillä rahoista ja ase-
mista. Paitsijääneen kateellinen puna
kasvoi l laan 60- luvun lapset  saavat
lukea Helsingin Sanomista, että meille
opetett i in “vääriä” ja “outoja” talous-
oppeja, joissa elvytettiin, tasattiin rik-
kauksia ja l ievi tet t i in köyhyyksiä;  ei
leikkaamisen ja karsimisen “oikeita”
talousoppeja, joista nykykoulujen nyky-
nuoret saavat ammentaa ja vahvem-
man oikeudesta vakuuttua (HS 15. 5.
96).

Lapsuu temme ja  nuo ruu temme
Suomi kasvatti meistä avuttomia huma-
n is te ja  — jopa  merkonomi -  j a
insinöörikavereistanikin — ja alkaneen
aiku isuutemme Suomi  s i i rs i  meidät
surkimukset kortistoihin odottamaan ar-
mottoman nykySuomen armottomiksi
muovaamien nykynuorten tuloa. Ja me,
30-vuotiaina jo ikäloput, ajanhampaan
pahas t i  pu remat ,  va in  odo tamme,
va l i tamme ja  manaamme,  kun  n i in
naiivisti uskoimme, että yhteiskunta on
yhteisvastuuta, että politiikka tarkoittaa
yhteisten asio iden hoi toa — ja et tä
luokkataistelu Suomessa päättyi talvi-
sotaan…
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