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Suomi oli tainnut menettää kaiken toivonsa Eurovision laulukilpailujen 
suhteen, koska se lähetti estradille hirviöitä, metelirokkia ja kulissien polttajia. 
Kuvittelen valintaa tehneiden vuorosanoja: "Pannaan hösseliksi, eihän tässä 
ole enää mitään hävittävää." Ja sitten tulikin jättipotti. Miten kummassa se 
oikein tapahtui? 

Iltapäivälehtien mukaan Lordi voitti, koska sen esitys oli erilainen kuin muut. 
Millaisia eroja Lordi-yhtye teki ja mihin nähden se teki eroja? Mitä tuo 
erilaisuus oikeastaan oli? Vastauksien löytämiseksi perkasin voittoa koskevan 
kirjoittelun maanantain 22.5.2006 Ilta-Sanomissa. Silmäilin tueksi myös Ilta-
Sanomien TV-lehteä väliltä 18.-24.5. ja maanantain jälkeisiä Ilta-Sanomien 
numeroita viikon ajalta. 

Naamiot 

Lordi-yhtye esiintyy julkisissa yhteyksissä aina 
maskeerattuna. Kuvat ihmisistä maskien takana 
ovat harvassa. Medianomina yhtyeen 
keulahahmo Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu on 
varmaankin hyvin selvillä siitä, miten julkisuus 
toimii. Kyse on imagoista, mielikuvista ja 
elämyksiä tuottavista kaupallisista 
spektaakkeleista. Maski on imagon käsin 
kosketeltava symboli. Se näyttää havainnollisesti, 
kuinka julkisuus pelaa: näyttäessään jotain se 
tulee samalla peittäneeksi jotain muuta. 
Putaansuu on rakentanut imagonsa mediaa varten 

valmiiksi. 

Maskit ovat yhtyeen jäsenten elinkeinon brändi. He erottavat julkisen työn ja 
yksityisen toiminnan jyrkästi toisistaan. Elinkeinonsa ulkopuolella he haluavat 
olla ruokakaupassa asioivia tai koiraansa ulkoiluttavia tavallisia ihmisiä. 
Voisiko kahtasataa viittäkymmentä miljoonaa Euroviisujen seuraajaa innostaa 
joku vuosaarelainen koiranulkoiluttaja? Putaansuu on perustellut 
naamioitumista mm. ajatuksella, että jos paikalla on Darth Vader, ketä enää 
kiinnostaa joku Skywalker. 

Tähtikultti 

Muut Euroviisu-edustajat myivät nimeään, kasvojaan, yksityistä persoonaansa 
ja ruumiinkuvaansa ja mitä vähäpukeisempana, sen parempi. Lordi-yhtye ei 
myy työntekijöitään, vaan heidän valmistamaansa audiovisuaalista tuotetta. 
Kuten Jari Tervo sanoi kirjoituksessaan: "Näissä kisoissa herätettiin huomiota 
vaatteita lisäämällä, ei vähentämällä." Madonna-tyylinen paljastaminen ja 
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täydellinen piiloutuminen nähtiin vastakkain. Lordi peitti sen mitä muut 
paljastivat. 

Bändin jäsenet haluavat olla visuaalisesti anonyymejä, mikä on visuaalisuuteen 
perustuvassa bisneksessä nurinkuriselta tuntuva ajatus. Julkkisten tavis-
ominaisuudet takaavat heidän tähteytensä aitouden. Estämällä mediaa 
kurkistamasta imagonsa taakse Lordi tekee eron tähtikultista, johon muut 
pyrkivät kynsin hampain. Jälleen se menettelee päinvastoin kuin muut ja 
pystyttää yksityisen ja julkisen välisen rajapyykin eri kohtaan kuin muut. 

Samalla yhtyeen jäsenet, kiinnostavaa kyllä, koettivat piiloutua aivan kuten 
isot tähdet, tosin ei aurinkolasien suojaan, vaan Disney-naamareihin esim. 
lentokentillä matkalla Ateenasta kotiin. Ilta-Sanomat koettaa rakentaa Lordista 
väkisin perinteistä tähtikulttia puhumalla limusiineista, faneista, crew'sta [1] , 
esittelemällä faneille tärkeää pikkutietoa Putaansuusta ja nuuskimalla hänen 
kotinsa liepeillä. Medialle on varmaankin hämmentävää, kuinka Putaansuu ja 
Lordi-yhtye ei istu perinteiseen tähtiajatteluun. 

