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KIRJA-arvostelu

JUURI KUNTAVAALIEN ALLA maailman rikkain 
eläkeläinen Bill Gates teki tällä oivalluksellaan jälleen 
ajankohtaiseksi kymmenen vuotta sitten kuolleen 
Kurt Vonnegutin esikoisromaanin Sähköpiano, joka 
ilmestyi jo vuonna 1952. Otsikon suomennos tosin 
on hieman virheellinen: kyseessä oli automaattipiano 
eli pianola, mutta se ei luettavuutta haitanne.

Tulevaisuusromaani kuvailee oivallisesti kolmannen 
maailmansodan jälkeistä luokkayhteiskuntaa, jossa 
teollisuusautomaatio on ratkaissut kaikki työvoima- 
ja tuotanto-ongelmat. Ainoastaan ÄO-, soveltuvuus- 
ja kykyprofiileiltaan parhaat saavat tarvitsemansa 
koulutuksen, ja vain heille riittää hyvin palkattuja 
töitä. Kansan enemmistö — insinöörejä, sotilaita 
sekä jälleenrakennus- ja raivausjoukkoja lukuun otta-
matta — on tuomittu ikuiseen työttömyyteen.

Täysin automatisoidut, Kansalliselle Teollisuusneu-
vostolle alistetut tehtaat tuottivat kaikki kansalaisten 
tarvitsemat tavarat. Työttömyyskorvausten rahoitus 
oli ratkaistu ongelmattomasti verottamalla automa-
tisoitujen tuotantolaitosten omistajia sillä summalla, 
jonka he tuotantokustannuksissa säästävät välttämäl-

lä turhan ihmistyövoiman 
käyttöä. Näin kaikille 
kansalaisille on varmistet-
tu välttämätön toimeen-
tulo ja jatkuva elintason 
nousu kulutustottumuksia 
seuraavan tietokoneohjelman mukaisesti. Sotatalou-
den perustalta kehitetty yhteiskuntamalli muistuttaa 
kaukaisesti ns. sosialistista suunnitelmataloutta, jossa 
kysynnän ja tarjonnan epäsuhta ei pääse sekoitta-
maan ennustettavuutta.

Mutta tietenkään kaikki ei ole niin hyvin kuin 
puusta katsoen näyttää. Kaikki yltäkylläisyydessä 
elävän eliitin jäsenet eivät koe olotilaansa onnelli-
seksi, vaan käyvät ryyppyreissuilla tavallisen kansan 
parissa ja haikailevat paluuta maaseudulle, luontoon. 
Työttömyyteen tuomitutkaan eivät ole tyytyväisiä 
menetettyään sen, mikä useimmille oli tärkeintä 
maailmassa — tarpeellisuudentunteensa, omanar-
vontunnon perustan. Vastarintaliike onkin organi-
soitumassa 1800-luvun alun Englannissa toimineen 
luddiittien kapinan malliin ”antaakseen Amerikan 
takaisin ihmisille”:

”Ihmiset eivät näytä luonnostaan olevan onnellisia 
kuin silloin, kun he tuntevat itsensä tarpeellisiksi. 
Siksi heille täytyy uudelleen antaa mahdollisuus tulla 
mukaan kaikkeen yritystoimintaan.”

Kuten tieteisfantasioissa yhä on tavallista, Vonnegu-
tin henkilöhahmot ovat melko kliseemäisiä ja juonen 
kuljetus lähes yllätyksetöntä. 65 vuotta sitten kirjoi-
tettua tieteisromaania ei ehkä pidetä kirjoittajansa 
parhaana tuotoksena, mutta satiirisena dystopiana se 
on kuitenkin useimpia aikalaisiaan ajankohtaisempi. 
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Verot robottien maksettaviksi

Kurt Vonnegut: 
Sähköpiano

VUODEN 1992 MAALISKUUN MENSALAINEN ei oi-
keastaan ollut jäsenlehti ensinkään, vaan ainoastaan 
ajallaan postitettu yhdistyksen kevätkokouskutsu 
esityslistoineen, toimintakertomuksineen, tilinpää-
töksineen ja muine pakollisine liitteineen. Kokous 
järjestettäisiin huhtikuun viimeisenä viikonloppuna 
Hämeenlinnassa.

