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Kulttuuri

A Antti Lähde

Arkkitehtuurissa on meneil-
lään pinnallinen vaihe, arvioi
Vuoden sisustusarkkitehdiksi
valittu Antti Paatero. Raken-
netaan lyhytnäköisesti ja kau-
pallisuuden ehdoilla. Konsul-
tit ja brändit jylläävät.

– Aikataulu pitää erilaiset
osapuolet yhdessä, ei jokin
arkkitehtoninen suunnitelma.
Usein kyse ei edes ole arkki-
tehtuurista vaan pelkästä ra-
kennustekniikasta.

SIO ry palkitsi Paateron
keskiviikkona Helsingin Kaa-
pelitehtaalla.Aiemmin hänel-
le on myönnetty Taideteolli-
suuden valtionpalkinto vuon-
na 1986 sekä Pro Finlandia -
mitali vuonna 2001.

Paatero perusti oman sisus-
tusarkkitehtitoimistonsa,Ant-
ti Paatero Oy:n, vuonna 1978.
Alalla hän on ollut kuitenkin
jo 60-luvun alusta. Hänen
tunnetuimpia suunnittelu-
töitään ovat muun muassa
Rauman ja Kajaanin kaupun-
gintalot, Helsingin Ooppera-
talo sekä tasavallan presiden-
tin virka-asunto Mäntyniemi.

Onnistuneita hankkeita on
yhdistänyt onnistunut yhteis-
työ.

Jokaisessa rakennusprojek-
tissa on paljon asioita, jotka
jäävät eri osapuolien vastuu-
alueiden rajoille.

– Nykyään rakennuttajat

ovat harvoin niin valistuneita,
että tällaiseen yhteistyöhön
olisi mahdollisuus. Kaikki pi-
tää nykyään kilpailuttaa.Teh-
tävät ovat usein hyvin raako-
ja, mekaanisia, ja vaatimusta-
so alhainen.

Tekemisen tapa on muuttu-
nut ajan saatossa radikaalisti.
Ennen sisustusarkkitehdin pi-
ti työtä tehdessään katsoa
vuosikymmenten päähän, nyt
riittää usein muutamakin
vuosi.

– Etenkin ravintolapuolella
suunnittelu on usein vain
kaupallisten brändin vaati-
musten toteuttamista. Ei se
ole suunnittelua ollenkaan.
On valtavaa energian ja ma-
teriaalin tuhlausta, jos työn ei
ole tarkoituskaan kestää ai-
kaa.

Suunnittelijoilta Paatero
peräänkuuluttaa laaja-ala-
isuutta. Putkinäkö ei vie pit-
källe.

– Uteliaisuuden täytyy
ulottua oman ammattikarsi-
nan ulkopuolelle. ”Laajan ku-
van” näkemisestä on todellis-
ta, vaikkakin usein näkymä-
töntä hyötyä. En kuitenkaan
syytä niinkään suunnittelijoi-
ta kuin toimeksiantajia. Jos
meille kehittyy tarpeeksi va-
listunut toimeksiantajakunta,
niin uskon asioiden muuttu-
van. Mutta niin kauan kuin
vaatimustaso on vaatimaton,
niin vastaukset ovat myös.

Antti Paatero 
vaatii vaatimaan

Vuoden sisustusarkkitehti. Antti Paatero vaatii raken-
nuttajilta valistuneisuutta ja suunnittelijoilta laaja-alaisuut-
ta.

M
au

ri 
R

at
ila

in
en

 –
 c

om
-p

ic
.

Kirjat 

Taina West, Tanja Saarela:
Elämisen sietämätön 
keveys

117 sivua, hinta 39 euroa.
WSOY 2006.

Joidenkin kollegojen ennakko-
käsityksiin ei vieläkään sovi, että
hahmotan oikeasti asioita ja ym-
märrän budjetin rakentamisesta
kaiken. Edelleen jotkut ajattele-
vat, että toi tyttönen hoidetaan
pois vasemmalla kädellä. Kun se
ei sitten onnistukaan, olen helve-
tin hankala ämmä, kulttuurimi-
nisteri Tanja Saarela (kesk) pau-
kuttelee keskiviikkona julkiste-
tussa kirjassa Elämisen sietämä-
tön keveys.

Kirjan on kirjoittanut toimit-
taja Taina West. Saarela, entinen
Karpela, ei myöskään säästä toi-
sen päähallituspuolueen, sdp:n
puheenjohtajaa ja valtiovarain-
ministeriä.

