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Kulttuuri

Teksti: Mikko Kuustonen 
Kuvat: Joan De Silva

”Voisitko tarjota 
savukkeen – tämä 
tarina ottaa lujille”, 
pyytää Sancho. Hän 
haluaa kertoa siskon-
sa julmasta murhasta 
ja tämän orvoksi jää-
neestä nelivuotiaasta 
lapsesta. Läheisten 
kohtalo nostaa 
vedet 29-vuotiaan 
Sanchon silmiin, 
vaikka mies näyttää 
tatuoinneissaan 
raudanlujalta katujen 
kasvatilta. ”Haluan 
eroon tästä tappa-
misen ja taistelun 
kierteestä. Ja haluan 
eroon jengistä, joka 
on hallinnut elämääni 
väkivallalla kaksi-
kymmentä vuotta.” 

Kunnon murhamiehiä ja luotisuoraa toimintaa.

Väkivallan vastarintajoukot
GUATEMALA

I
stumme autossa Guatemala Cityn 
keskustorin kupeessa. Vierelläni 
Sanchon tarinaa kuuntelee Olavi 
Sydänmaanlakka, joka etsii kump-
paneita väkivallan vastaiseen työhön 
Suomessa ja maailmalla.

– Mikä sinut on muuttanut? hän 
kysyy.

– Olen vain saanut tarpeekseni tästä 
kaikesta, toteaa Sancho.

Guatemala Cityn kaduilla murhataan 
päivittäin keskimäärin 19 nuorta. Se on 
paljon tässä Maya-intiaanien pyhässä 
maassa. Ja se on liikaa missä tahansa.  

Jengeistä suurimmat ja 
väkivaltaisimmat ovat ”18” 
ja ”Mara Salvatrucha”eli 
”MS”. Kyse on valtavista or-
ganisaatioista, joiden tiukasti 
sanellut säännöt ohjaavat 
satoja tuhansia nuoria Keski-
Amerikasta Yhdysvaltoihin. 
Pienten alaryhmien, klikkien 
yhteenotot ovat tavallisia 
kaupungin huumekartellien 
tai aluerikkomusten kaaok-
sessa. Tatuoinnit ja käsimer-
kit paljastavat taistelijoiden 
puolen. Sanchon kehossa 

polttelevat MS-ryhmän symbolit.
– Irtautuminen on vaikeaa ja hengen-

vaarallista. Koen elämäni jengin ulkopuo-
lella vaarallisemmaksi kuin sen sisällä, 
Sancho sanoo. 

Hän tekee lähtöä ryhmästään ja asuu sik-
si toistaiseksi rajan takana Costa Ricassa. 

– Minulla on puoliso ja reilun kuukau-
den ikäinen esikoispoika. Haaveilen, 
että voisin aloittaa alusta, opiskella 
sosiologiaa ja ottaa huostaani myös 
siskontyttären. Isoäiti huolehtii hänestä 
nyt, sillä lapsen isä kuuluu jenginsä 
ydinryhmään.

150 vuoden kakku
Pavonin vankila on täynnä kaduilta sii-
vottuja nuoria taistelijoita. Monet heistä 
kokevat jengiensä antavan mielekkyyttä 
äärimmäisen köyhyyden ja epätoivon 
keskellä. 

Taisteluasetelma onkin mutkikas, 
sillä suurin yhteinen vihollinen on 
poliisi. Järjestelmä on rappeutunut ja 
ison osan katujen murhista tekevät juuri 
korruptoituneet poliisit. He myös ostavat 
palkkamurhaajia jengiläisten keskuudesta 
ja käyvät kauppaa lupaamalla turvaa. Pa-
vonin asukkaat uskovat vuorenvarmoina 
myös poliitikkojen osallistuvan murha-
tehtailuun.

Naisvankilan puolella tapaan 24-
vuotiaan Susanin, joka istuu 150 vuoden 
tuomiota hämärin perustein. Käytännössä 
oikeuslaitos pitää tämän poikkeuksellisen 
lahjakkaan nuoren naisen kiven sisällä 
ikään kuin varmuuden vuoksi. Välillä 
tuomiot puretaan, mutta toistaiseksi 
rangaistusta on jatkettu yhä uudelleen 
tekaistuin perustein. 

Susan tuntuu selviävän asenteensa tur-
vin, hänellä on aktiivinen rooli naisvanki-
en johtohahmona. Kohdatessamme Susan 

saa yhteisöltään kannustuspalkinnon 
toverihengen luomisesta.

