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Maaseutua ja kaupunkeja aseteltiin
vastakkain jo 1970-luvulla
PERKELE-DOKUMENTTI

J-P PASSI / BUFO 2017

Liki 50 vuoden
välein valmistuneet
dokumentit paljastavat, etteivät
suomalaiset ole
juuri muuttuneet.
KATJA LAMMINEN
Ohjaaja Jörn Donner on tehnyt

arvokkaan kulttuuriteon taltioimalla tavallisten suomalaisten elämää 1970-luvulla ja nyt.
Dokumentit Perkele! Kuvia
Suomesta (1971) ja Perkele 2
– Kuvia Suomesta (2017) kannattaa katsoa putkeen, jotta voi
tehdä vertailua.
Ainakaan maaseudun ja kaupunkien välinen vastakkainasettelu ei ole hiipunut liki 50
vuodessa. Yhä kiistellään, elättääkö pääkaupunkiseutu muun
Suomen vai päinvastoin.
”Jyväjemmarit omistavat
tämän maan. Sen verran tekevät kuin tahtovat ja stadilaiset
viulut maksavat”, lauleskellaan
kumpaisessakin dokumentissa,
jotka esitettiin Helsingissä Rakkautta ja anarkiaa -elokuvafesti
vaaleilla reilu viikko sitten.
Maaliskuussa 2016 kuvausryhmä pistäytyi viljelijöiden
traktorimarssilla Helsingin Senaatintorilla. Donnerin mielestä viljelijöiden konekanta kielii,
että ammattikunnalla pyyhkii
hyvin.
Maaseudun autioitumisesta on

kannettu huolta vuosikymmenet. Yhä vain nuoriso haikailee
töihin ja opiskelemaan ulkomaille, tai vähintäänkin karkaa
kaupunkeihin. Pieniä tiloja pistetään pakettiin.
Donnerin mielestä koko
maan kattava asutus on mahdottomuus, koska maalta ei
löydy tekemistä.
Kuvausryhmä käy Kyyjärvellä ihmettelemässä ”maaseudun pysähtyneisyyttä

Telttailu oli suosittua nuorison keskuudessa 1970-luvulla.
Ruisrock-festivaali veti jo silloin kymmeniätuhansia osallistujia.
KIM ÖHRLING

Helsingin Kalasatamassa asuva, Perkele 2 -dokumentissa esiintyvä Roope Malmberg kertoo toimittaja Maria Veitolalle haluavansa aikuisena rikastua ja muuttaa San
Franciscoon.

valtionosuuksilla elävässä maaseutukunnassa”.
Yllättäen 1 300 asukkaan
kunnassa kuitenkin on tekemisen meininki päällä. Homehtuneen koulun tilalle aiotaan
rakentaa uusi, urheiluseura on
vireä ja palvelut löytyvät läheltä. Maahanmuuttajista on
saatu kylille uutta säpinää. Osa
heistä on jo työllistynytkin.
Moni pieni kunta on hoitanut viimevuotisen turvapaikanhakija-aallon mallikkaasti.

Ruotsalaisviljelijöiden
risteilyllä tarjotaan
vain kotimaista ruokaa
MAIJA ALA-SIURUA
HANNA LENSU
Ruotsalaisten viljelijöiden Bön-

debåten-risteilyllä on tarjolla
vain kotimaisista eli ruotsalaisista raaka-aineista valmistettua ruokaa.
Kehityspäällikkö Erik Flygt
kertoo MT:lle, että kotimaisen ruokatarjoilun tilaaminen
laivalle onnistui todella hyvin.
Risteily järjestetään ahvenanmaalaisen Viking Linen Cinderella-laivalla.
”Minulla on ollut todella
hyvä yhteistyö Viking Linen
kanssa”, Flygt kertoo.
Hän on vakuuttunut siitä,
että samanlainen järjestely onnistuisi vaivatta myös suomalaisen ruuan tarjoilussa.