 

Median valta ja kaupallisuus  

Naamioituminen nostaa esiin julkisen ja yksityisen välisen rajan median 
toiminnassa. Julkisuus näyttäytyy median käyttämänä valtana, jonka uhri 
yksilö on. Lordi-ilmiö esittää retorisen kysymyksen, kenellä on nyky-
yhteiskunnassa valta määritellä raja. Onko medialla oikeus häiritä ihmisten 
elämää paljastuksillaan ja kameroillaan? Yksityisyyden suojan rikkominen, 
toistuva häirintä ja siten välillisesti yksilönvapauden rajoittaminen olisi 
laitonta, ellei asialla olisi media. Seiska-lehti julkaisi Putaansuun valokuvan 
vastoin hänen toivomustaan ja vastavedoksi kansalaiset keräsivät parinsadan 
tuhannen nimen adressin Seiskan boikotoimiseksi. Lehti joutui pyytämään 
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anteeksi. Lordi-ilmiö sohaisi median valtaa ja moraalia. On kiinnostavaa 
seurata, onko Lordi-ilmiön virittämällä keskustelulla julkisen ja yksityisen 
rajoista pidemmällä aikavälillä mitään vaikutusta tiedotusvälineiden 
toimintaan. 

Mr. Lordi ilmoitti osallistuvansa Suomen karsintoihin vain saadakseen ilmaista 
mainosaikaa bändille ja uudelle levylleen. Hän kertoi kaupallisen motiivinsa 
avoimesti. Kaikkien osallistujamaiden motiivi oli kaupallinen, mutta se näkyi 
enimmäkseen naamioidun kansallisen kulttuurin esittelemiseen, 
yleiseurooppalaisenn ystävyyden hymistelyyn tai "vilpittömään" musisointiin. 
Muut yrittivät naamioida tai vähätellä kaupallisia motiivejaan, mutta Lordin 
motiivi oli paljas. Tässä naamioinnissa Lordi paljasti sen mitä muut peittelivät 
eli teki jälleen valtavirtaa vastaan. Yhtye sotki vanhaa Euroviisu-perinnettä sen 
omalla konseptilla, kaupallisuudella. 

Karnevalismi 

Suomi on kyntänyt vakavissaan laulukilpailujen tiukkaa savipeltoa säälittävällä 
menestyksellä 40 vuotta. Joka vuosi olemme saaneet kyntöhommissa yhden 
kansallisen trauman lisää. Vakavuus riittävän pitkälle vietynä vinksahtaa 
huumorin puolelle. Asia keikahtaa ylösalaisin ja muuttuu karnevaaliksi. 
Suomelle ja suomalaisille tapahtui tällainen vinksahdus ja Euroviisu-yleisöt 
kiirehtivät ottamaan meistä kiinni, koska ne ihastuivat karnevaaliin.  

Suomalaiselle identiteetille oli yllätys löytää itsestään vahvuus, joka 
hyväksytään maailmalla. Tuo vahvuus on hulluutta, johon kuuluvat myös 
suopotkupallo, saappaanheittokisa, eukonkanto ja Mieskuoro Huutajat. Kenties 
myös Conan O'Brienille lankeaa kiitoksia siitä, että uskallamme jo pikkuisen 
rohkeammin katsella itseämme ulkopuolisten silmin ja hekotella armeliaasti ja 
jopa ylpeinä sille mitä näemme. Eräs tekstiviestin lähettänyt Ilta-Sanomien 
lukija oli allekirjoittanut viestinsä: ”Arska von retee funlandia”. Lordi-ilmiö 
opetti suomalaisia nauramaan ja laukaisi kansallista stressiä. Se teki eron 
perinteiseen Suomi-kuvaan, johon mielletään tanhuryhmät, Lappi ja porot, 
Joulupukki ja Sibelius, joitakin mainitakseni. Suomi esittäytyi muille 

eurooppalaisille aivan 
uudenlaisessa valossa ja se 
herätti kiinnostusta.  