– Eero Heinäluomallekin on
annettava aikaa osoittaa kykyn-
sä. Hän on ensimmäisen kauden

kansanedustaja, jolle prosessien
eteenpäin vieminen saattaa olla
hyvinkin vierasta ja uutta. Ei voi-
kaan olettaa, että valtiovarainmi-
nisterin homma olisi heti hans-
kassa.

Elokuun budjettipaini ei yh-

teisymmärrystä lisännyt. Saarela
arvioi kirjassa happamasti, että
hallituksen ”toimintakulttuuris-
sa ja pelisääntöjen noudattami-
sessa on paljonkin toivomisen
varaa”. Heinäluoman lisäksi hän
nostaa tikun nokkaan tämän
edeltäjän Antti Kalliomäen.

– On hirveän turhauttavaa,
kun hallituksessa on sovittu jos-
tain asiasta ja yhtäkkiä mikään
ei olekaan sovittu, Saarela moit-
tii.

Esimerkeiksi hän ottaa neu-
vottelut Aleksanterin teatterin
jatkosta Helsingissä ja opintotu-
ki-asiat. Tässä hän varmaan ki-
teyttää poliitikon uransa ongel-
man: ulkopuolelta tullut, nuori ja
kaunis nainen joutuu koko ajan
lunastamaan paikkansa. Hän va-
littaakin jatkuvan vähättelyn
nyppivän. Yhdessä vaiheessa se
vei masennukseenkin.

Omiltaankin ministeri on saa-
nut nuhteita. Susia puolustaneen
Saarelan mukaan nokikkain jou-
tuivat silloin ”nuori nainen ete-
lästä ja vanhan liiton metsien
miehet”.

Laveasti kirjassa pohditaan
Saarelan ja median suhdetta.

West pitää sitä ”lievästi sanottu-
na ongelmallisena”.

Lööpeissä
47 kertaa
Ministeriaikana Saarela on Wes-
tin laskujen mukaan ollut iltapäi-
välehtien lööpeissä 47 kertaa.
Hän myy.Välit mediaan kiristyi-
vät eduskuntauran alussa 1999.
Saarela alkoi säännöstellä julki-
suutta, mitä ei olisi sopinut teh-
dä.

West tunnustaa, että Saarelaa
soimataan julkisuuden hallitse-
misesta ennen muuta iltapäivä-
ja viihdelehdissä.Asiat painottu-
vat maakunta- ja ammattilehdis-
sä. Jos Saarelalla on omat luot-
totoimittajat, minkä West tyr-
mää, on hänellä myös vahvat kä-
sitykset vastustajista. Ilta-Sano-
mien politiikan toimittajan Pek-
ka Ervastin tiliin on kirjassa pan-
tu puuskahdus Karpelasta: ”se
kupla vielä puhkaistaan”.

– Ilta-Sanomien veetuilu on
kroonista, ministeri kirjaa päivä-
kirjaan kesällä 2005.

Kirsti Pohjonen

Tanja Saarela sairastui vähättelystä

Sai tarpeekseen. Tanja Saa-
rela tilittää kirjassaan, miltä
tuntuu kun vähätellään.

Kommentti

Toimittaja Taina Westin ja
kulttuuriministeri Tanja Saa-
relan yhteinen teos Elämisen
sietämätön keveys tähtää sel-
keästi vaaleihin.

Se on ministerin viime
vuosiin keskittyvä, sujuvasti
kirjoitettu jutustelukirja, joka
on tehty täysin Saarelan eh-
doilla.

Sivuilla kerrataan polvistu-
miset paavin edessä, äiti Am-
man halaukset, kiistat opin-
totuista.

Saarela saa selittää kaikki
parhain päin. Tasapainotta-
vaa arviota tai arvostelua kir-
jasta on turha hakea.

Yksityiselämän paljastuk-
sia kirja ei tee. Suhde Sauli

Niinistöön sivuutetaan muu-
tamilla riveillä, parissa koh-
dassa vilahtaa maininta ko-
husta Saarelan ja Matti Van-
hasen välillä.

Vuosien saatossa ystävys-
tyneet West ja Saarela puhu-
vat sivukaupalla niitä näitä,
jonkin verran politiikasta,
vielä enemmän Saarelan ja
median suhteesta sekä us-
kosta ja henkisyydestä.

