
3/2015  niin & näin   137 

Ei ainoastaan 
snookerista

Heinäkuun The Times Li-
terary Supplementissa David 
Papineau esitteli Katrina 

Hutchisonin ja Fiona Jenkinsin toi-
mittamaa teosta Women in Philo-
sophy. What Needs to Change? (2013). 
Papineau kysyy, miksi naisfilosofeja 
on niin vähän. Isossa-Britanniassa 
yliopistojen filosofian laitosten va-
kansseista vain 25 prosenttia on 
naisilla, ja luku on suurin piirtein 
sama kaikkialla englanninkielisessä 
maailmassa. Humanististen alojen 
joukossa filosofia on tässä mielessä 
selvä poikkeus, ja vain matemaatti-
silla aloilla miesten dominanssi on 
yhtä selkeä.

Näkyvää syrjintää pidetään teok-
sessa ”helppona tapauksena”, sillä 

ilmiö voidaan paikantaa ja siihen 
voidaan puuttua, jos vain halua 
riittää. Todelliset syyt epätasapainolle 
piilevät kuulemma filosofian luon-
teessa. Filosofiaan on kautta aikojen 
liittynyt machoileva ja lievästi aggres-
siivinenkin ”haastamisen” sävy, gladi-
aattorihenki, johon naiset ilmeisesti 
haluavat pitää etäisyyttä. Filosofialle 
– samoin kuin vaikkapa taloustie-
teelle ja propellipäiden aloille – on 
tyypillistä ”nerokkuuden impera-
tiivi”, omistautuminen ja pakko-
mielteinenkin uppoutuminen, joka 
jo itsessään kertoo jostakin annetusta 
eli ”raa’asta lahjakkuudesta”. Kyse on 
siis sekä vaatimuksesta että edellytyk-
sestä.

Papineaun mukaan jotakin samaa 
on snookerissa. Vaikka laji on avoin 
myös naisille, sadan parhaan pelaajan 
listalla ei ole ainoatakaan naista. 
Kuusinkertaisen maailmanmestarin 
Steve Davisin mielestä vain miehiä 

kiinnostaa hosua keppien ja pallojen 
kanssa aamusta iltaan täydellisyyttä 
tavoitellen. Naisten näkökulmasta 
saman ajan voi käyttää järkeväm-
minkin, pohtii Papineau.

Teoksen kirjoittajien mielestä 
kiintiöt eivät tarjoa ratkaisua tilan-
teeseen, sillä ne vain korostaisivat 
sukupuolten eroja ja olisivat askel 
taaksepäin. Jako filosofian sisällä 
syvenisi, ja epistemologia ja meta-
fysiikka jäisivät edelleen miesten 
käsiin. Järkevintä on aloittaa ”hel-
poista tapauksista” ja huolehtia 
siitä, ettei oppilasvalinnoissa ja vi-
rantäytöissä ole kätkettyä syrjintää. 
1950-luvulla naislääkärit olivat 
harvinaisuus. Toisin on tänään. Jos 
filosofiaa ympäröiviin käytäntöihin 
puututaan aktiivisesti, sekin muut-
tunee vähitellen.

Vai pitäisikö snookeria ehdottaa 
kouluihin pakolliseksi oppiai-
neeksi?

Jouni Avelin

Anna Ovaska

Katsoja kuulee ääniä

Näyttelyvieras kohtasi tämän vuoden Mäntän 
kuvataideviikoilla Pekilon tehdasrakennuksessa 
yli neljä kerroksellista ideoita. Pohjakerroksen 

yksinäisen ananaksen saattoi ohittaa helposti – näin kä-
sitteellisessä näyttelyssä yksi ananas jalustalla ei juuri hät-
käytä. Kunnes kuulee loukkauksen: ”läskiperse”, ja niin 
edelleen. Christelle Masin Ananas: provokaatio johdatteli 
audiovisuaalisten teosten maailmaan. Yksinkertaiset ää-
nelliset eleet muuttivat toisiksi teoksia, mutta myös kat-
sojan kokemuksen.

Yläkerran pikkusalissa lattialla on puolestaan kasa pos-
liininsirpaleita. Jon Irigoyenin Kyllä sopu sijaa antaa -instal-
laatiossa seinille kiinnitettyihin posliinilautasiin on maalattu 
sanoja kuten ”nollasopimus”. Osaa lautasista koristavat 
kevään mittaan tutuiksi tulleet kuvat SSS-miehistä: Sipilä, 
Soini ja Stubb. Ääninauhalta kuuluu rikkoutuvan posliinin 
räsähdys. Äänen, sirpaleiden ja ehjiksi jääneiden lautasten 
suhde jää mietityttämään: mikä särkyy seuraavaksi?

