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AVOIN KIRJE AIKUISILLE 
 

 

"Totuudessa kannattaa joka tapauksessa pysyä, koska ihmisillä on tapana 

reagoida juuri siihen kaikkein vihamielisimmin." 

 

—Ote kirjoittajan tekstistä "Ohjeita aloittaville karikatyristeille" 

 

 

Suomen karikatyristien ja pilapiirtäjien kilta (Skarpit) on yhteistyössä usean eri tahon 

kanssa ollut jo pidemmän aikaa järjestämässä valtakunnallista nuorten piirtäjien karikatyyri- 

ja pilapiirroskilpailua vuodelle 2017. Aivan loppumetreillä ennen kilpailun avaamista on 

kuitenkin siihen liittyvän kilpailumateriaalin julkaiseminen aiheuttanut killan sisäistä kiistaa, 

jonka seurauksena olen menettänyt luottamuksen sekä Skarppien että kattojärjestö Grafia ry:n 

toimintaan, jonka pitäisi perustua rehellisyyteen, avoimuuteen ja kaikkien jäsenien 

tasapuoliseen kohteluun. Asia on kiusallinen erityisesti sen takia, että kyseessä on virallinen 

Suomi 100 -hanke ja mukana Skarppien toiminnassa on useita eturivin kotimaisia piirtäjiä 

sekä eräs erittäin tunnettu kansantaiteilija. Varsinainen debatti liittyi kilpailun nettimateriaalin 

joukossa julkaistaviin ohjeisiin, joita jokainen "skarppi" sai halutessaan vapaamuotoisesti 

toteuttaa tarkoituksena opastaa kilpailuun osallistuvia nuoria karikatyyri- ja pilapiirtämisen 

saloihin. Tämä johti lopulta 12. syyskuuta työryhmän vetäjälle toimittamani "Ohjeita 

aloittaville karikatyristeille" -kirjoituksen hyllyttämiseen, minkä seurauksena koen, että minut 

on vailla kestäviä perusteluja asetettu eriarvoiseen asemaan kiltatovereihini nähden. 

Mainittu hyllytyspäätös on mielestäni kyseenalainen jo pelkästään sen takia, että 

hankkeen suojelija, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen peräänkuulutti 

nuorille osoittamassaan viestissä kilpailutöihin mm. kyseenalaistamista, avoimuutta uusille 

vaikutteille ja rohkeita omia näkemyksiä. Miten ihmeessä voidaan nuorilta pyytää tällaisia 

asioita, kun samaan aikaan järjestävä taho itse haluaa omasta julkisivustaan riisua vähänkin 

ns. valtavirrasta poikkeavat näkemykset? Käsittääkseni laatimani ohjeistus on täysin 

tehtävänannon mukainen, eikä se millään tavoin riko esim. Grafian eettisiä periaatteita, saati 

loukkaa ketään muuta kuin sarkasmissaan verisesti laatijaa itseään. Samaa mieltä näytti 

olevan myös Grafian viestintäpäällikkö todetessaan 31. lokakuuta, että "tekstissä ei sinänsä 

ole mitään vikaa". Näin ollen ainoa peruste ohjeistukseni hyllyttämiselle on siis se, ettei alle 

25-vuotias nuori, Grafian virallisen tosin sähköpostista toiseen horjuvan kannan mukaan, ole 

kykeneväinen ymmärtämään käyttämääni "sarkastista ja synkkää tyylilajia", ja ettei 

kuvaamani "elämäntilanteet" kuulu hänen kokemusmaailmaansa (mikä olisikin ihme, koska 

puhuin karrikoiden omastani). Hän on siis ehkä jo saanut äänestää vasemmistoa viime 

vaaleissa tai ostaa vuosien ajan tupakkatuotteita ja miestenlehtiä lähikioskilta, mutta ei 

helvetissä voi häntä altistaa tällaiselle rappiokirjallisuudelle!    

Täytyy sanoa, että kovinpa on joillekin aikuisille muodostunut lohduton kuva 2000-luvun 

informaatioteknologisessa myllerryksessä medianlukuun vaippaikäisestä asti kasvaneista 

tulevaisuuden tekijöistä. Kilpailun henkinen isäkin kokee omissa ohjeissaan asiakseen kertoa 

nuorille kuin jälkeenjääneille, miten "karikatyyrejä löytyy Googlen kuvahausta hakusanoilla 

karikatyyri ja caricatures", kun taas "pilapiirroksia löytyy hakusanoilla pilapiirrokset ja 

cartoons". Tällainen asenteellisuus ylenkatsoo mielestäni karkeasti nuorten älykkyyttä ja 

ymmärryskykyä sekä rajaa samalla heidän vapauttaan valita itse omat inspiraation lähteensä. 

