
Rivien välissä / Sami Sillanpää 

Lahden kirjailijakokous 2022 

 

 

Viime kuukausina olen tuntenut silkkaa raivoa. En ole julkisesti huutanut tai räyhännyt, mutta mielessäni on 

alati jäytänyt kiukku, jonka on nostattanut aikamme törkeä vääryys: sota Ukrainassa. Eli Venäjän 

mielipuolinen hyökkäys naapurimaahansa.  

Se raivostuttaa. 

Kaikki ne valheet. Nilkkimäinen asioiden vääristely, petturimaisuus. 

Kaikki se silmitön väkivalta. Raiskatut naiset, niskaan ammutut miehet, ohjusiskussa räjähtäneet lapset. 

Kaiken turhuus. Kaikki ilman mitään oikeata syytä, ilman mitään voitettavaa kenellekään.  

Raivostuttavaa on myös eräs henkilökohtaisempi seikka. Uskon, että siihen voivat samastua tänään täällä 

koolla olevat ihmiset. Me rakastamme sanoja, rakastamme kieltä - tai kieliä. Meille sanojen kauneus ja 

voima on siinä hyvässä, mitä ne voivat saada aikaan. Sanat luovat maailmoja ja yhdistävät niitä. 

Sanat voivat myös rikkoja maailmoja, jos niitä käytetään väärin. 

Kuten Venäjä käyttää. Tai kuten maan johtaja käyttää. En mainitse sitä johtajaa nimeltä. Hän ei ansaitse 

sellaista huomionosoitusta. Kutsun häntä pieneksi mieheksi. 

X 

Minä olen toimittaja ja tietokirjailija. Haluan sanoilla välittää kertoa asioita, jotka ovat totta. Faktoja, joiden 

pohjaksi on näyttöä. Tositapahtumia, josta on todistajia.  

Toimittajana ja tietokirjailijana haluan ilmaista asioita selvästi ja tarkasti - niin että rivien väliin ei jää liikaa 

tulkittavaa. Niin että lukijalla on mahdollisuus ymmärtää asia, kuten olen tarkoittanut. Aina niin ei käy. 

Jokainen lukija liittää sanoihin joka tapauksessa oman tulkintansa.  

Mutta olennaisinta on kirjoittajan tarkoitusperä. Tosiasioista kertovalla kirjailijalla se voi - ja saa - olla 

ainoastaan oikean ja olennaisen tiedon välittäminen. 

 

Siksi halveksin niitä, jotka käyttävät sanoja väärin. Propaganda raivostuttaa minua. Se johtaa harhaan, luo 

valheellisia maailmoja ja lietsoo vihaa. 

 

Propaganda on kielen väkivaltaa. 

Se on myös mielen väkivaltaa. 

 

Propagandan rivien välissä piilee julma viesti. Koska väitämme asian olevan näin, meidän on lupa tehdä 
tehdä näin. Propagandalla pyritään oikeuttamaan rikoksia etukäteen ja lieventämään niitä jälkikäteen. 
 
X 
Mutta pienelle miehelle haluan sanoa, että eivät sinun temppusi kaikkialla toimi.  
Me näemme propagandasi läpi. Me nauramme sinulle ja sinun harhaisille ajatuksillesi. 
Pieni mies, olen lukenut tarkkaan propagandaasi ja tarkkailut mitä siellä rivien välissä on. Siellä on pelkoa. 
Pieni mies, sinulla on taipumus uhriutua ja sääliä itseäsi. Koska pelkäät, että kukaan ei pidä sinusta, ei 
kunnioita sinua, ei pidä sinua suurena.  
Pelkosi on oikea pieni mies. Ei sinusta kukaan välitä. 



Siksi ymmärrän hyvin, että säälit itseäsi. Kukaan muu ei. 
 
XX 
 
Aiemmin kesäkuussa olin Ukrainassa työmatkalla. Tein matkalta reportaaseja Helsingin Sanomiin.  
Matkustin junalla ihmisten kanssa, jotka uskaliaasti palaavat kotiin Ukrainaan, vaikka se on vaarallista. 
Ihmettelin Harkovan suurkaupungissa uhmakkuutta, jolla asukkaat jatkavat arkielämäänsä vaikka Venäjän 
ohjuksia iskeytyy kaupunkiin joka päivä. Tapasin Dniprossa pommituksia pakenevia evakkoja, jotka olivat 
loppuun asti sinnitelleet kodeissaan, koska ei ihminen kodistaan halua lähteä. 
 