Ruotsalaisten viljelijöiden
vuoden vaihteessa järjestettävällä risteilyllä keskitytään
kasvinviljelyyn, muun muassa
sen uusiin viljelytekniikoihin ja
innovaatioihin. Flygt työskentelee Onemotion-viestintätoimiston liiketoiminnan kehityspäällikkönä ja vastaa risteilyn
käytännön järjestelyistä.
Varsinaisena järjestäjä
tahona on LRF Media, joka on
ruotsalaisen tuottajajärjestön
LRF:n omistama lehtitalo.
Myös monet suomalaiset
maatalousalan yritykset sekä
neuvonta- ja etujärjestöt järjestävät asiakkailleen ja sidos
ryhmilleen erilaisia risteilyjä.
Tiettävästi samanlaista sopimusta täysin kotimaisesta tarjoilusta ei ole tehty.

Pienen karhunpennun
ihmeellinen aamupäivä
Kirja

mikrofonia tietyöläisen suuhun ja tivaa, mitä mies meinaa
tehdä, jos tietyöt loppuvat Suomesta. Miesparka ei tiedä, mi-

Maaseudun

kätevällä
Ostetaan vanhojen talojen
ikkunoita ja ovia käteisellä.
Myös lattialankut, kattopalkit, hirret ja erilaiset helat.
Soita 000 000 0000

Malli

Malli

Sanoimme TAHDON
Pyhän Laurin
kirkossa Vantaalla

Kiitos ihanille häävieraille
ja meitä monin tavoin
muistaneille!
t. Elsa ja Artturi Laurikainen

Malli

Helmi tapaa aamu-usvan,
kastepisaran, kevätpuron,
leskenlehden, pajunkissan
ja lopuksi tuulen, joka kertoo, että äitikarhu jo odottaa
Helmiä kotiin. Kotimatkalla
Helmi eksyy, mutta koti löytyy
eläinystävien avulla.
Välillä kirjassa riimitellään,
mikä innostaa leikki-ikäistä
kuulijakuntaa.
Suloiset, pastellisävyiset
kuvat täydentävät kertomusta.

Kesäisin nykynuoriso viettää

aikaansa melko samalla taval-

la kuin ennenkin: festivaaleilla, rannoilla ja kylien raiteilla.
Haaveet vain ovat suurempia.
Helsinkiläinen mopopoika haluaa kauppakorkeakouluun ja
pankkiiriksi San Franciscoon.
Harva tyttö haikailee kotirouvaksi.
Perkele 2 -dokumentin peruskysymys kuuluu: Kannattaako nykypäivän Suomessa
asua, elää, naida, kuolla?
Kaiken kaikkiaan vaikuttaisi
siltä, että kyllä kannattaa.

Tulevaisuuden

KIITOS kaikille vanhenemisestani muistuttaneille,
ystävät ja kylänmiehet ja
-naiset.
t. Kalevi Einari Aho
Kalajoen Tyngältä

Malli

Kannattaako
nykypäivän
Suomessa
asua, elää,
naida, kuolla?

KATSO DOKUMENTTI
Yle esittää Perkele 2 – Kuvia
Suomesta -dokumentin 4. ja 10.12.
Elokuvanäytökset:
8.10. Kuopion Vilimit
13.10. Kino Iiris Lahti
20.10. Arthouse Cinema Niagara
Tampere
21.10. Orion Helsinki
28.10. Teatteri Viirus Helsinki
22.–26.11. Porin elokuvafestivaali

VALMIITA ILMOITUSPOHJIA
HELPPOKÄYTTÖINEN
AVOINNA 24 H / VRK
MAKSU HETI
Itsepalveluliittymällä voit jättää erilaisia
teksti- tai kuvailmoituksia lehteen silloin,
kun sinulle parhaiten sopii. Olitpa myymässä,
ostamassa tai onnittelemassa, kaikki onnistuu
ilmoitusautomaattimme kautta.
OSTAMME JA MYYMME
KÄYTETTYJÄ RAKENNUSMATERIAALEJA JA YLIJÄÄMÄERIÄ SEKÄ ASUINKIINTEISTÖIHIN ETTÄ TUOTANTORAKENTAMISEEN. Hirret,
höylätavara, ovet, ikkunat,
pellit, huovat, levyt, eristeet, maalit, laatat ym.
Tarjoa isot ja pienet erät.
Klikkaa www.vanhaonuusi.
com tai soita 000 000
0000 / Jalmari Nygrén