Lordi-yhtye opetti kotimaiselle 
yleisölle ja ehkä miljoonille 
eurooppalaisillekin, että 
Euroviisu-idealismi saa nyt 
mennä, koska kisat ovat 
viihdespektaakkeli, eivät 
musiikkimittelö. Ne ovat 
karnevaalia. Lordi-ilmiö siirsi 
ainakin suomalaisten 
käsityksissä kilpailun 
painopisteen lopullisesti 

musiikista visuaalisen puolelle. Karnevalistisuus tuotettiin panemalla juttu 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Conan_O%27Brien


läskiksi ja liioittelemalla läskiksi panemista. Lordi tarjosi viihteessä tärkeää 
runsauden tuntua. Se liioitteli pukeutumalla päälaesta varpaisiin asti lemuaviin 
kumimaskeihin. Se liioitteli pyrotekniikan paukkeella ja totutun esteettisen 
koodin, tyylin ja äänimaailman rikkomisella.  

Patoamaton musiikkimetelöinti yleensä riemastuttaa ja saa ihmiset hytkymään 
naurusta. Lordi herätti yleisöt pahannäköisellä ja -hajuisella, meluisalla ja 
tulisella eronteolla toisiin osallistujiin ja aiemmin nähtyyn ja koettuun. 
Euroviisujen tyylinormien rikkominen, liioittelu ja naamioleikki innostavat 
katsojiakin osallistumaan läskiksi panemiseen. Yleisöjen vetäminen mukaan 
osallistumaan on hyvän viihdetuotteen merkki. 

Islannin ja Liettuan esityksissä oli yritystä laittaa lekkeriksi väittämällä esim.: 
"We are the winners of Eurovision". Laulujen sanoituksissa käytettiin 
metakieltä, jolla euroviisu kommentoi itseään ja ilmoittaa olevansa euroviisu ja 
haluavansa tulla voittajaksi. Parodiointi ei kuitenkaan tainnut muuttaa mitään 
itse Euroviisu-konseptissa, vaan se jäi sisäänlämpiäväksi. Lordi uudenlaisella 
tyylillään kommentoi Euroviisu-konseptin ulkopuolellekin ulottuvia asioita, ja 
siksi se erottui muista. 

Fantasiat ja pelot 

Maskit ovat omiaan nostattamaan fantasioita. Naamiot ja fantasiat puolestaan 
yhdistyvät satuihin, hirviötarinoihin, sarjakuviin ja kauhu-, fantasia- ja scifi-
elokuvien genreen. Maski on karnevaaleihin kuuluva esine, jonka taakse 
piiloutuu jotain anonyymiä. Kaikki, mikä on piilossa ja nimetöntä, 
tuntematonta ja outoa, kiihottaa mielikuvitusta ja jättää tilaa villeille ajatuksille 
ja peloille. Lordin imago on maskien ansiosta avoin monenlaisille tulkinnoille. 
Lordi-yhtyeen naamioituminen kosketti ja purki esille ihmisten fantasioita ja 
irrationaalisia pelkoja. 

Euroviisujen semifinaalipäivänä 
ilmestynyt Ilta-Sanomien TV-
lehti esittelee yhtyeen 
keulahahmon Mr. Lordin ja 
juontaja Jaana Pelkosen 
Kaunotar ja Hirviö -
asetelmassa. Asetelma 
putkahtaa esille lehdissä tuon 
tuosta ja kuin kauniiksi lopuksi 
maanantain Ilta-Sanomat 
päättää Lordi-uutisointinsa 
samaan asetelmaan ja solmii 
tuon viikon Euroviisu-
kerronnan kehän umpeen. Tosin Jaana-kaunotar on matkalla vaihtunut Ruotsin 
Euroviisu-edustajaksi, Carola Häggqvistiksi. Romanttisen sadun 
assosiaatioilla, kuvien pinkillä taustavärillä ja veikeillä ilmeillä Mr. Lordista 
rakennetaan pehmeää, inhimillistä ja sydämellistä mielikuvaa. Lehti vakuuttaa 
näin, että kaksimetristä Mr. Lordia ja mitään, mitä hän edustaa, ei tarvitse 
pelätä, koska Kaunotarkaan ei pelkää. Lordi on satua ja hirviö on pelkkä 



naamari.  

Iltapäivälehtien mukaan vanhoillisemmissa piireissä Lordin jäseniä on 
haukuttu satanisteiksi ja hevareiden käsimerkkiä on nimitetty paholaisen 
merkiksi. Keskusteluun on näin hiipinyt mukaan uskonnollinen teema. Sen 
vastapainoksi muun muassa maskien esineellisyyttä on korostettu kertomalla, 
kuinka hengittämättömät ne ovat, niihin pukeutuminen vie kolme tuntia ja 
maskit on Tomi Putaansuu rakentanut omin käsin. Konkreettisen työn ja 
hikoilemisen kuvailulla koetetaan saada ihmisten jalat maahan ja pelot kuriin. 
Todisteeksi on vedetty myös Lordin aikaisempi kappale nimeltä "Devil is a 
Loser", Piru on luuseri. Kuinka nämä kaverukset siis voisivat olla 
paholaisesta? 