Naisvankilan tunnelma onkin hämmen-
tävän kotoisa ja muistuttaa ulkopuoliselle 
enemmän leiriä kuin rangaistuslaitosta. 
Vapaus on silti monelle varsin kaukainen 
unelma. Vangeista suuri osa tulee naapu-
rimaista: Nicaraguasta, Hondurasista ja El 
Salvadorista. Lapset saavat asua äitiensä 
kanssa nelivuotiaiksi, minkä jälkeen hei-
dät otetaan huostaan tuomion jatkuessa.

Gustavon iskuryhmä
Miesten puoli vankilasta on kaoottisempi 
ja tupaten täynnä nuoria jengiläisiä. 
Heti portilla iäkkäämpi Marcelo kertoo 
tarvitsevansa apua vapautuksensa täy-
täntöön panemiseksi; rangaistus on jo 
loppunut, mutta miehellä ei ole sukulaisia 
täyttämässä vapautusanomuksia muurien 
ulkopuolella. Mukanani kulkee onneksi 
Gustavo Cifuentes, jolle vankien autta-
minen on arkea.

Kuolemansellien ohi kulkiessamme 
Gustavo toteaa istuneensa aikoinaan täs-
säkin talossa seitsemän vuotta. Miehellä 
on takanaan 72 vankilatuomiota. Hän on 
entinen ”18”-jengin maajohtaja ja onnis-
tui selviämään elossa paitsi rangaistuk-
sistaan myös ryhmän tappouhkauksista 
irtautuessaan ryhmästä. 

Nyt 40-vuotiaana leppoisana herras-
miehenä Gustavo nauttii kunnioitusta 
ja koskemattomuutta. Hän työskentelee 
Guatemalan kulttuuriministeriön alaises-
sa Aprede-projektissa, jonka tarkoitus on 

ennaltaehkäistä katuväkivaltaa ja auttaa 
kaduilla asuvia nuoria. 

– Jengiläisiä viedään vaikkapa pelaa-
maan jalkapalloa, ja kun aggressiot on 
tainnutettu väsyttämällä, voidaan opis-
kella ja keskustella, kertoo Gustavo pilke 
silmäkulmassaan.

– Myös vankien tukeminen ja sosiaa-
lityö sekä kaduilla että muurien sisällä 
kuuluvat missioomme.

Mies on realisti hankalan hallinnon jär-
jestelmässä, mutta uskoo vakaasti työnsä 
kantavan hedelmää. Hän kantaa arpia 
kehossaan ja luotia otsanahkansa alla, 
mutta katkeruus on tipotiessään. 

Gustavon suurena etuna on voimakas 
tahto, hersyvä huumori ja asenne, jonka 
myötä hänestä tuli Guatemalan historian 
ensimmäinen rangaistuksen aikana 
opiskellut vanki. Jengipomo valmistui 
vankilasta opettajaksi. Karismasta kertoo 
jotain sekin, että opetusharjoittelua vahti-
nut vartija innostui vankinsa opetuksista 
niin, että halusi käydä lasten kanssa kou-
lut loppuun ja valmistui lopulta itsekin 
opettajaksi.

Gustavon iskuryhmää tervehditään ilol-
la yhtälailla luokissa, kuolemanselleissä 
kuin ministeriössäkin.

Nyt työn alla on lisäksi yhteyksien 
rakentaminen Suomeen, jotta vuoro-
vaikutus ja yhdessä oppiminen voisivat 
lisääntyä. Hanketta tukee oma ulkominis-
teriömme, ja idean tekee poikkeuksellisen 
kiinnostavaksi juuri se, että suomalaiset-
kin asiantuntijat voivat oppia Gustavon 

kaltaisilta toimijoilta paljon omaan 
työhönsä. 

Puuhamiehenä toimii Helsinki Mission  
Olavi Sydänmaanlakka, joka sulautuu 
Pavonin käytäville veitsikorvakorussaan 
helposti.

Ihmeitä vai ei?
Guatemala näyttäytyy ristiriitaisena; 
temppeleitä yli kahden vuosituhannen 
takaa, aitoa yhteisöllisyyttä, hurmaavia 
ihmisiä ja toisaalta pitkän sisällissodan 
jälkeistä silmitöntä väkivallan kulttuuria, 
kioskien vartijoita sormi haulikon liipa-
simella sekä kuppiloita, joissa tarjoilija 
kaivaa empimättä tiskin alta kokaiinia.