Malli

Ostetaan
TARJOA ROHKEASTI
vanhoja/museoajoneuvoja, myös
epäkuntoiset. P. 044 7417709

Ilmoitusautomaatilla

90-vuotispäivän johdosta!
t. lapset, lapsenlapset ja
lapsenlapsenlapset

heli.virtanen@mt1.fi

Perkele 2 -dokumentissa
ei enää tivata haastateltavilta
tienestejä, vaan keskitytään
ennemmin elämänlaatuun.
Maa on vaurastunut ja aikaa
jää arvokeskustelulle. Jopa
mielenterveysongelmaiset on
päästetty ääneen.
Väestöllä on aikaa ja rahaa
osallistua eukonkantokisoihin
ja ravata Virossa.

Markkinapaikka

Ilmoita

Onnea Salme-mummu

HELI VIRTANEN

Tiitisen kirjoittama ja Tuula
Tiitisen kuvittama lastenkirja
Pienenpieni ei tee vaikutusta. Kun kirjaa alkaa lukea, se
osoittautuu aika ihanaksi.
Lukukerta lukukerralta kokemus vain paranee.
Pienenpieni on jollain tapaa
perinteinen satukirja. Se alkaa
siitä, kun pieni Helmi-karhu
lähtee itsekseen ulos tutkimaan, miten kevät herää.

Vuonna 1970 Donner työntää

ten suhtautua moiseen uhka
kuvaan.
No, tähän päivään mennessä
eivät ole tiet tulleet valmiiksi.
Tietysti koneet ovat korvanneet
käsiä.
Tietyöläisen palkka oli
1970-luvun alussa 600 markkaa kuussa, josta vuokraan
meni 50 markkaa. Nykyään
keskimääräinen suomalainen
tienaa noin 3 000 euroa kuussa,
josta asuminen lohkaisee usein
mojovan osan.

Huomio Pattijoki!

Esko-Pekka Tiitinen ja
Tuula Tiitinen: Pienenpieni.
28 sivua. Tammi

Ensivilkaisulla Esko-Pekka

Kiivaasta maahanmuutosta
huolimatta 1970-luvulta asti
jatkunut huoli kantaväestön
vähenemisestä pulpahtelee yhä
poliitikkojen puheissa. Lääkkeeksi huudellaan kaiken maailman synnytystalkoita, vaikka
maapallo hukkuu ihmisiin.

Jörn Donnerin mielestä koko maan kattava asutus on
mahdottomuus.

Perheilmoitukset
Ilmoitusautomaatilla

– 50 %

Testaa heti osoitteessa:
maaseuduntulevaisuus.fi/ilmoitus
tai Maaseudun Tulevaisuuden Mediamyynnin sivuilta
”Aineiston toimitus”

Maa- ja metsätaloustuotteita
Latokuivattua pikkupaali heinää
ja pyörö-kanttipaali olkea suurempi määrä. P. 0400 160937

JÄTÄ OMA
ILMOITUKSESI:
soita p. 020 413 2321
arkisin klo 8-16

Koneita
Vientiin Toyota pk-, hlö, k-autoja.
Tarjoa myös mb kuorma-autoja!
vm. 87-09, Nopea nouto, paperit
kuntoon, myös pikkuvikaiset!
www.ranjia.fi P. 044 5876400
OSTAMME KÄTEISELLÄ: MB,
Man, Volvo, Scania, ym. k-autot
ja moottorit. Euro-Teli Oy, Hki,
p. 0400-646200, 0500-659678.
URSUS, ZETOR, FIAT traktori,
mielellään nelivetoinen. Kuormajalla tai ilman, saa olla laittoakin.
P. 041 7525580
Ostetaan leikkuupuimureita! Mallit M.Ferguson 506, 440,
307, 240, 16, Claas, Deutz Fahr,
J.Deere , Volvo. p.0466363105

MT:n
Sääpalvelu
maaseuduntulevaisuus.fi