Mediateksti 

Tv-liitteen Kaunotar ja Hirviö -kuvissa siron neidon ja kaksimetrisen 
monsterin vastakkainasettelun, ilmeiden ja katseiden antama vaikutelma on 
karnevalistinen. Siinä nauretaan peloille, joita Lordi-ilmiö on nostanut pintaan. 
Viihteen synnyttämien fantasioiden ja tiedon puutteen yhdistelmä on 
voimallinen ja voi johdatella pahasti harhaan. Lordin esitys herätti muiden 
maiden esityksiä voimakkaammin affektiivisia reaktioita ja kirjoittelua. Se ei 
ollut pelkkä muutaman minuutin lurautus lavalla, joka kuullaan, nähdään ja 
unohtuu, vaan siitä paisui tiedotusvälineissä moniulotteinen ja pitempiaikainen 
kiinnostusta vangitseva, kuvittelua ja lisäsepittelyä kiihottava mediateksti.  

Tyylit ja maut 

Tämänvuotisissa Euroviisuissa 
oli Ilta-Sanomien uutisoinnin 
pohjalta katsoen kyse myös 
valtaa pitävien ja altavastaajina 
olevien makujen ja tyylien 
kamppailusta. On olemassa 
tarkemmin määrittelemätön 
viisutyyli ja muut tyylit. 
Toiseksi sijoittuneen Venäjän 
esityksessä nuorukainen 
aluspaidassa ja farkuissa antoi 

kirkkaan vastakohdan esityksen rekvisiitalle, flyygelille ja klassisille 
ballerinoille. Esitys yhdisti minimalistisen tyylikkäästi nuorekkaan 
populaarikulttuurin ja klassisen balettifantasian. Tulos oli muutaman elementin 
selkeä tarina omien rajojensa sisällä. Lordi tuotti samantapaisen tyylien 
yhdistelmän liittämällä toisiinsa viisukisassa kilpailemisen ja menestymisen 
(vanhan tyylin) ja heavy rockinsa fantasiamaailman (uuden tyylin). Venäjän 
esityksessä fantasia edusti klassista elementtiä (vanhaa), mutta Lordin 
esityksessä fantasia oli uudistuksen ilmaisija. Erotukseksi Venäjän ja muiden 
maiden esityksestä Lordin show ylitti itsensä rajat ja ulottui toimimaan koko 
Euroviisu-kontekstissa ja sen ulkopuolellakin esim. rock-kentässä ja katsojien 
musiikkimauissa.  
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Ilta-Sanomat uskaltautuu muutaman pikkuruisen uutisen verran kurkistamaan, 
mitä muu maailma puhuu Suomen menestyksestä. Jutuissa Lordin voittoa 
kuvataan protestiksi, kyllästymiseksi entiseen, inhorokkareiden ja rockin 
voittona, jonka jälkeen Euroviisut eivät ole enää entisensä. Lordi onnistui 
järjestelemään Euroviisu-yleisöjä uudelleen makuryhmittäin. Mukaan lienee 
tullut uusia katsoja- ja äänestäjäryhmiä nuorisosta ja rockin rakastajista ja 
vastaavasti perinteisemmän tyylin kannattajia lienee kääntänyt selkänsä koko 
tapahtumalle. Maut ja tyylit kuvastavat kulttuurista valtaa. Yletön 
pukeutuminen rumuuteen ja meluisa, pyrotekniikalla höystetty heavy rock 
erottelivat yleisöjä kaikissa Eurovisio-maissa. Lordi erottautui muista kaikilla 
tasoilla niin visuaalisesti, äänimaailmaltaan kuin olemuksellisestikin. 

Identiteetit 

Heavy rock kuten rock-musiikki muutoinkin on identiteetiltään maskuliinista. 
Eurovision laulukilpailujen identiteetti on ollut feminiininen. Lordi teki eron 
viisujen feminiinisestä identiteetistä. Se teki haisevilla maskeillaan eron 
Euroviisujen tuoksumaailmasta. Se teki eron vähäpukeisista naissolisteista. 
Lordi oli esteettinen mullistus. Feminiinisen tyylin romuttumista koetetaan 
Ilta-Sanomissa vielä kärjistää näyttämällä Mr. Lordi juomassa voittonsa 
kunniaksi viskipullosta. Pullo saa edustaa perinteistä suomalaista 
maskuliinisuutta. Yhtye tosin teki eron myös tällaisesta mielikuvasta 
käyttäytymällä Ateenassa moitteettomasti. Örvellystä ei nähty, kuten lehti 
toisaalla todistelee.  