Maan Ensimmäinen Nainen Sandra 
Torres sanoo näkevänsä kaduilla selkeän 
työtehtävän. Hänen roolinsa on ainakin 
julkisuuskuvan mukaan hämmentävän 
aktiivinen ja määrätietoinen. Presiden-
tin rouvan alaisuudessa toimii ryhmä 
asiantuntijoita, jotka pyörittävät yhtä-
toista sosiaalista hanketta ympäri maata: 
kouluja ja urheilu-aktiviteetteja mutta 
myös ruoka-apua satokausien välissä. 
Maaseuduilla tuetaan neljännesmiljoonaa 
perhettä aliravitsemuksen ehkäisemiseksi. 

Katukyselyssä hallituksen hankkeet ja 
tasavallan ensimmäinen nainen saavat 
sen sijaan kylmän kohtelun. Ihmiset ovat 
epäluuloisia varainkäytön suhteen ja us-
kovat vain murto-osan päätyvän oikeisiin 
kohteisiin.

Mielipiteitä painaa myös viime vuoden 
uutispommi, jossa itse presidenttiä Alvaro 
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MARJA HEKKALA, JYVÄSKYLÄ

Kulttuuriluotsina vuodesta 
2007 toiminut Marja Hekkala 
(kuvassa oik.) on kahdessa 
vuodessa ehtinyt opastaa niin 
ystäviään, omaa työyhteisö-
ään kuin myös kehitysvam-
maisten ryhmiä tutustumaan 
Jyväskylän kulttuuritarjon-
taan. 

Uteliaisuus ja halu löytää 
elämäänsä jotain uutta 

sai Hekkalan lähtemään 
kulttuuriluotsitoimintaan 
mukaan.

– Luotsina saan tavata 
ihmisiä sekä syventää omia 
tietojani kulttuurista, Hekkala 
kertoo.

Kulttuuriluotsin perus-
koulutuksen saanut Hekkala 
on toiminut oppaana lähes 
kaikissa Jyväskylän luotsaus-

kohteissa, eikä vaihtelusta ole 
ollut puutetta.

– Toiminta on hyvin moni-
puolista ja kohteet vaihtuvat 
ohjelmistoista riippuen. Olen 
myös itsekseni käynyt paljon 
näyttelyiden avajaisissa, joista 
saa taustatietoa luotsikeikoille, 
Hekkala jatkaa.

Hekkala yhdessä luotsaa-
miensa ystävien Pirjo Mietti-

sen (kuvassa keskellä) ja Kati 
Hakkaraisen (vas.) kanssa 
kertoo, että heidän suhteensa 
kulttuuriin on syventynyt luot-
sikokemusten jälkeen.

– Kulttuuri ja taide laajen-
tavat ajatusmaailmaa sekä 
antavat uusia näkökulmia. 
Luotsina on hienoa houkutella 
kulttuurin pariin ihmisiä, 
jotka eivät ole aikaisemmin 

ymmärtäneet, mitä kaikkea Jy-
väskylässäkin olisi nähtävillä, 
Hekkala kuvailee.

Hekkala ja Miettinen ko-
rostavat kulttuurin merkitystä 
elämänsuolana.

– Kulttuuri antaa monenlais-
ta mielihyvää kaikille aisteille. 
Korkeakulttuurin lisäksi hie-
man pintaa raaputtamalla voi 
arkistenkin asioiden takaa 

löytää kulttuurisia merkityksiä, 
Hekkala kertoo.

Seuraavaa luotsikeikkaa 
käsityömuseoon suunnitteleva 
Hekkala kokee luotsitoimin-
nalla olevan myös laajempia 
vaikutuksia.

– Uskon, että Jyväskylän 
kulttuurikohteiden kävijämää-
rät ovat kasvaneet, Hekkala 
toteaa.

Luotsi ohjaa kulttuurin monipuoliseen maailmaan
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Kunnon murhamiehiä ja luotisuoraa toimintaa.

Väkivallan vastarintajoukot

Colomia syytettiin asianajaja Rodrigo 
Rosenbergin murhan tilaamisesta. Valta-
kunnan päämies vapautui syytteestä, vaik-
ka uhri jätti jälkeensä videotestamentin, 
jossa hän nimesi surmaajansa.

Presidentin palatsissa vakuutetaan 
muuta. 

– Me teemme ihmeitä, sanoo Sandra 
Torresin neuvonantaja Lorena de Aseve-
do. 