Viereisessä huoneessa arkisemmat esineet kuljettavat 
kohti tavallisen ihmisen elämää. Bita Razavin valokuvia 
ja ääntä yhdistävässä teoksessa Bitan kapiot seinille on 
kiinnitetty laatikoita, joista jokaisessa on kuva kodine-
sineestä: tuhkakuppi, teesihti, uunivuoka, lihamylly. 
Omistajan lakoninen ääni kertoo kunkin käyttötar-
koituksen ja lausuu ehkä jatkokommentin: ”Kukaan ei 
enää käytä samovaareja”; ”Tällaista esinettä en muista 
ostaneeni”. Kuluttaja-minä tekee tunnustuksiaan kuuli-
joilleen – ja samalla esineet luovat yhteyksiä ja tarjoavat 
samastumisen kohteita.

***

Padasjokelaisen Ars Auttoisten kesänäyttelyn äänekkäissä 
teoksissa rakennettiin niin ikään suhteita katsojiin. En-
tisen kansakoulurakennuksen täyttävässä näyttelyssä vai-
kuttavaa oli toisaalta eri tilojen käyttö ja niihin raken-
netut installaatiot (vintiltä saunaan ja maakellariin), toi-
saalta video- ja ääniteokset, kuten Veera Salmion ja Liisa 
Aholan ääni-installaatio I AM SPECIAL, jossa katsoja 
kutsutaan valokeilaan, keskelle kaikuvia aplodeita. Tyh-
jässä huoneessa tosin; nimenmukaisesti teos etsi erityi-
syyttä kokijasta itsestään.
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Päinvastaisia kokemuksia houkuteltiin puolestaan An-
niina Ala-Ruonan ja Venla Heleniuksen teoksessa Fresh 
Attitude and Value Survey, joka koostuu kyselylomakkeesta 
ja kuulokkeilta kuunneltavasta lomaketekstistä. Keinoääni 
toistaa nopealla tahdilla lomakkeen kysymyksiä vastaajan 
tyytyväisyydestä omaan elämäänsä ja osallisuuteensa yhtei-
sössä. Lisäksi udellaan, missä määrin kokija tuntee itsensä 
kulutushyödykkeeksi – ja kuulijan mieleen painuu jär-
jestään viimeinen vastausvaihtoehto: ”En tiedä.” Kyselyn 
herättämät sekavat tunteet olivat osin ääninauhan kieleen 
sidoksissa: englanninkielinen puhe kutsuu nopeutuvalla 
tahdillaan hätääntymään, suomenkielinen ääni puolestaan 
rauhoittaa ja kuulostaa jopa empaattiselta kaiken päättä-
mättömyyden keskellä. Mutta ennen kaikkea lomakeper-
formanssi tuo kirkkaana esiin, miten kokemuksista neuvo-
tellaan vuorovaikutuksessa kysymysten, niiden esittäjän ja 
vastaajan välillä: ”Oletko huolissasi, että saatat jäädä paitsi 
jostakin paremmasta? Kyllä / ei / en tiedä.”

Elina Halttunen-Riikonen 

Saamenmaasta kajahtaa

Suohpanterror on vuodesta 2012 kasassa ollut 
taiteilija-aktivistiryhmä, joka esiintyy kasvot pei-
tettynä ja nimettöminä. Anonymous-naamareissa ja 

saamelaisten kansallispuvuissa poseeraavista ”artivisteista” 
tulee ensimmäisenä mieleen yhdysvaltalainen feminis-
tinen taideaktivistiryhmä Guerrilla Girls, joka on jo 30 
vuotta gorillanaamareissaan ripittänyt taidemaailmaa mies-
keskeisyydestä ja elitismistä. Asia ensin, eivät yksilöt -pe-
riaate sopii häpeämättömän poliittiselle ryhmälle.

Tampereen Pispalan Hirvitalolle pystytettyyn pieneen 
näyttelyyn oli valittu moni-ilmeinen otanta suopunkiter-
roristien sosiaalisessa mediassa näkyvyyttä hankkineesta 
työstä. Kuvissa puhuu internet-ajan valtakieli; copyleftiä, 
muokkausta ja vastamainoksia. Mitä iskevämpi ja haus-
kempi, sen parempi.

Näyttely auttaa huuhtomaan päästä ajatuksen, että 
alkuperäiskansojen yli käveltiin ”silloin joskus” ja nyt ol-
taisiin siirtymässä parempaan suuntaan. Kattia kanssa.

Yhdessä mieleenpainuvimmista töistä Edvard 
Munchin Huudon hahmo on puhjennut ahdistuneeseen 
ulvontaansa ”Kaivosalue. Asiattomilta pääsy kielletty” 
-kyltin vieressä. Teema toistuu Saana-tunturin postikort-
timukaelmassa, johon on ilmestynyt louhos. Tervetuloa 
Lappiin! Lautapeliä mukailevassa julisteessa puolestaan et-
sitään Afrikan tähden sijaan Saamenmaan timanttia.

