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VIIKON KASVOT

Henri Lindström

VIIKON VALINNAT

Tarkoituksenani oli kirjoittaa 
vain asiallisista ja myönteisis-
tä asioista. Mutta perussuo-
malaisena jänteikkäänä mie-
henä en siihen pysty. Aloitan 
vasta saunakäynninkin kun 
mittarissa on 160 astetta. Vii-
kon muistot lyön vastalla kau-
as ihostani. Ihon kuorin kos-
metiikalla ja sujautan Italiasta 
tuodut nahkapohjaiset kenkä-
ni sukattomiin jalkoihini.

Syksyllä vaihdan auton ren-
kaat ilman hanskoja räntäsa-
teessa, samalla kun ohikulki-
jat katsovat kysyvästi. Talvella 
vaivun suomalaiseen horrok-
seen. Otan järjen käyttöön ja 
tunteet jätän kevääseen. On-
nellisuuden näytän vain sa-
lassa itselleni. Virheitä en tie-
tenkään ole koskaan joutunut 
myöntämään, sillä niihin en 
ole ajautunut. Niiden tekemi-
sestä en edes ole kuullut.

Ylämäkeenkin fillaroin 
kunnes jalat ovat hapoilla ja 
suussa maistuu rauta. 

Usein kuuleekin että suo-
malainen mies ei näytä tun-
teitaan kovin herkästi. Hem-
peily ja itkeminen ovat kaiken 
kaikkiaan naisellisia piirteitä. 
Kyyneleet saavat kuitenkin 
tulla silloin, kun on kysymys 
ratkaisevan golflyönnin epä-
onnistumisesta, tai kun tasa-
arvoisessa risteyksessä joku 
murjoo uuden autosi. Ajon 
aikana kännykkään puhumi-
sella ei silloin tietenkään ollut 
osuutta asiaan. Se vain sattui 
olemaan jossain korvan, kä-
den ja olan välillä. Eli periaat-
teessa kädet olivat vapaana.

Silloinkin kyynelrauha-
sesta valuvaa nestettä kutsu-
taan hieksi. Kyynelehtiminen 
muulloin on mielenheikkout-
ta. Se ei käy laatuun. Laadun-
tarkkailijat ja miesaktivistit 
kutsuisivat sitä poikkeamaksi.

Suomalainen mies on muut-
tunut metsässä tukkia kanta-
vasta jätkästä kaupungissa trol-
ley-matkalaukkua vetäväksi äi-
jäksi. Edellinen käänsi kivet, 
kantoi olallaan huolet ja joi pu-
rosta vettä. Jälkimmäinen spe-
kuloi arvopapereilla, ratkaisee 
huolesi vastaanotollaan ja juo 
tuplaespresson jälkeen eviania.  

Pullovedestä puhuttaessa 
on sanottava, että Yhdysvallat 
on maailman mielenkiintoi-
sin maa. Vesijohtoveden naut-
timinen on kuulemma uudes-
sa Euroopassa trendikästä, sil-
lä muoviin pullotettu vesi on 
ympäristölle pahasta.

KOLUMNI

Jarkko Tirronen

Mies ja 
ympäristö

"Otan järjen 

käyttöön ja 

tunteet jätän 

kevääseen."

Tämä trendivihreys on 
myös maapallon kannal-
ta myönteistä, vaikka pullo-
vesi lienee yksi pienimmistä 
Yhdysvaltojen hiilidioksidi-
päästöjen aiheuttajista.

Ilmastonmuutokseen rea-
goiminen näyttäisi erityises-
ti Yhdysvalloissa edellyttävän 
ympäristöystävällisen ajatte-
lutavan tuotteistamista tai 
sen niveltämistä life-style -
kysymykseksi. Suuryhtiötkin 
ovat kiinnostuneet ilmaston-
muutoksesta vasta kun siitä 
on muodostumassa bisnes.

Oman arvovaltansa peliin 
on laittanut myös Yhdysvalto-
jen entisenä varapresidenttinä 
ja nykyisenä ympäristöaktivis-
tina tunnettu Al Gore. Gore oli-
si tietenkin voinut jo virkakau-
dellaan vaikuttaa painokkaam-
min Yhdysvaltojen ympäristö-
politiikkaan, mutta tuulet lie-
nevät suotuisemmat nyt.

Al Goren poika puolestaan 
ajoi ympäristöystävällisellä hy-
bridiautollaan lähes täyttä hä-
kää. En aiemmin tiennytkään 
että ympäristöystävällinen auto 
voi olla myös suorituskykyinen. 
Hamppukenkä lienee ollut ihan 
tapissa, kun autosta löytyi polii-
sin tarkastuksessa myös erästä 
vihreää “luonnonlääkettä”.

Ympäristötietoudessa pol-
vi on näyttänyt siirtyneen jo 
uusille urille. ■

Kirjoittaja on kuopiolainen 
tutkija.

Animaatiosarja Simpsonit 
on pyörinyt Suomessa vuo-
desta 1991 saakka. Tuotan-
tokausia on tehty liki kaksi-
kymmentä eikä loppua, saa-
ti suosion laantumista, ole 
näköpiirissä. Yhdysvallois-
sa Matt Groeningin luoma 
sarja alkoi jo vuonna 1989 
ja on maan kaikkien aiko-
jen pitkäkestoisin komedia-
ja animaatiosarja. Groening 
nimesi sarjan ydinperheen 
hahmot omien sisarusten-
sa sekä vanhempiensa mu-
kaan lukuunottamatta Bar-
tia, joka on anagrammi sa-
nasta brat, kakara.