Kulttuuripolitiikkaa ja sen
tulevaisuutta ministeri ei
pohdi.

Urheilu- ja kirkkoasiat
ovat viranhoidosta jonkin
verran esillä.

Yhteyksiään keskustaan ja
keskustan ministeriryhmään
Saarela ei haastatteluissa
ruodi.

Kirsti Pohjonen

Jutusteleva vaalikirja

A Johanna Vehkoo
HELSINKI

– Minä olen vanha juutalainen:
kun minulta kysyy lyhyen kysy-
myksen, minä annan pitkän vas-
tauksen, sanoo kirjailija Arnost
Lustig (s. 1926), ja kehottaa kes-
keyttämään, jos vastaus alkaa
polveilla liikaa.

Eihän tätä miestä voi keskeyt-
tää. Oikeastaan häntä kuuntelisi
mielellään koko illan, ellei pitäisi
kirjoittaa hänestä juttua seuraa-
van päivän lehteen.

Hän on tullut Suomeen ensim-
mäistä kertaa eläessään, koska
Like julkaisee torstaina ensim-
mäisen Lustig-suomennoksen,
romaanin nimeltä Rukous Ka-
tarzyna Horowitzille (suomenta-
nut Nina Saikkonen). Mutta siitä
lisää myöhemmin.

Lustig tosiaan vastaa jokai-
seen kysymykseen tarinalla.

Ensimmäinen tarina, joka Lus-
tigista pitää kertoa, on tarina
nuoren tsekkiläispojan joutumi-
sesta natsien keskitysleirille.
Vuonna 1942 Lustigin perhe jou-
tui gheton kautta Auschwitz-Bir-
kenauhun.Arnostin isä kaasutet-
tiin, koska hänellä oli silmälasit.
Poika sai elää, koska oli nuori ja
vahva.

Tuleva kirjailija pakeni kave-
rinsa kanssa Dachaun keskitys-
leiriin matkaavasta junasta. Mo-
nen vastoinkäymisen jälkeen he
pääsivät Prahaan.

Siellä natsien kynsistä selvin-
neestä nuoresta miehestä tuli
kommunisti.

– Leirillä parhaat ihmiset oli-
vat kommunisteja: epäitsekkäitä
ja rohkeita. Muuten siellä oltiin
eläimiä, yritettiin vain selviytyä,
Lustig sanoo,

– Kommunismi antoi toivoa
oikeudenmukaisesta maailmasta
ilman rasismia. Perheemme oli
ollut köyhä, mutta nyt ompelija-
tar-äitini sai maistaa tehtaassa
samppanjaa.

Kommunistipuolue korruptoi
Lustigin: kun reportteri-kirjaili-
jaa huvitti lähteä Havaijille, hän
pääsi.

Lustig oli tosiuskovainen
kommunisti, kunnes 11 juutalais-
ta kommunistia sai hirttotuo-
mion.

Kirjoittaja alkoi kritisoida.
Kun neuvostotankit vyöryivät
Prahan kaduille keväällä 1968,
Lustig oli perheineen matkalla
kohti Amerikkaa.

– Kommunismi oli ihana unel-
ma, josta tuli kauhea pettymys,
rikollinen yhteiskunta, Lustig to-
teaa.

– Tunsin olleeni kuin natsi,
koska olin auttanut rakenta-
maan sitä yhteiskuntaa.

Toivoa epätoivon
hetkellä
Rukous Katarzyna Horowitzille
sijoittuu keskitysleirille ja perus-
tuu osin tositapahtumiin, kuten
melkein kaikki Lustigin kirjat.
Tshekkiläinen klassikko ei kui-
tenkaan pidä itseään ”holokaus-
tikirjailijana” – hän kirjoittaa ih-
misistä äärimmäisissä tilanteissa.
Häntä kiinnostaa toivo epätoi-
von hetkellä.

Lukija tietää koko ajan, että
romaanin henkilöt – upporik-
kaat juutalaismiehet ja 19-vuo-
tias puolalainen tanssijatar – ei-
vät mitenkään voi selviytyä. Kui-
tenkin he toivovat loppuun asti,
että saisivat elää.

Tarina on piinaava, karmaise-
va, ja lopulta julman kaunis. Kir-
jailija itse pitää sitä ”optimistise-
na tarinana rohkeasta tytöstä”.

– Tadeusz Borowski kirjoitti
myös samasta tytöstä kirjassaan
Kotimme Auschwitz, hän mainit-
see.