– Yritämme luoda uusia keinoja köyhän 
kansan tukemiseksi, mutta budjettimme 
on liian pieni.  

Lorena kertoo ministeriönsä ottaneen 
tärkeitä askeleita korruption vastaisessa 
taistelussa. 

– Riippumaton asiantuntijaryhmä arvioi 
hankkeemme säännöllisesti. 

Hän myös toteaa hymyillen presidentin 
rouvan olevan köyhälle kansanosalle 
itse presidenttiä tärkeämpi toimija. Tämä 
onkin helppo uskoa, sillä presidentti 
Colomin omilla nettisivuilla on lähinnä 
kuvia sankarillisesta vaimosta.

Turvallisia potkuja
Päätämme siirtyä palatsista lähiöihin 
katsomaan ennaltaehkäisevän työn arkea. 
Saamme seuraksemme Emanuelin, jonka 
rintaan on tatuoitu sanat perdon madre – 
anteeksi äiti. 

Nuori mies kertoo merkinneensä 
sanoilla muiston siitä, kuinka uhkasi 
aseella omaa äitiään jengivuosiensa 
huumehöyryissä. Emanuelia ajoi kaduille 
epätoivoisen köyhä koti ja turvattomuus. 

Jengi tarjosi yhteisön, rajat ja merkityksen. 
Sama kaava toistuu lukuisien katunuor-

ten taustoissa. 
– Sanoin olevani äitini synnyttämä, 

mutta kuolevani lähiöille, Emanuel 
toteaa. 

Nyt mies on ollut neljä vuotta irti ”18”-
jengistä ja kokee olevansa päivä päivältä 
vapaampi. 

Äkkiä edessämme on hämmentävä 
näky: suuri salillinen valkoisiin asuihin 
pukeutuneita lapsia ja nuoria suorissa 
riveissä. Äidit ja isät seinien vierustoilla. 

On kyse taekwondo-harjoituksista, joita 
järjestetään lähiöiden kokoontumistilois-
sa ja koulujen pihoilla lähes päivittäin 
ja vapaaehtoisvoimin. Lapsia ja nuoria 
kannustetaan itsepuolustuslajin harjoitta-
miseen sekä kilpailemaan lajissa. 

Hanke on ollut suuri menestystarina, ja 
joukkoon mahtuu lukuisia mustan vyön 
saavuttaneita lahjakkuuksia. Opettajat 
ovat alansa huippuja ja maajoukkuetason 
urheilijoita, jotka haluavat antaa panok-
sensa seuraavan sukupolven hyväksi. 
Pelin henki on, että taistelut käytäisiin 
turvallisesti ja ohjatusti sääntöjen puitteis-
sa – eikä kaduilla. Harjoituksissa tunnel-
ma onkin vahva ja kannustava.

Emanuel lienee ainoa, joka salissa jän-
nittää. Hän ei ole aiemmin astunut joukon 
eteen käyttämään puheenvuoroa, mutta 
tänään hän seisoo lapsikatraan edessä ja 
kertoo tarinaansa hiljaiselle joukolle.

– Jos minulla olisi aikoinaan ollut mah-
dollisuus löytää tämänkaltainen paikka, 

olisin saattanut välttyä siltä murheelta, 
jonka jengi toi omaan, läheisteni ja uhrien 
elämään, Emanuel toteaa.

– Äidit ja isät – tahdon rohkaista teitä 
tuomaan lapsenne tänne – se on heille 
suuri palvelus!”

Tappaminen tulee kalliiksi
Bussiterminaalin ympäristö kuhisee pros-
tituoituja kurjien tuntihotellien edustoilla. 
Oikeastaan tulisi puhua minuuttimotel-
leista, sillä vuodekumppanin saa 15 quet-
zalilla (reilulla eurolla) varttitunniksi. 

Carla ei ole päivällä työvuorossa vaan 
vaeltaa kadulla pienen Laila-vauvansa 
kanssa. He noutavat tukipisteestä vaip-
papakkauksia, joita on tarjolla kerran 
kuussa. Tässä läntisen maailman köyhä-
lässä kynnys katutytöksi on matala mutta 
vaarallinen. Moni prostituoiduista joutuu 
kokemaan vakavaa väkivaltaa asiakkai-
densa taholta.

Olavi Sydänmaanlakka näkee myös 
maisemassa yhtäläisyyksiä Suomeen.

