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Viha, nuoruus ja
transnationaalit soittajat
1968 tarkastelussa Turussa
Hipit tanssivat Golden Gate -puistossa San Franciscossa, nälkäiset lapset kuolevat tien
varrella Biafrassa, demokratiaa tavoittelevia ihmisiä Prahan keväässä, neuvostotankkeja
Prahan elokuussa, Peggy Fleming taituroi kaunoluistelukultaa Grenoblessa,
olympiavoittajat nostavat kätensä Mustat pantterit -tervehdykseen Mexico Cityssä, ruumis
Memphisissä – Martin Luther King Jr., ruumis Los Angelesissa – Robert Kennedy, 23 000
poliisia ja kansalliskaartilaista rauhanaktivisteja vastassa Chicagossa, psykedeliaa, unisexasuja, naisten ja lasten kärsimystä My Lain kylässä Vietnamissa, kulttuurivallankumouksen
uurastajia Kiinassa, Vanhan valtaus Helsingissä… Tunteet ja muistot 50 vuoden takaisesta
maailmasta ovat tihentyneet näihin kuviin. Toistuessaan kuvat paaluttavat vuoden 1968
väkivallan ja rauhan, vallankumoushaaveiden ja nuoruuden ajaksi. Tässäkö kaikki? Mikä ei
ole näkyvissä?

T

urun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine järjesti huhtikuun lopulla seminaarin Toivon ja raivon vuosi 1968 1.
Kyseisen vuoden merkityksiä ei arvioitu
ainoastaan Sirkkalan luentosalissa. Kuin
60-lukulaiset flower power -kuviot seminaari levittäytyi
pääkirjaston hippimittaritilaisuudeksi, Bar Ö:n ja Turun
kirjakahvilan elokuvaesityksiksi sekä aihetta pohjustaviksi
blogikirjoituksiksi. Myös seminaaripäivän teemoissa etsittiin ja eriteltiin risteävyyksiä. Miten kamppailu köyhyyttä vastaan lomittui kansalaisoikeustaistelujen kanssa
tai miten läheistä sukua nuorten kapinat kapitalistisessa
lännessä ja sosialistisessa Itä-Euroopassa olivat toisilleen?
Miten poliisivoimat militarisoituivat Yhdysvalloissa
1960-luvun lopulla; mitä tapahtuu nyt? Pitääkö vuoden
1968 jälkeisestä feminismistä puhua aaltoina vai toisiinsa
kytkeytyvinä, osittain päällekkäisinä vaiheina? Mitä populaarimusiikki kätki ja paljasti? Voiko Suomessa puhua
vuodesta 1968 kiteyttämättä aikaa Vanhan valtaukseksi?
Rauhan ja rakkauden ilmiasustaan huolimatta vuosi
1968 ei ole poikkeus vihan pitkässä historiassa. Mila
Oiva esitti, mitä aika merkitsi keskisen Itä-Euroopan
sosialistisissa valtioissa. Varsovan yliopistolta sananvapausvaatimuksina käynnistynyt protestiliike sai pian
vastaansa antisemitistisiä ja anti-intellektuaalisia voimia.
Mielenosoitusten levitessä ympäri Puolaa opiskelijoita ja
professoreja pidätettiin. Monet heistä olivat taustaltaan
juutalaisia. Kärjistyneessä ilmapiirissä maasta lähti yli
15 000 kansalaista, eikä valtiovalta tässä tapauksessa estänyt maastamuuttoa, pikemminkin suositteli sitä.