Maiden kolonisointi ei toki ole uusi ongelma. His-
toriasta muistuttaa Hirvitalollakin mainos, joka julistaa: 
”Saamelaisten laidunmaita myytävänä.” Kuvassa uudis-
asukkaille kaupataan ”hienoa maata Pohjoisesta”. Inten-
siteetti kuitenkin on kasvanut viime vuosikymmeninä. 
Monet ovatkin pohtineet onko globalisaatio vain uusin 

eufemismi jatkuneelle kolonisaatiolle1. Suomessa kaivoste-
ollisuudesta haaveillaan ”uutta nokiaa”, kuten presidentti 
Niinistö lausahti vuonna 20122. Saamelaisperspektiivistä 
kaivosekspansio ei silti ole siunaus vaan viimeinen kuo-
linisku. Puuhapoliitikkojen ”kasvua ja työpaikkoja” -lu-
paukset eivät paljoa lohduta. ”Meillä ei ole enää elintilaa 
minne perääntyä. Monen sadan vuoden luonnonvarojen 
hyväksikäytön seurauksena seisomme kuilun reunalla. Jos 
emme nyt tee muutosta, niin saamelaisilla ei ole pitkää 
elinaikaa enää kansana”, kiteytti Suohpanterror-ryhmän 
ainoa nimellään ja kasvoillaan mediassa esiintyvä jäsen 
Jenni Laiti haastattelussa alkuvuodesta3.

Haastatteluissa suopunkiterroristit tekevät selväksi, 
ettei saamelaiskulttuuria ole ilman poroelinkeinoa, joita 
kumpaakaan ei voi turvata turvaamatta ensin oikeuksia 
vaikuttaa maankäyttöön. Oikeudet kuuluvat alkuperäis-
kansoille ILO 169 -sopimuksen mukaisesti. Norja ratifioi 
sopimuksen vuonna 1990, mutta Ruotsi ja Suomi ovat 
vitkutelleet. Alkuvuodesta se eteni eduskunnan käsittelyyn 
vain tullakseen lykätyksi. Yhdessä julisteessa eduskuntata-
lolle näytetäänkin keskaria: kiitos tyhjästä.

Suohpanterror ei kuitenkaan aio alistua, kertovat 
kuvat. Monissa julisteissa seikkailee populaarikulttuu-
ristakin tuttua vastarintakuvastoa. Yksi vilkaisu riittää 
kertomaan homman nimen, kun saamelaistettu Rosie 
the Riveter esittelee hauistaan. Pussy Riotin punkru-
kouksen sijaan punkjoikua esittää naamioryhmä Pussy 
Sápmi.

Ajatus kaikkien julisteiden yksinkertaisesta popu-
laarikulttuurisesta avautuvuudesta johtaa kuitenkin ha-
koteille. Pysäyttävässä kuvassa on kolme hirttoköyttä ja 
teksti: Suicide is 100 % preventable. Idle no more. Kat-
sojan olisi hyvä olla perillä saamelaisten moninkertaisesta 
itsemurhariskistä: ”Tutkimuksen mukaan yksi kolmesta 
nuoresta saamelaisesta poronhoitajasta Ruotsissa on har-
kinnut itsemurhaa. Ahdistusta ja masennusta aiheuttaa 
muun muassa taistelu maankäytöstä perinteisellä po-
ronhoitoalueella”, kerrottiin uutisissa hiljattain4. Idle no 
more, loppu laiskottelulle tai vetelehdinnälle taas on so-
lidaarisuussilmänisku valtameren taakse, Kanadaan, jossa 
vuonna 2012 virinnyt Idle no more -liikehdintä kutsuu 
ihmisiä ”rauhanomaiseen vallankumoukseen alkuperäis-
kansojen itsemääräämisoikeuden ja maan ja veden suo-
jelun puolesta”5.

Väistämättä mieleen juolahtaa, olisiko ollut aiheel-
lista sisällyttää pienet infotekstit jokaiseen julisteeseen. 
Toisaalta ajatus vie jälkikolonialistisessa tutkimuksessa 
paljon pohdittujen tiedon, vallan ja ’luvallisen tietämät-
tömyyden’ kysymysten äärelle6. Kenellä on vastuu kou-
luttaa ja sivistää valtaväestöä ”vähemmistön asioista” ja 
ennen kaikkea, miksi tietämättömyys tietyistä asioista 
on niin kovin sallittua? ”Miten kertoa viimeiset 10 000 
vuotta tunnissa?” on myös Suohpanterrorin Laiti poh-
tinut huomatessaan haastatteluita antaessaan, että toi-
mittajille pitää aloittaa kertomalla asiat alkuperäiskansan 
määritelmästä asti7.

Tietämättömyys näkyy myös siinä, että suomalaiset 
osaavat vain harvoin nähdä ongelmana saamelaisten kult- Ku
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