Samaisen jutun yhteydessä Ilta-Sanomat asettaa voimakkaasti miehet ja naiset 
vastakkain. Juttu on eräänlainen lavastus, jotta lehti saisi esiin aivan 
tietynlaisen ideologian. Aukeaman vasemmassa jutussa nainen (IS:n 
viihdetoimituksen esimies) esittää julkisen anteeksipyynnön, koska ei uskonut 
Lordin voittoon. Mistä lähtien naisten tai kenenkään on täytynyt pyytää 
anteeksi sitä, ettei ole uskonut johonkin mahdollisuuteen? Nainen henkilöi 
Kukkahattutäti-stereotyyppiä, joka joutui häpeään monsterirockin 
porskuttaessa. Jutun ideologian mukaan nainen vaiennetaan häpeällä, jotta 
suomalainen voittajamies saa täydet oikeudet kumota rauhassa viinapullon. 
Ideologia ujuttautuu ajatteluun stereotyyppien mukana, ellei lukija huomaa 

varoa.  

Stereotyypit 

Lehden kirjoittelussa yleisöt 
näkyivät hajaantuvan 
kuvitelluiksi tyylien ryhmiksi, 
kuten perinteisten viisujen fanit, 
rock-fanit, hevarit, nuoret ja 
iäkkäämmät, miehet ja naiset, 
maalaiset ja kaupunkilaiset. 
Heavy rockia mainittiin 
maalaisjunttien musiikiksi 
eräässä yleisökirjoituksessa. 
Lehti tuo kirjoitteluunsa 



mukaan Kukkahattutäti-stereotyypin. Missään tuota käsitettä ei ole selitetty, 
mutta siihen tunnutaan sulkevan kaikki ne, jotka eivät pidä Lordin edustamista 
asioista. Stereotyypit toimivat nopeasti luokittelevina ja ilmiöitä laputtavina 
assosiaatioina. Sana sanalta katsoen Kukkahattutädissä on kyse vanhemmasta 
naisesta, joka käyttää kukilla koristettua hattua. Stereotypian järjenvastaisuus 
näkyy siinä, että ihmisen musiikki- ja viihdemakua perustellaan hänen 
vaatetuksellaan (hattu). 

Stereotypia on harhaanjohtava, sillä raskaan rockin faneja on kaikissa 
ihmisryhmissä riippumatta iästä ja sukupuolesta. Eräs yleisönosaston 
kommentti kuului: ”Tämä kauhistelematon kukkahattutäti on tyytyväinen, että 
tavanomaiset eurovirret jäivät kauaksi Lordin taakse. Kansa on saanut 
tarpeekseen mitäänsanomattomia viisuja lurittelevista pyllynpyörittäjistä. 
Matami 63 v.” Eivät kaikki nuoretkaan ole heavy rock -faneja tai edes 
rokkareita. Lordi-ilmiö erottelee jopa hevareita eri leireihin.  

Lordia pidetään joissakin piireissä huonona bändinä ja KISS-yhtyeen 
matkijana, jolla ei ole suuria musiikillisia ansioita omasta takaa. Lordi-ilmiö ei 
siten tee eroa varttuneempiin hatullisiin naisihmisiin, vaan tietynlaiseen 
viisumusiikkimakuun. Abstraktina ilmiönä tuo maku on henkilöitävä, jotta se 
saadaan asettumaan syytetyn penkille. Vahingonilolle tarvitaan nimettävissä 
oleva kohde. On vaikea kuvitella, että Kukkahattutädin stereotyyppi ja Lordin 
sohaisu musiikkityylien vallanjakoon olisivat pelkästään suomalaisyleisöjä 
koskevia seikkoja. 