Sarjan suomalaisten ys-
tävien iloksi internettiin 
on pystytetty www.simpso-
nit.org -sivusto, josta löy-
tyy runsaasti tietoa sarjas-
ta. Yksi sivuston viidestä 
ylläpitäjästä on 21-vuotias 
helsinkiläinen Mikko Lun-
tiala.

– Internetin Simpsonit-
keskustelukanavalla tuli pu-
heeksi, kuinka hienoa oli-
si laittaa Simpsonit-sivus-
to pystyyn. Aluksi toiminta 
oli aika vaatimatonta, mut-
ta tänä keväänä homma on 
lähtenyt kunnolla liikkeel-
le, Luntiala sanoo.

Sarjalla on vannoutunei-
ta katsojia kaikissa ikäluo-
kissa. Luntiala itse aloit-
ti Simpsonien katsomisen 
jo lapsena. Iän myötä tapa 
katsoa sarjaa on muuttunut 
hieman. Kuitenkin se oleel-
linen, eli loistavat hahmot 
ovat edelleen suurin vie-
hätys.

– Simpsoneissa on pal-
jon nyansseja, joita en lap-
sena vielä ymmärtänyt. Al-
kuun Simpsonit olivat vain 
hauskoja hahmoja, mitä ne 
toki ovat vieläkin. Mutta 
nykyään sarjassa on paljon 
muutakin, esimerkiksi viit-
teitä yhteiskunnallisiin asi-
oihin ja populaarikulttuu-
riin.

Simpsoneiden 
kotikaupunki löytyy 
Vermontista
Ensimmäinen kokopitkä 
Simpsonit-elokuva saa ensi-
iltansa heinäkuun lopussa. 
Elokuvan kunniaksi Yhdys-
valtalainen 7-Eleven -kaup-
paketju on muuttanut myy-
mälöitään Kwik-E-Marteiksi, 
Simpsoneiden mukaan. Kau-
poista saa muun muassa sar-
jasta tuttuja Krusty-O- mu-
roja sekä Squishee-mukeista 
tarjoiltua liikkeen omaa Slur-
pee-juomaa.

Luntiala odottaa mielen-
kiinnolla elokuvaa.

– Elokuvasta ei ole juu-
rikaan vuotanut tietoa net-
tiin. Se on hyvä, koska ha-
luan, että juoni selviää mi-
nulle vasta ensi-illassa. Tv:
ssä jakson kesto on 25 mi-
nuuttia, nyt on mielenkiin-

toista nähdä, mitä kaikkea 
90 minuuttia pitkä elokuva 
on mahdollistanut.

Olisiko Simpsonit sit-
ten niin suosittu ja toimi-
va jos se ei olisi animaatio? 
Mahdollistavatko juuri ani-
moidut hahmot sarjan yh-
teiskunnallisen kommen-
toinnin?

– Sarjan surrealistisesta 

komiikasta katoaisi jotain 
olennaista, jos se toteutet-
taisiin näyttelijöillä. Tuskin 
siinä oikeilla näyttelijöil-
lä toteutettuna esimerkik-
si hakattaisiin Yhdysvalto-
jen ex-presidenttiä, Luntia-
la sanoo.

Yhdysvalloista löytyy 
kaikkiaan 13 Springfiel-
diä. Vermontin osavaltios-

sa sijaitseva 9 300 asukkaan 
Springfield on nyt valittu 
viralliseksi Simpsoneiden 
kotikaupungiksi. Asia rat-
kaistiin suurella USA To-
day -lehden järjestämäl-
lä internet-äänestyksellä. 
Kaupunkeja pyydettiin te-
kemään esittelyvideot kau-
pungistaan ja yleisö teki va-
linnan. ■

Komiikkaa 
kaikille ikäluokille

Simpsonin perheen hahmot ovat saaneet nimensä heidän luojansa, Matt Groeningin, perheen-
jäsenten mukaan. Bart on ainoa poikkeus, nimensä ollen anagrammi sanasta brat, kakara.
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Kuopion näytöksissä 
täydet salit
Jenni Kosunen

Simpsonit-elokuva sai ensi-
iltansa viikonloppuna myös 
Kuopiossa.  

– Viikonloppuna eloku-
vaa näytettiin täysille sa-
leille,

FinnKinon teatteripääl-
likkö Kari Heinonen ker-

too.
Elokuvan alkuperäistä 

versiota näytetään arkisin 
kolme kertaa päivässä. Du-
batun Simpsons-elokuvan 
voi käydä katsomassa vain 
kolme kertaa viikossa.

– Dubattuun näytökseen 
saapuu väkeä hyvin vähän, 
noin 30–60 näytöstä kohti, 

Heinonen valaisee.
Teatteri vetää kerrallaan 

lähes 200 katsojaa.
Adressit.com-sivustol-

la on henkilöitä, jotka vas-
tustavat jyrkästi elokuvan 
uudelleen äänitystä. Ad-
ressi elokuvan dubbausta 
vastaan on kerännyt tähän 
mennessä 600 ääntä. ■

Röyhkä ja 
Risto yksissä

Kauko Röyhkä ja Risto-
kokoonpano jakavat näke-
myksiään musiikin keinoin 

niistä sekä näistä perjantai-
na Henry's Pubissa. Tämä 
tekee hyvää. ■