Juutalaisvastaisuuden jälkiä näkyi myös Ranskan tavassa kohdella kevään 1968 näkyvää opiskelijajohtajaa
Daniel Cohn-Benditiä, kuten Kari Immonen puheenvuorossaan muistutti. Koska juutalaistaustainen CohnBendit oli Saksan Liittotasavallan kansalainen, viranomaisten mieleen tuli maastakarkotus. Aie ei toteutunut,
sillä monet muistivat Ranskan toimet toisen maailmansodan aikana. Tuolloin maa lähetti 73 000 juutalaisperäistä kansalaistaan Saksan tuhoamisleireille.
Kari Kallioniemi puhui Yhdistyneestä kuningaskunnasta vuonna 1968 ja menetetystä vallankumouksesta
hyvin brittiläisenä myrskynä teekupissa. Hän löysi mystisyyteen kallistuvan hippiyden ja nostalgiaa tihkuvan popmusiikin rinnalta päätään nostavaa konservatismia, jolla
on vaikutuksensa nykypäivään saakka. Kallioniemi kertoi
muinaiskreikan professorista, parlamentaarikosta ja ministeristä Enoch Powellista, joka piti huhtikuussa 1968 Rivers
of Blood -puheensa. Maahanmuuttovastaisuudellaan se
nostatti tukimielenosoitusten sarjan. Enoch Powellin sanat
kaikuvat edelleen brexitin jälkeisessä Britanniassa, Kallioniemi arvioi. Pelkkää suurvalta-ajan haikailua vuosi 1968
ei kuitenkaan ollut. Kari Kallioniemen ja Kimi Kärjen järjestämässä hippimittarissa Turun pääkirjastolla kuulimme
muun muassa The Kinks -yhtyeen kappaleen ”The Village
Green Preservation Society” (1968) samannimiseltä konseptialbumilta. Sen vallankumouksellisuus ulottuu yli
oletetuimman Rock and Revolution -paisuttelun. Kinks
kritisoi kulutuskulttuuria, toisaalta omaa asemaansa vastakulttuurin käytössä tai käsitystä svengaavasta Lontoosta.
Levy ei ollut myyntimenestys.
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Jos vaikka rakastuu, niin ei
ole paikkaakaan, missä olla2
Ennen muuta 1968 oli nuorison
vuosi. Sattumaa se ei ollut. Myös
Turun Sanomat muisteli ennen
Toivon ja raivon -seminaaria
vuotta 1968 ja haastatteli Kimmo
Rentolaa.3 Hän muistutti, miten
nuorten suhteellinen osuus kohosi
Suomessa huippulukemiin kaksi
kertaa 1900-luvulla. Vuodet olivat
1917 ja 1968. Mila Oivan puheenvuorosta ilmeni, miten samanlaisista
aineksista nuorison liikehdinnät
Itä-Euroopan sosialistisissa ja LänsiEuroopan kapitalistisissa maissa
koostuivat. Taustatkin muistuttavat
toisiaan. Kiihkeä kaupungistuminen
ja voimakas talouskasvu leimasivat
monen Euroopan maan kehitystä
toisesta maailmansodasta 1970luvun alkuun. Koulutustaso kohosi,
ja yliopistoja alkoi vaivata pula tilasta ja muista resursseista. Turismista tuli osa keskiluokkaista elämää
myös sosialistissa maissa, markkinoille saatiin lisää kulutustavaroita
ja populaarikulttuuri tuotteistettiin,
kun valtiolliset instituutiot ymmärsivät sen merkityksen. Länsimaisen
folkmusiikin ja laulaja-lauluntekijäperinteen vastinetta edustivat esimerkiksi Bulat Okudžava ja Vladimir Vysotski Neuvostoliitossa.
Television välityksellä maailman
tapahtumat kietoutuivat nyt toisiinsa. Niko Heikkilä toi omassa
esityksessään ilmi, miten amerikkalaisten rauhanaktiivien demokratiakamppailu Chicagossa ja Varsovan
liiton miehitys Tšekkoslovakiassa
rinnastuivat television kuvavirtana
elokuussa 1968. Vaikka demokratialle otolliset hetket ovat sattumanvaraisia, vuoden 1968 merkitys
Yhdysvalloissa oli Niko Heikkilän
mukaan sen kyvyssä tuottaa symbolista kieltä sosiaalisen muutoksen
tarpeisiin. Kulutuskulttuuria irvailleen vastarintakulttuurin tuotteilla on ollut suuri vaikutus. Paradoksi syntyi, kun myös vastakulttuurin tuotteet kaupallistettiin nopeasti.
Vaikka erityisesti Tšekkoslovakian miehitys murskasi toiveet sosialististen valtioiden vähittäisestä

uudistumisesta, vuoden 1968 kokemukset jäivät piilevinä elämään.
Näistä aineksista ihmiset kehittivät
elämäntapastrategioita sosialismissa
selviytymiseen. Toisaalta monia
vaivasi ulkopuolisuuden tunne ja
he tiedostivat, että sosialistiset rakenteet eivät voi olla ikuisia. Mila
Oivan mukaan 1968 muodostui keskisen Itä-Euroopan sosialistimaissa
tärkeäksi sukupolvikokemukseksi,
joka piti yllä ajatusta kansalaisyhteiskunnan mahdollisuudesta tai ihmisoikeuksien toteutumisesta. Kari Immonen puolestaan näki nuoruuden
voimana sen, että Prahan keväästä
ja Tšekkoslovakian reformipyrkimyksistä ei muisteta niinkään uu-