Toivotaan siis, ettei yksikään kilpailuun osallistuvista nuorista erehdy esim. murrosikäisen 

angstissaan käyttämään työssään itse omaksumaani tyylilajia, koska ainakin pistesijat 

näyttävät siinä tapauksessa karkaavan ulottumattomiin. 
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Mitä taas tulee hyllytyspäätöksen läpiviemiseen voidaan kiemurtelematta todeta sen 

tulleen hoidetuksi maan tapaa noudattaen eli täysin yksipuolisesti, ilman asianmukaista 

kuulemistani, suljettujen ovien takana. Minulle sen sijaan uskoteltiin samaan aikaan asian 

ratkaistavan lopullisesti Skarppien sisäisellä äänestyksellä kokouksessa 30. lokakuuta, koska 

vajaat seitsemän viikkoa aiemmin aloitteestani toteutunut sähköpostiäänestys, johon kaikki 

killan jäsenet olivat vapaita osallistumaan, ei kuulemma mitenkään voinut edustaa heidän 

virallista kantaansa—olinhan saanut työryhmän vetäjän täystyrmäystä lukuun ottamatta 

muilta jäseniltä ainoastaan julkaisua puoltavia kannanottoja (mm. "kyllä Ossilla on tuossa 

sopivan erilainen ja humoristinen ote", "tekijänsä näköinen sivu, ja sitähän tässä kaiketi 

haettiinkin", "varmaan Ossin oloinen sivu - niukasti tasapeli fifti-sixti jatkoon", "teksti oli 

hauska ja siinä puhuttiin tärkeistäkin jutuista" ja "Ossin kirjoitus oli täyttä asiaa, virkistävä 

poikkeus ja raikas näkökulma"). 

Ihmetystä herättää myös kattojärjestö Grafian menettely asiassa. Tiedusteluuni 31. 

lokakuuta saamani vastauksen perusteella, kuka tahansa jäsen voi yhdellä yksityispuhelulla 

toiminnanjohtajalle saada riitautettuun asiaan yhdistyksen virallisen kannan, jonka varjolla 

hän voi ajaa oman agendansa läpi killan sisällä. Kun sitten toinen asianosainen tulee 

myöhemmin tiedustelleeksi syytä siihen, miksi kaikkia osapuolia ei ole asiassa ensin kuultu, 

vaihtuu virallinen kanta pienen epäröinnin jälkeen ihan vain mielipiteeksi, jolla ei pitäisi olla 

painoarvoa killan sisäistä asiaa ratkaistaessa. Grafia ry:n kotisivujen mukaan yhdistyksen 

tehtäviin kuuluu jäseniensä oikeudellisten etujen valvominen, mutta valmiuksia käytännön 

tasolla tähän ei siis näytä juuri olevan.   

Todettakoon lisäksi, että erään kahden jäsenen keskinäisen kahnauksen tarkoituksellinen 

ja perusteeton kytkeminen tähän karikatyyri- ja pilapiirroskilpailuun liittyvään kiistaan 

Grafian edustuston ja muutaman ”skarpin” taholta, liittyy epäilemättä tarpeeseen leimata 

minut riidan alkulähteeksi. Kiltatoverin lausuman käyttämisestä kotisivulla voidaan tietysti 

syystä pitää varsin erikoisena, mutta itse en siinä näe ongelmaa, koska kyseessä oli suora 

lainaus alkuperäisestä, suuremmalle joukolle lähetetystä tekstistä, eikä sitä millään tavoin 

nostettu pois asiayhteydestään. Sitä paitsi pidän henkilökohtaisesti erittäin tärkeänä sitä, että 

myös mielipiteissään kanssani aivan vastakkaista laitaa edustavat saavat oman äänensä 

kuuluviin. Ansaittua hilpeyttä voi tietysti herättää se, kuinka alunperin täysin harkitusti ja 

omaehtoisesti esitetyt näkemykset kolmesta karikatyyristäni eivät yhtäkkiä enää edustakaan 

lausujansa mielipiteitä millään lailla—jopa niin, että niiden koko olemassaolo piti aluksi 

kiistää. Tässä tapauksessa tosin näyttää (tieteellisten) tosiasioiden kieltämisen olevan ko. 

henkilölle koko elämän ohjenuora. Esimerkiksi sanalla "Ossille!" alkavaa viestiä, josta ko. 

sitaatti oli peräisin, ei kuulemma edes koskaan lähetetty minulle vaan ainoastaan killan muille 

jäsenille. Tämän kaltaiset em. kokouksessa puolustuksena esitetyt hätävalheet ovat tietysti 

varsin ymmärrettäviä, koska jos itse olisin mennyt väittämään jonkin karikatyyrin antavan 