– Väkivallan uhrien ja tekijöiden tuke-
miseen on vaikeaa löytää rahoitusta sekä 
Guatemalassa, että Suomessa. Vaalipu-
heissa nämä teemat eivät myy. Silti olisi 
syytä tunnistaa tämän työn merkitys jopa 
kansantaloudellisesti. Suomalaisen henki-
rikoksen kulut ovat veronmaksajille kah-
den miljoonan euron luokkaa tutkinta- ja 
oikeudenkäyntikuluina sekä vankeinhoi-
tomaksuina. Jokainen tekemätön tappo 
on siis suuri säästö, ja ennaltaehkäisy  
maksaa itsensä takaisin.

World Vision
Tule mukaan toimintaan kehitysmaiden lasten 
hyväksi. www.worldvision.fi
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KUVAT

Guatemalan rikostapauksista 
98 prosenttia ei koskaan päädy 

tuomioistuimeen, eivätkä va-
kuutusyhtiöt suostu  antamaan 
henkivakuutuksia  tuomareille.

Naiset ja huumeet ovat käypää 
kauppatavaraa Guatemala Cityn 
ydinkortteleissa. Suuri osa pros-

tituoiduista joutuu jatkamaan 
työtään väkivallan pelossa.

  Viime vuonna poliisit näkivät sat-
tumalta joukon nuoria pelaamassa 

jalkapalloa ja tunnistivat heidät 
tatuoinneista jengien jäseniksi. 
Poliisit surmasivat ampumalla 

suurimman osan nuorista ja 
haavoittivat useita. Kaikki nuoret 

kuuluivat ohjelmaan, jossa he 
pyrkivät irti jengeistä ja väkivallan 

kierteestä. Poliisi puhuu alueen 
puhdistamisesta.

  Sancho säästää rahaa pois-
taakseen jenginsä tunnukset 

iholtaan. ”En aio kostaa sisareni 
murhaa. Jonkun on katkaistava 

väkivallan ketju.”

TEATTERIMINNAT, JYVÄSKYLÄ

He ovat tuttuja Jyväskylän 
kaupunginteatterilta univormu-
naan kirjava essu ja aseenaan 
kahvipannu. Mervi Varonen 
(kuvassa vas.) ja Marja Hyväri-
nen ovat Teatteriminnoja. 

Jyväskylän Teatteriminnat 
ry vastaa kaupunginteatterin 
ravintolapalveluista, vapaaeh-
toistyönä. Tunti ennen jokaista 
näytöstä tai muuta tilaisuutta 

minnoja saapuu keittämään 
kahvia, avaamaan baarin, aset-
telemaan suolaiset ja makeat 
tarjolle ja järjestämään kupit. 

Minnoilla on 2–5 työvuoroa 
kuukaudessa. 

– Yrittäjänä yleensä laskutan 
ajastani. Nämä talkoot eivät 
kartuta omaa rahapussia, mut-
ta palvelutyö on palkitsevaa. 
Kun pistää essun päälle niin 

muut asiat unohtuvat, kertoo 
Varonen.

– Täältä kun lähtee, on 
väsynyt, mutta hyvä olla, nyök-
käilee Hyvärinen. 

Varonen on nuori minna, 
hän on ollut yhdistyksen 
jäsenenä vuodesta 2003. 
Varosen äiti Ritva, nykyinen 
senioriminna, värväsi tyttären-
sä mukaan yhdistystoimintaan, 

eikä tytär ole irti halunnut.
– Teatteri ja siihen liittyvät 

puitteet vaan jotenkin vetivät 
puoleensa, kertoo Marja 
Hyvärinen minnaksi hakeutu-
misestaan. 

Hyvärinen kuuluu konkari-
osastoon. Hän on ollut minna-
na 31 vuotta. 

– Minä teen tätä sisulla ja 
sydämellä.

Minnoja on tällä hetkellä 
90, joista 60 käy teatterilla 
kestittämässä katsojia. Loput 
ovat senioriminnoja, yli 70-
vuotiaita, jotka on päästetty 
– tai hätistetty – eläkkeelle. 

Minnat toimivat symbi-
oosissa teatterin kanssa. Kun 
näytökset vetävät katsojia, 
Minnatkin saavat huiskia 
hiki päässä. Minnat kutsutaan 

myös esitysten ensiyleisöksi. 
He ovat kenraalinäytösten 
koeponnistajia. 

– Kyllä näyttelijät tuolla his-
sissä sitten kyselevät, että miltä 
näytti, kertoo Varonen.

Omat kiireet ja huolet jäävät essun alle
”Minä teen tätä 
sisulla ja sydämellä. ”