distusmielistä kommunistipuolueen
pääsihteeriä Alexander Dubčekia
vaan polttoitsemurhan tehnyttä
opiskelijaa Jan Palachia. Juuri Palach
innoitti samettivallankumouksen tekijöitä vuonna 1989.
Tšekkiteema rinnastui Turun
kirjakahvilan 1968 – hullu filmivuosi -ohjelmassa4. Siellä nähtiin lyhytelokuva Venäläinen ruletti, jonka
on ohjannut Prahan maineekkaassa
elokuvakoulussa FAMU:ssa opiskellut Jukka Pakaslahti. Elokuva
näyttäytyy kertomuksena rakkauden
ja sattuman oikuista, mutta hienovireisesti se liittyy tšekkiläisen elokuvan uuteen aaltoon. Vuonna 1967
valmistuneen teoksen kuviin on jo

HEIDI KÖNGÄS
Kuva Jouni Harala, Otavai
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Toinen Amerikka
Vaikka kansantaloudet olivat vahvistuneet merkittävästi
toisen maailmansodan ajoista, köyhyys oli silti vakava
ongelma myös vauraassa lännessä. Vuoden 1968 arviointi pilkkoo kokemukset helposti erillisiin karsinoihin.
On kansalaisoikeustaistelua ja kampanjointia köyhyyttä
vastaan. On naisliikettä ja rauhanmarsseja. Toivon ja
raivon vuosi 1968 -seminaarin yhdysvaltalainen vieras
Daniel M. Cobb osoitti, miten 1960-luvun edistysliikkeet kytkeytyivät kuitenkin vahvasti toisiinsa. Kuka
olikaan havainnut yhteydet ja risteymät paremmin kuin
Bob Dylan? The Times They Are a-Changin’ -albumi
(1964) on aikansa historiankirja.
John Kenneth Galbraithin teos Runsauden yhteiskunta (Affluent Society 1958, suom. 1969) ja demokraattipoliitikko Michael Harringtonin The Other
America (1962) olivat jo herätelleet kansakuntaa huomaamaan, että kaikki amerikkalaiset eivät elä yltäkylläisyydessä. Bob Dylanin laulu ”The Ballad of Hollis
Brown” (1964) kertoo tuosta toisesta Amerikasta. Kampanjat köyhyyttä vastaan liittyivät läheisesti myös kansalaisoikeustaisteluun. Laulussaan ”Only a Pawn in Their
Game” (1964) Dylan osoittaa, miten hän näkee yhteyden murhatun mustan kansalaisoikeusaktivistin ja Ku
Klux Klaniin kuuluneen murhaajan välillä. Muutos ei ole
mahdollinen ennen köyhien keskinäistä solidaarisuutta
ihonväristä riippumatta. Sama taistelu jatkuu Yhdysvalloissa edelleenkin.
Bob Dylanin runoudessa yhdistyvät myös rotu,
luokka ja sukupuoli, kuten ”The Lonesome Death of
Hattie Carroll” (1964) -kappale osoittaa. Sota kuuluu
joukkoon. Monissa Bob Dylanin sodanvastaisissa lauluissa lihallistuvat Martin Luther Kingin sanat siitä,
miten Vietnamin pommit räjähtävät kotimaassa. Yleisön
kysyessä, miksi Bob Dylan ei halunnut olla keulakuva
missään liikkeessä, Daniel M. Cobb arveli Dylanin

vierastaneen esimerkiksi valkoisten folk-muusikoiden
tapaa hyödyntää toisten ihmisten kamppailuja. Dylan
halusi välttää etuoikeutettujen suulla puhumista. Mitä
enemmän Dylan piiloutui, sitä enemmän hänestä tuli
koko aikakauden symboli, luennoitsija kuitenkin kiteytti.
Tosin Daniel M. Cobbin esitys ei ollut luento. Hän oli
kuin vuosi 1968, jolloin kaikkien piti osallistua. Cobbille
ei riittänyt akateeminen Dylan-tarkastelu: hän lauloi ja
säesti kitaralla tulkintansa pop-ikonin kappaleista.