Palasin Suomeen runsas viikko sitten. 
Palasin voimaantuneena. 
 
En sodasta voimaantuneena - vaan ihmisistä, ukrainalaisista. 
 
Ukrainassa tajusin, että pieni mies on mokannut raskaasti. 

Hän yritti voittaa Ukrainan itselleen. Sen sijaan hän on jo menettänyt Ukrainan, ainiaaksi. Nekin 

ukrainalaiset, jotka aiemmin tunsivat yhteyttä Venäjään, ovat tyrmistyneenä kääntäneet sille selkänsä.  

 

Se on pieneltä mieheltä surkea epäonnistuminen. 

Ukraina oli Venäjälle luontainen uskollinen kumppani. Niin paljon yhteistä historiaa, yhteistä uskonnossa ja 

kielessä ja arkisessa elämässä. Jos ajattelee Venäjän kannalta, sillä oli Ukrainassa niin valtavasti voitettavaa 

rauhanomaisessa yhteiselossa, eikä kerta kaikkiaan mitään voitettavaa sotimisessa.  

Mutta pieni mies ei voinut luonteelleen mitään. Diktatuuri ei voinut luonteelleen mitään. 

 

 

XX 

Tragedia Ukrainassa on myös sanankäytön tragedia. 

 

Kieli yhdistää. Samaa kieltä osaavat ymmärtävät toisiaan myös rivien välistä. He aistivat sen, mitä ei 

suoraan sanota, mikä ilmenee yhteisten kokemusten, tarinoiden ja uskomusten kautta. 

 

Kieli voi luoda kansakuntia. Tai voidaan luoda kansakuntia, joissa monet kielet kukoistavat. 

 

Suomi syntyi kielen voimalla - ei pelkästään sillä - mutta kieli yhdisti suomalaiset ja erotti meidät muista, 

antoi identiteetin kansakunnalle. 

Ukrainan historiassa kielellä on ollut samantapainen rooli. Usein muistetaan sanoa että ukrainan kielellä on 

yhteistä venäjän kielen kanssa, ikään kuin se tarkoittaisi kansakunnan luontaisesti suuntautuvan itään. Kyllä 

kieli liittää ukrainaa myös länteen: ukrainan kielellä on paljon yhteistä länsinaapuri Puolan kielen kanssa. 

Mutta ennen kaikkea Ukraina on läpi historian ollut monikulttuurinen kansakunta, jossa ihmisille on 

luontevaa toimia usealla eri kielellä. 

 

Se pieni mies Venäjällä sanoo, että Ukrainassa venäjänkielisiä ihmisiä sorretaan, heihin kuulemma jopa 

kohdistuu kansanmurha. Se on valhetta.  

 

Todellisuus on irvokkaalla tavalla juuri päinvastainen kuin pieni mies esittää. Ukrainassa venäjänkielisiä 

kansalaisia todellakin pommitetaan nyt. Mutta ei heitä Ukrainan asevoimat pommita - vaan Venäjän. 

 

Tapasin näitä Venäjän ilmahyökkäysten alla eläviä ukrainalaisia Harkovassa. Se on venäjänkielinen 

suurkaupunki aivan Venäjän rajalla. 

Harkovan asukkaat ovat tyrmistyneitä. Monet sanoivat, että he eivät vieläkään voi uskoa, että tämä sota 

tapahtuu. Kaikista maailman maista, meitä pommittaa Venäjä! Maa jonka kanssa harkovalaiset ovat 

jakaneet arkensa.  

 



Yksi haastateltavistani oli 58-vuotias rouva, etunimeltään Ljudmila. Hän sanoi, että olen toki venäjänkielinen, 

mutta en ole venäläinen. Ljudmila haluaa elää itsenäisessä Ukrainassa. Ja vielä helmikuun alussa se elämä 

Ukrainassa oli hänen mielestään oikein hyvää. Ljudmila sanoi:  

 

”Ei Ukrainassa ole kieliongelmaa. Ihmettelimme niitä puheita aiemmin. Nyt tajuamme, että puheet 

kieliongelmasta luotiin tätä sotaa varten.” 