– Kirjoitin illasta aamuun, ja
aamulla kirja oli valmis. Se on
nopeimmin syntynyt kirjani, kos-
ka näin tarinan niin selkeästi.

Jaksaako keskitysleirin kauhut
kokenut kirjailija sitten olla opti-
misti? Entä äärioikeistolaisten,
rasististen liikkeiden leviäminen
Euroopassa? Entä ne historian

kieltäjät, jotka eivät usko holo-
kaustin tapahtuneen ollenkaan?

– Sodan jälkeen uskoin, että
antisemitismi ja rasismi olivat
kuolleet. On suunnaton petty-
mys, ettei niin tapahtunut, Lustig
sanoo.

– Holokaustin kieltäjät ovat
nykypäivän Gestapo-agentteja,
sillä se on Gestapon suunnitel-
mien mukaista.

– He halusivat murhata silmin-
näkijät ja hävittää todisteet, kos-

ka he tiesivät tehneensä jotain
täysin uskomatonta.

Mutta onko ihmiskunnalla toi-
voa, vai kuuluuko lajitoverin sor-
taminen ihmisluontoon? Tähän-
kin Lustig vastaa tarinalla:

– Yhtenä päivänä kävelin
Auschwitzissa pihalla ja palelin
kauheasti. Oli murheen murta-
ma, koska isäni oli tapettu. Muu-
tama mies kerääntyi ympärille-
ni, he lämmittivät minua kehoil-
laan. Se oli minulle tärkeä ope-
tus inhimillisyydestä. Kukaan ei
voi väittää minulle, ettei ihmises-
sä ole hyvyyttä ja solidaarisuutta,
jopa kauheimmissa olosuhteissa,
Lustig sanoo.

– Toiset kirjoittavat paremmin
pahuudesta, minua kiinnostaa
hyvyys.

■ Arnost Lustig pitää luennon
Helsingin yliopistossa perjantai-
na 29.9. kello 10. Hän puhuu
myös Turun kirjamessuilla lauan-
taina 30.9. kello 14.40.

Keskitysleiriltä selvinnyt kirjailija
uskoo ihmisten hyvyyteen

Helsingissä ensi kertaa. – En ole kovin uskovainen juutalainen, mutta vaimoni on sionisti. Saan
siis juutalaisuudesta tarpeekseni kotona, sanoo kirjailija Arnost Lustig, mutta suostuu silti posee-
raamaan Kosher Delin ja synagoogan edustalla.

A Johanna Vehkoo
HELSINKI

Arnost Lustig on kirjailijanuran-
sa ohella toiminut muun muassa
sotakirjeenvaihtajana Israelissa,
ohjaajana radiossa ja elokuva-
käsikirjoittajana. Vuodesta 1973
lähtien hän on opettanut eu-
rooppalaista kirjallisuutta yli-
opistossa Washingtonissa. Hän
on ollut kirjallisuuden professori
vuodesta 1978.

Tämä mies on tosiaan ehtinyt
moneen paikkaan. Kustantajan
lehdistötiedotteeseen on – ilman
selityksiä – painettu valokuva,
jossa Lustig hymyilee kameralle
yhdessä Che Guevaran kanssa.
Mitä ihmettä?

– Raportoin innokkaana nuo-
rena toimittajana kaikista vallan-

kumouksista Radio Prahalle,
Lustig vastaa, ja alkaa kertoa
reissustaan Kuubaan 1960-luvun
alussa.

– Tapasin Chen monta kertaa.
Hän oli hyvin karismaattinen,
mutta yllättävän herkkä. Astma
vaivasi häntä, ja hän puhui kuis-
katen. Politiikkaa hän ei puhu-
nut, mutta valitteli, että tshekit
lähettävät Kuubaan rasvaisia säi-
lykkeitä. Kuubalaiset eivät pysty
syömään yhtä paljon rasvaa kuin
tshekit tai venäläiset!

Lustig oli Tshekkoslovakian
armeijassa arvoltaan vain sota-
mies, mutta jostain syystä hän sai
kenraalin univormun.

– Annoin arvomerkkini kuu-
balaisille naisille, hän sanoo, ja
silmät peittyvät naururyppyjen
alle.

Che ei puhunut
politiikkaa

Toiset kirjoittavat paremmin pahuudesta,
minua kiinnostaa hyvyys.

Arnost Lustig
kirjailija
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