Suomalainen identiteetti ja Suomi-kuva 

Euroviisuvoiton merkitys Suomi-kuvalle ja suomalaisten identiteetille on myös 
hyvin vahvasti esillä maanantain lehdessä. Kansainvälisten kisojen voitot 
pönkittävät tärkeällä tavalla suomalaista identiteettiä ja Suomi-kuvaa. 
Iltapäivälehdissä arvioitiin, että Euroviisujen voitto osoittautuu 
merkittävämmäksi, kuin jääkiekon maailmanmestaruus vuonna 1995. Lordi 
voitti, hyvä Suomi! Mutta entäpä, kun vain osa kansalaisista hyväksyy tavan, 
jolla voitettiin, ja vain osa pystyy samastumaan voittajiin? Vanhoillisempien 
kansalaisten mielestä Lordi pilaa Suomi-kuvan ulkomailla. Voitto saattaa jopa 
hävettää. Miten juhlia identiteettiä, josta ei pidä ja josta mieluummin tekisi 
eron? Syntyy dilemma, jossa voitto ei olekaan "puhdas" koko kansan juhla. 
Samalla kun Lordi toi "Suomelle kultaa", hän repäisi eroja kansallisen 

identiteettimme sisällä. 
Suomalaisten eri ryhmillä on 
erilainen kansallinen identiteetti 
ja yhtenäinen suomalaisuus on 
harhakuva.  

Lordi-ilmiön ulottuvuuksia 

Lordin show erottautui muiden 
maiden esityksistä Eurovision 
laulukilpailujen kontekstia 
laajempien ulottuvuuksiensa 
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ansiosta. Yksi niistä on pitkä aikaulottuvuus. Suomelle Lordi merkitsi "45 
vuoden kirouksen" murtumista. Se antoi hyvän syyn heittää surkeat muistot 
romukoppaan ja katsoa inspiroituneena tulevaisuuteen ja seuraavan vuoden 
viisujen järjestelyihin. Pitkän matalalennon katkeaminen yllätti positiivisesti 
eurooppalaiset kisojen katsojat. Se toimi tienhaarana vanhan ja uuden välillä 
koko tapahtuman kannalta. 

Toinen ulottuvuus levittäytyy populaarikulttuurin eri alueiden välille. Lordin 
monsterihahmot keskittävät itseensä assosiaatioita vanhoihin satuihin, 
kauhukertomuksiin, sarjakuviin, fantasia- ja scifi-elokuviin. Muistetaan vaikka 
örkit, Supermies, Darth Vader Tähtien Sodasta, Joulupukki tai muut 
naamiotapaukset. Muiden maiden showt sovittivat itsensä Euroviisuihin, mutta 
Lordi-yhtye sovitti Euroviisu-kulissit itseensä. Ilmiö innostaa kartoittamaan 
erilaisia toteutusmahdollisuuksia, esittäjäryhmiä ja esitystapoja sekä 
musiikkityylejä tulevissa kilpailuissa. Ilmiö erottelee ja järjestelee uudelleen 
viisujen katsoja- ja äänestäjäryhmiä. 

Media- ja julkkiskulttuurin rakentelemat mielikuvat, tähtikultit ja tunkeilevat 
toimittajat sekä nahistelu julkisen ja yksityisen rajoista ovat osa 
populaarikulttuuria. Yksityisen ja julkisen rajankäynti Lordin tiimoilta nostaa 
kolmanneksi ulottuvuudeksi median moraalin ja nykyisen julkkisbisneksen 
nurjat puolet. 

Vaikka Lordi ei olisi voittanut, sen päinvastaisuus viisuympyröissä pöyhäisi 
joka tapauksessa muutamia kusiaispesiä. Useimmat niistä liittyvät kulttuurisiin 
normeihin ja valtaan: siihen, kenen maku on parempi kuin toisen, mikä 
musiikki on arvokasta tai arvotonta kenenkin mielestä tai millainen ja kenen 
tapa on oikea tapa esiintyä, ajatella ja elää.  

Valtakysymykset eivät ole koskaan pikkujuttuja. Vuoden 2006 Eurovision 
laulukilpailussa ne sai tuotua käsittelyyn vain jykevällä äänellä, täydessä 
varustuksessa, jalassa kolperosaappaat ja kirves kourassa. Eri asia on, menikö 
pyrotekniikan pauke perille vai haihtuvatko savumerkit ajan myötä taivaan 
tuuliin.  



 

Teksti ja kuvat 
Pirkko Tokat 

projektisihteeri  
kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö 

Helsingin yliopisto  
pirkko.tokat AT helsinki.fi  

Puh. (09) 191 21674  

[1] Elokuvateollisuudessa ”cast” = näyttelijäkaarti ja ”crew” = elokuvan muut 
työntekijät.  
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