 

Ljudmilan sisko asuu Venäjällä Tulan alueella. Heillä oli tapana käydä toistensa luona säännöllisesti. 

Valtioiden raja ei ollut arkielämän raja. 

 

Ljudmila kertoi minulle keskusteluistaan siskon kanssa. Referoin hänen kertomaansa: 

Sisko Venäjällä kannattaa sotaa. Sisko Venäjällä sanoo, että Ukrainassa on natseja. 

Kuka täällä on natsi? Ljudmila kysyi. Minäkö olen natsi, oma siskosi? Niinkö todella ajattelet? 

Ljudmila kertoi siskolle, että Harkovassa Venäjän ohjukset silpovat ihmisiä ja tuhoavat koteja. 

Sisko Venäjällä vastasi, että ei siellä mitään sotaa ole. Meidän telkkarissa sanotaan että ei ole. 

Ljudmila pyysi pojanpoikaansa kuvaamaan videon koti-ikkunasta. Videolla näkyi raunioiksi pommitettuja 

kerrostaloja. Video lähetettiin siskolle. Katso nyt!  

Te pommitamme itseänne, sanoi sisko Venäjällä. 

Kun kuuntelin Ljudmilan kertomusta, minua itketti. 

Perheet on hajotettu sanoilla. 

Se on kielen väkivaltaa. Sanat on käännetty aseiksi, joilla silvotaan ihmisiä sisältä päin, syvältä sielusta.  

Ljudmilalla ja siskolla on ollut yhteistä ihan kaikki. Ennen heidän keskusteluissaan rivien välitkin täyttyivät 

ymmärryksestä. Enää he eivät puhu toisilleen.  

 

 

XX 

Sellainen raivostuttaa.  

On kuitenkin lohduttava tieto meille, jotka rakastamme sanoja niissä elävän hyvyyden vuoksi. 

Lohduttava tieto on, että pieni mies tulee häviämään.  

Hän on jo jäänyt sepitteidensä vangiksi. Hänen pitää jatkuvasti pakottaa ihmisiä uskomaan, että sota on 

oikein. Siksi valhetta pitää jatkaa valheella. Muuten voi käydä niin, että paljastuu jokaista diktaattoria 

kauhistuttava asia: totuus. 

 

Propaganda toimii vain niin kauan, kun kuulijat suostujat täyttämään rivien välit diktaattorin tuputtamilla 

merkityksillä. Mutta kun valheet kuluvat ja menettävät voimansa, ne tekevät valehtelijasta heikon. 

 

Kun se aika koittaa, ihmiset Venäjälläkin uskaltavat sanoa sen, minkä ovat jo aavistaneet: Tuo pieni mies 

tuhoaa myös Venäjän. 

 

XX 

Ukraina on vahva, koske se voi olla oma itsensä. Ukraina ei tarvitse irvokkaita naamiaisia tai vinksahtanutta 

propagandaa uskotellakseen vahvuuttaan muille. 

 

En väitä, että Ukrainan sotaviestinnässä kaikki aina pitää täysin paikkansa. Mutta Ukrainan peruslähtökohta 

on aivan toinen kuin Venäjällä. 

 

Ukrainan ei tarvitse pakottaa ketään. 

Ei tarvitse keksiä perusteluita sotimiselle, koska itsensä puolustaminen on oikeutettua. Ei tarvitse epäröidä 

tehtävän mielekkyyttä, koska tehtävä on itse elämä. Eikä ihmisiä ylipäänsä tarvitse pakottaa uskomaan, että 

rauha on oikein. 

Ukraina voi puhua vapaasti. Siksi sen sanoissa on voimaa. Kun sanoja käytetään oikein, ne saavat ihmiset 
toimimaan - ei pakosta vaan omasta tahdosta. 
 



Niinpä lopulta käy niin, että vapaasti ilmaistut sanat voittavat. 
 

XX 

 