"valheellista historiatietoa" (siis korottanut isopäistä piirroshahmoa esittävän teoksen lähes 

historiallisen dokumentin veroiseksi tietolähteeksi, minkä täytyy olla suunnilleen hienoin 

kunnianosoitus karikatyyritaiteilijalle ikinä) tai esittänyt toisessa levitettävän kulttuurille 

ilmeisen vahingollista "homofilosofiaa" (siis yksiselitteisen homofobista vihapuhetta 

seksuaalista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vastaan), niin harkitsisin varmasti vakavasti 

samanlaista lähestymistapaa ellei se totaalisesti romuttaisi henkilökohtaisen uskottavuuteni. 

Edelleen vaikka periaatteen vuoksi en yleensä kommentoi omia töitäni tai niiden sanomaa 

(minkä uskon vakaasti katsojan yksinoikeudeksi), en tässä yhteydessä malta olla kertomatta 

kolmannen suurennuslasin alle nostetun ja ilmeisen pikaistuksissa rienaamiseksi tuomitun 

työni edustavan itselleni paitsi erään historiallisen merkkihenkilön väkivaltaisesti 

tukahdutettua ihmisyyttä (jonka tärkeä osa seksuaalisuus on) sekä varsin ajankohtaisena 

symbolina esittävän jotain uskonnon perusolemuksesta eli siitä, kuinka tökkimällä se itse 

asiassa vain innostuu asiastaan entistä enemmän. Mikä tuli siis tässä taas todistettua. 
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Koen että yhdistyksellä on lain puitteissa täysi vapaus valita omat arvonsa, ja näin ollen 

kunnioitan eriävistä mielipiteistäni huolimatta myös Grafian ja Skarppien menettelytapoja, 

vaikka ne edustavat mielestäni masentavan keskiluokkaista, yksilöitä eriarvoistavaa ja 

kaksinaismoralismissaan vastenmielisenä pitämääni "arvomaailmaa". Marttyyriksi en silti 

eroamalla ajatellut ryhtyä, koska itselleni ei aiemminkaan ole tuottanut mitään vaikeuksia 

istua tilaisuuksissa, joissa kirkkain silmin ladellaan toisille valheita ilman henkilökohtaista 

vastuunkantoa ja ymmärrystä niiden vakavista seurauksista koko yhteisön toiminnan 

uskottavuudelle. Sitä paitsi luotan edelleen vakaasti siihen, että suurin osa ”skarpeista” 

edustaa tässä suhteessa kanssani yhdistyksen demokraattista päätöksentekoa kaikessa 

kannattavaa linjaa, vaikka puheenvuorot sen puolesta ovatkin jääneet toistaiseksi varsin 

harvalukuisiksi. 

Ainoa syy miksi haluan saattaa nämä havaitsemani ongelmat julkiseksi on se, että ne 

muutoin tullaan, kuten aina tähänkin asti, hautaamaan syvän hiljaisuuden vallitessa—tai 

”ilman suurempaa draamaa”, kuten Grafia asian ilmaisi—eikä kehityksen mahdollistavaa 

vuoropuhelua asianosaisten välillä näin ollen koskaan pääsisi syntymään. Edelleen 

kattojärjestön oikeus on aina tietää millaisen toiminnan pyörittämiseen sen myöntämiä 

tukirahoja todellisuudessa käytetään, kun taas yhteistyökumppanien kannalta on olennaista 

pohtia, ovatko niiden arvomaailmat tai menettelytavat keskenään likimainkaan linjassa. 

Mielestäni vain avoimuudella ja aidolla erilaisuuden hyväksymisellä voi taide saavuttaa 

yleisön silmissä todellista arvostusta. Muistaakseni tämä olikin yksi Skarppien toiminnan 

ensisijaisista päämääräistä, mutta voin tietysti myös muistaa väärin. Se päätyykö oma 

ohjeistukseni kilpailujulkaisuun vai ei, on tietysti ollut sen toimittamisesta saakka itselleni 

aivan yksi lysti, mutta on mielenkiintoista ollut huomata millaiset mittasuhteet kirjoituksen 

vastustaminen on jo joidenkin kohdalla saavuttanut ja millainen suhmuroinnin verkosto on 

tätä kautta paljastunut. Mokomassa asiassa kun lopulta on kyse vain yhden ihmisen 

vaatimattomasta ja täysin subjektiivisesta näkemyksestä karikatyyripiirtäjän työstään kaikkien 

muiden, yhtä arvokkaiden näkemysten rinnalla. Lopullinen valinta jääköön puolestani 

nuorille. 

 

Helsingissä 7. marraskuuta 2016 

 

 
             Ossi Blom 