Toimintakertomuksessa todettiin merkittävimmäksi 
tapahtumaksi uusien sääntöjen hyväksyminen. Myös 
testaustoimintaa oli laajennettu: 15 paikkakunnalla 
pidettiin 83 testitapahtumaa, joihin osallistui yh-
teensä 875 testattavaa. Maaseudun Tulevaisuus –lehti 
tuki Kuopion maatalousnäyttelyn yhteydessä järjes-
tettyä testaustapahtumaa julkaisemalla älykkyystes-
tauksesta kertovan artikkelin sekä ilmoituksiamme. 
Näyttelytapahtuman avulla oli pyritty tavoittamaan 
myös maaseudun haja-asutusalueiden ihmisiä.

25-vuotisjuhlaan ja sen yhteydessä pidettyyn syysko-
koukseen oli osallistunut yli 120 jäsentä. Mensalai-
sen erikois-juhlanumeroon oli pyritty hankkimaan 
kannatusilmoituksia julkaisukustannusten katta-
miseksi ja stipendirahaston kasvattamiseksi, mutta 
laihanlaisin tuloksin: ”Ilmoitusten keräyksen yhtey-
dessä voitiin konkreettisesti todeta, että Suomessa 
vallitsee lama.” Niinpä tilinpäätös näytti jääneen 
41.256 markan verran alijäämäiseksi.

Toimintavuoden aikana oli uurastuksensa aloittanut 
yksi uusi paikallisosasto, Etelä-Karjala. Yhteensä 
yhdentoista POSin toiminnan luonnehdittiin olleen 
”vaihtelevan vilkasta”. Erityismaininnan toimintaker-
tomukseen oli saanut Mensapetankki-SIG, joka oli 
osallistunut harrastuksen kehittämiseen kilpailumat-
koilla jopa ulkomaille.

Jäsenmäärän ylitettyä 1000 jäsenen rajan Suomen 
edustajalla oli ensi kertaa käytössä kaksi ääntä 
Kansainvälisen Mensan kokouksessa Budapestissa, 
jossa yhdistystämme edusti varapuheenjohtaja Osmo 
Ranta.

Hämeenlinnan vuosikokousviikonloppuun oli 
ahdettu kaikki pakolliset yhdistysasiat: lauantai-
na aamupäivällä paikallisosastotapaaminen sekä 
hallituksen kokous, tulolounaan jälkeen varsinainen 
kokous ja sen jälkeen esitelmä ”Ei tänne Uralilta 
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talsittu — Suomen ja 
Hämeen muinaisuus 
nykyisen tutkimuk-
sen valossa” Osmo 
Rannan selvityksen 
mukaan. Sunnuntaiaa-
muna oli järjestetty 
opastettu kierros 
Hämeen linnassa ja 
”Terra Tavestorum” –
näyttelyssä.

Olipa lehteen sentään 
mahtunut hieman muutakin kuin kevätkokousasioita:

”Erikoisnumeroissa ei aina puheenjohtajan pals-
taa ole, mutta nyt en voinut olla kirjoittamatta. 
Hallituksen kokouksessa 29.2.1992 oli jäsenasioissa 
kolmen jäsenen eronpyyntö. Sunnuntaina 1.3. soitin 
Pohjanmaalle, Seinäjoelle, eräälle aivan uudelle 
jäsenelle ja pyysin apua erään tehtävän toimittami-
sessa. Uuden jäsenemme lupaus auttaa ja innokkuus 
tehtävän suorittamisessa oli mukavaa kuultavaa. 
Kiitos, Kirsi!”

”Nämä kaksi peräkkäistä tapahtumaa herättivät 
minussa taas vanhan epäilyn, että toiminnassam-
me saattaa olla jotakin vikaa. Yhdistykseen tullaan 
innokkaina ja halukkaina osallistumaan, mutta 
muutaman vuoden jälkeen innokkuus karisee ja 
osallistuminen rajoittuu jäsenmaksun maksamiseen, 
jos siihenkään.”

”Syyskokouksessa, joka oli samalla 25-vuotisjuhla, 
oli osallistujia yli 120 jäsentä, joten ainakin ko-
kousaktiivisuus on Mensassa lisääntynyt. Toivotta-
vasti hyväksytyt, uudet säännöt lisäävät jäsenistön 
mahdollisuuksia vaikuttaa yhdistyksen toimintaan 
muutenkin.”

”Toivon kuitenkin teidän kaikkien tykönänne 
harkitsevan niitä puutteita toiminnassamme, jotka 
jäsenyyden alkuinnostuksen jälkeen kenties latistavat 
osallistumishalun. Pohditaan tätä asiaa Hämeenlin-
nassa, kevätkokouksen yhteydessä”, toivoi puheen-
johtaja Seppo Järvinen. 