Feminismi ja 60-luvun kokemusasiantuntijat
Mitä feminismille on tapahtunut 50 vuodessa? Keskustelu oli otsikoitu ”Feminismi 1968/2018”, ja siksi
Marianne Liljeström totesi heti alkuun, että #MeToo on
muuttanut kaiken. Nyt puhutaan vallankäytöstä, häirinnästä ja seksuaalisuudesta, ja se koskee miehiä ja naisia.
Niinpä mies ja nainen ovat tulleet uudelleen oleellisiksi
kategorioiksi; puhe sukupuolineutraaliudesta väistyköön.
Silti feminismin historia sitten vuoden 1968 on johtanut
sukupuolen moninaiseen ymmärtämiseen. Useat rinnakkaiset keskustelut esimerkiksi transsukupuolisuudesta
ovat nyt mahdollisia. Liljeström on lisäksi huomannut,
miten feminismistä on noin viimeisen seitsemän vuoden
aikana tullut käypä sana Suomessa. Toisaalta viimeistään
#MeToo -kampanja on paljastanut naisvihan laajuuden.
Heidi Kurvinen puolestaan korosti, miten feminismitarkasteluissa aalto-metafora jättää aaltojen yhteiset
pinnat usein huomaamatta. Kun homoseksuaalisuus oli
kiellettyä Suomessa vielä vuonna 1968, kuluneet vuodet
ovat merkinneet lesbo- ja homokulttuurien syntyä. Tuula
Juvonen muistutti kuitenkin, miten kulutuskulttuuri on
tarttunut niihinkin. Vastakulttuuri nousee nopeasti, ja
pinssi saattaa kertoa: ”Minulla ei ole varaa olla lesbo.”
Tällä hetkellä 1960-luvun tutkimus elää uutta vaihetta. Vanhan valtauksesta vuoden 1968 symbolina puhunut Katja-Maria Miettunen totesi, että ylioppilastalon
valtaus Helsingissä vertautuu ”radikaaliin 60-lukuun”,
koska historiakuva on muistelijoiden ja kokemusasiantuntijoiden rakentama. Kun historiakuvan rakentaminen
siirtyy nyt muille kuin muistelijoille, kiinnostavaa on
tietää, miten suomalaiset sukupolvikokemukset asettuvat
kansainvälisiin konteksteihin. Miettusen mukaan 1960lukua ei ole tutkittu ainakaan liikaa.
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Seminaarin ohjelma, oheisohjelmat ja aiheeseen liittyvät blogikirjoitukset verkossa: 1968seminaari.wordpress.com/2018/01/19/
toivon-raivon-vuosi-1968/
Eläköön nuoruus! 1968, ohj: Jaakko Pakkasvirta, tuotanto: Filminor Oy, 17 min.
Simo-Pekka Virkkula, Hullu vuosi 1968 – liehuvia lippuja ja
tulistuneita huutomerkkejä, Turun Sanomat 15.4.2018.
Elokuvavalikoima nähtiin ensi kertaa Tampereen elokuvajuhlilla
maaliskuussa 2018 KAVI:n erikoisnäytöksenä.
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Lotta Esko, Meadow 4 (2015), akryyli mdf-levylle, 100x100 cm. Kuva: Marko Mäkinen.

ujuttautunut sitä henkeä, joka leimaa seuraavaa vuotta
tai tulevia vuosikymmeniä.
Samassa ohjelmassa esitetty Jaakko Pakkasvirran
ohjaama ja Filminor Oy:n tuottama Eläköön nuoruus!
(1968) osoitti puolestaan, miten viattomista aineksista
1960-luvun loppu Suomessa koostui. Lyhyessä dokumentissa tavallisten nuorten lisäksi Blues Sectionin
muusikot kertovat elämästään ja ongelmistaan. Lapsenkasvoinen Ronnie Österberg silittää kissaa sylissään ja
haikailee suuremmista tuloista, että voisi muuttaa pois
vanhempien luota. Nuoret ja yhteiskunta näyttävät sittenkin olevan sopuisissa väleissä keskenään. Postipankki
haki edistyksellisen osallistujan mainetta tilaamalla ja rahoittamalla elokuvan. Pikkupoikamaisuus ei kuitenkaan
kerro kaikkea. Kun elokuvan taustalla alkaa soida ”SemiCircle Solitude” -kappale, vakuuttuu Blues Sectionin
uraauurtavuudesta. Perustajajäsenensä Jim Pembroken
kautta musiikki saa transnationaalin ulottuvuuden ja on
osoitus myös brittirockin vahvuudesta. Kulttuuri tuotti
lahjakkaita muusikoita aina Euroopan reunamaille asti.

