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otteita ajasta

Lemminkäisen lähteillä

Miten on mahdollista, että 
hippiporukan johto-
hahmon kertoma juttu 

Uudenmaan alla sijaitsevasta suun-
nattomasta onkalosta, jonne on pii-
lotettu pakanallinen kulta-aarre, saa 
sponsorit ja kalliit kaivinkoneet liik-
keelle?

Ihmiset uskovat uskomattomiin 
juttuihin. Jopa avoimesti fiktioksi 
myönnetyt tarinat innoittavat väen 
etsimään salakirjoituksia pariisi-
laisista kirkoista. Charles Berlitz 
ja Erich von Däniken kirjoittivat 
myyntimenestyksiä Bermudan kol-
miosta ja ufoista. Tulevissa vaaleissa 
eduskuntaan pyrkii ehtoja salaliitto-
teoreetikkoja, jotka puhuvat Uudesta 
maailmanjärjestyksestä ja Illumina-
tista. Eikä ilmiö ole edes uusi, onhan 
Atlantis- ja El Dorado -tarinoista 
innostuneita tutkimusmatkailijoita 
samonnut viidakoissa jo sukupolvia 
sitten. Silti on vaikea ennustaa, 
milloin uskon varassa ryhdytään 
toimeen.

Ior Bock onnistui luomaan it-
sestään voimakkaan hahmon. Hän 
kertoi tarinoita, joissa suomalaisen ja 
skandinaavisen mytologian elementit 
yhdistyivät intialaisiin ajatuksiin 
ja joissa Joulupukinkin alkuperä 
selitettiin. Myyttejä myötäilevien 
sanaselitysten laatijana Bock veti 
vertoja Sigrud Wettenhovi-Aspalle. 
Yli kymmenentuhannen vuoden 
taakse ulottuvat kertomukset olivat 
Bockin mukaan suullista sukupe-
rintöä, jonka hän avasi kaikille, jotka 
halusivat kuulla. Heitä riitti, ja Goa 
trance soi Sipoon suviyössä.

Päivisin kaivettiin. Ior Bock oli 
niin taitava tarinoija, että kaiva-

uksista innostuivat muutkin kuin 
hänen hippikaverinsa. Pelkkä ker-
tojantaito ei kuitenkaan saanut 
kaivinkoneita liikkeelle, vaan mer-
kittävää oli myös hankkeen kouriin-
tuntuvuus. Heinrich Schliemann 
otettiin tosissaan vasta kun hän kävi 
erään kukkulan kimppuun, eikä 
kukaan uskonut Thor Heyerdah-
liakaan ennen kuin hän lähti balsa-
lautalla merelle. Ensimmäinen kaivoi 
esille Troijan, toinen purjehti Perusta 
Polynesiaan. Vaikka kummankin 
teoriat olivat hataralla pohjalla, he 
kykenivät komeaan konkretiaan. 

Sipoossakin pyrittiin kohti 
selkeää päämäärää. Hanke oli vieläpä 
kansallisesti sävyttynyt, lupasihan 
Bock todisteen kalevalaisten tari-
noiden historiallisuudesta. Ei ole mi-
tenkään harvinaista, että tutkijoiden 
aikanaan vakavasti ottamat kysy-
mykset jatkavat elämäänsä muissa 
keskusteluissa kauan sen jälkeen, 
kun tutkijat ovat ne hylänneet. Lem-
minkäisen temppelin kaivauksilla 
kapitalisti kiinnostui suomalaisen 
kansanrunoudentutkimuksen alku-
vaiheiden polttavista kysymyksistä.

Töihin ryhdyttiin, vaikka kaikki 
osallistuneet muistavat mainita Iorin 
painottaneen, ettei hän voinut tietää 
paljastaisivatko kaivaukset tien Lem-
minkäisen temppeliin. Kertomushan 
voisi osoittautua symboliseksi.

Luin Bockin kaivauksilla viih-
tyneestä miehestä, joka lukuisia us-
kontoja kokeiltuaan totesi nautti-
vansa Sipoossa juuri siitä, ettei siellä 
tarvinnut uskoa mihinkään. Hänen 
huomionsa on tärkeä: hahmo ni-
meltään Ior Bock ei vaatinut kuuli-
joiltaan vahvistusta väitteilleen. Siksi 

Bock oli hyvin erilainen kuin kaikki 
ne väärinymmärretyt nerot, jotka 
kiihkeän varmuuden vallassa selit-
tävät jotain täysin käsittämätöntä, 
rakentavat valtaisan teorian mität-
tömän varaan – ja vaativat kuulijaa 
uskomaan.

Luultavasti tämän eron vuoksi 
Bockin tarinat eivät huokuneet sitä 
kummitusjuttujen karmivuutta, 
joka leimaa monien uskomattomiin 
uskovien puheita. Hän osasi kertoa 
niin, että se tyydytti ihmisten halun 
kuulla jotain salaperäistä, mutta sa-
laliittoteorioita rakastavien tarpeita 
hän ei ruokkinut. Bock muistuttikin 
pikemminkin Saaban kuningat-
taren reinkarnaatio Helinä Rauta-
vaaraa kuin avaruuden muukalaisten 
kanssa keskustelevaa Rauni-Leena 
Luukanen-Kildeä. Hänen kertomuk-
sensa olivat kuin leikki, joka pyytää 
ymmärrystä ja osallistumista muttei 
ole uskon asia. Leikin keksijästä 
piirtyy itseriittoisempi kuva kuin 
uskonlahkon perustajasta. Bockia 
ei tarvinnut erikseen torjua, joten 
häntä jäätiin kuuntelemaan. Jotkut 
tempautuivat mukaan. Ja kuten Si-
poossa nähtiin, kaivinkoneillakin voi 
leikkiä.

Muistokirjoituksen kirjoittajat 
ovat yleensä edesmenneen ystäviä, 
tuttavia tai kollegoita. Tämä on kui-
tenkin muistokirjoitus henkilöstä, 
jota en koskaan tavannut. Kuten 
moni muukin, tunsin hänet vain 
hahmona: valtakunnanšamaani Ior 
Bockina. Suomi on hieman aiempaa 
harmaampi maa hänen mentyään 
manan majoille.
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