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Cilla B.

Toissa vuonna oululaisessa pizzeriassa ammuttiin kuoliaaksi 
21-vuotias marokkolainen mies. Tappaja kuului rikollisryhmä 
United Brotherhoodiin ja oli hiljattain vapautunut vankilasta, 

missä oli istunut tuomion taposta. 
Surman jälkeen köyliöläinen kunnallispoliitikko Tommi Rautio 

(ps) kirjoitti Facebookissa haluavansa antaa surmaajalle mitalin. Kun 
osa ihmisistä äimisteli, että mitä tuo sanoi, kansanedustaja Veltto Vir-
tanen (ps) kirjoitti blogissaan, että Raution heitto oli vähän rankem-
paa huumoria.

Kansanedustaja James Hirvisaari (ps) puolestaan kutsui ystävän-
sä, maahanmuutto- ja islamkriitikko Seppo Lehdon vierailulle edus-
kuntataloon. Ystävä teki natsitervehdyksen eduskunnan istuntosa-
lin yleisölehterillä ja julkaisi kuvan sosiaalisessa mediassa. Hirvisaari 
puolusti ystäväänsä ”superhumoristiksi”.

Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps) sanoi että homot, so-
malit ja minareetit pitäisi sijoittaa Ahvenanmaalle. Perussuomalais-
ten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner totesi 
medialle, että Hakkarainen taisi olla ”hilpeällä” tuulella ja että puheet 
olivat varmaankin ”vitsailua”.

KanKaanPääläinEn valtuutettu Teuvo Roskala (ps) ehdotti Face-
bookissa äänestyskieltoa naisille. Jälkikäteen Roskala totesi, että ihan 
vitsimielessä. Kansanedustaja Kimmo Eronen (ps) taas pilkkasi kes-

kustalaista kollegaansa tämän murteesta matkimalla tätä istunnoissa. 
Huumorilla tietenkin.

Kun Espoon valtuuston budjettikokouksessa RKP:n valtuutettu oli 
aloittamassa puheenvuoroaan, valtuutettu Seppo Huhta (ps) huu-
si: ”Puhuisitteko suomea!” Jälkikäteen Huhta kommentoi: ”niin vitsi 
kun olla ja voi”. Kun taas eduskunnan täysistunnossa RKP:n edusta-
ja nousi puhumaan, aina oli joku perussuomalaisista sanomassa, että 
hurrit himaan. Huumorilla tietenkin.

Vaaliohjelmaansa perussuomalaiset kirjoittivat, ettei valtion kas-
sasta pitäisi tukea postmodernia taidetta, koska se on tekotaidetta. 
Jälkeenpäin puolueesta todettiin, että vitsillä laitettiin.

KESKiviiKKona kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner (ps) sanoi 
lehtihaastattelussa, että kannattaa mieluummin palkata nuoria mie-
hiä kuin nuoria naisia, koska nuoret naiset saattavat jäädä äitiyslomal-
le. Kommentti herätti kummastusta ja Ruohonen-Lerner joutui selit-
tämään. Ei olisi ollut vaikea arvata etukäteen, miten perussuomalai-
nen  tilannetta paikkailee.

”Se oli vitsi”.
Tästä kolumnista kenenkään ei kannata hermostua, koska tämä on 

vitsailua.
Cilla Bhose  cilla.bhose@kauppalehti.fi

Vitsi, vitsi

❞
Jälkeenpäin puolueesta 
todettiin, että vitsillä  

laitettiin.”

”En ole henkilö joka harrastaa jota-
kin. Minä joko teen tai en tee. Sata 
lasissa eteenpäin tai sitten olen teke-
mättä mitään. Olen maailman lais-
kin ahkera ihminen”, Elvi Rangell 
naurahtaa.

Kymmenisen vuotta sitten hän 
vaihtoi Palacen hotellijohtajuuden 
taiteen tekemiseen, opiskellen sa-
mantien ammattitaidemaalarin tut-
kinnon.

”Kun huomasin että minulla oli 
rohkeutta lähteä tekemään sellais-
ta, mikä antaa minulle voimaa, niin 
tartuin tilaisuuteen. Uuden oppimi-
nen on valtava onni”, hän sanoo.

Rangell pitää yllä kovaa työtahtia, 
ravintovalmennuksen asiakastyön 
ja luennoimisen ohella.

”Nykyään pidän näyttelyn jo-
ka toinen vuosi. Uusi näyttely vaa-
tii edellisen nollaamista ja aikaa uu-
den kehittymiseen, tämä käy kyllä 
ihan kokopäivätyöstä. Minulle sano-
taan, että tyylini tunnistaa. Itse en 
sitä näe, maalaan niin kuin tuntuu 
hyvältä”, hän selvittää.

”Se ilo ja onni, minkä tunnen kun 
huomaan että on syntynyt työ, joka 
puhuttelee minua, on sanoinkuvaa-
maton. Silloin kuljen jalat tukevas-
ti 10 senttiä maan pinnan yläpuo-
lella. Hetken, ja sitten tulee yleen-
sä pudotus – ja uusi ilo ja onni”, Ran-
gell tuumii.

Hannu Lahtonen
hannu.lahtonen@kauppalehti.fi

Kaunotar ja hirviö ”Tämä on 
uusi ja sisäpiiritiedosta päätel-
len hieno baletti myös lapsille. 
Suomeen parikymmentä vuotta 

sitten saapuneen meksikolaisen Javier 
Torresin koreografiassa on italialaisen 
Ottorino Respighin musiikki.  Hatunnos-
to Kansallisbaletille hienoista baleteista, 
joihin voi viedä lapsia, kuten Lumikunin-
gatar ja aina ihana Pähkinänsärkijä.”

Kaunotar ja hirviö, ensi-ilta tänään klo 19 
Suomen Kansallisoopperassa

Q-teatterin Kaspar Hauser 
”Akse Petterssonin ohjaama ja 
yhdessä Johannes Ekholmin 
kanssa käsikirjoittama y-suku-

polven näytelmä sai niin uskomattoman 
hienon kritiikin, että on pakko mennä se 
katsomaan.  Keskeiseksi nousee kysymys 
yksilön suhteesta ympäröivään maail-
maan. Yksilöltä edellytetään loputonta 
itsensä kehittämistä, koska elämästä 
itsestään on tullut kauppatavara. Muu-
tenkin pidän Q-teatterin esityksistä.” 

Kaspar Hauser Q-teatterissa tänään klo 19
Henrik Vibskov Designmu-
seossa ”Kevätkauden suur-
näyttely esittelee tanskalainen 
nykymuodin pioneerin ja pelle 

pelottoman. Hieno näyttely, ja minuun 
iski täysillä se, mitä hän on sanonut: ’Ei 
ole mahdollista pakottaa luovuuteen tai 
tehdä sille rajoja. Nautin itseni laittami-
sesta keskelle tuntematonta. Silloin voin 
oppia ja mukautua kokonaan uuteen. 
Käytän silmiäni ja aivojani.’” 
Henrik Vibskov Designmuseossa 11.5. saakka

PErjanTai: TäydEllinEn viiKonloPPu

Maailman laiskin 
ahkera ihminen
Vapaalla: Elvi Ran-
gell. Bisnesmaailman 
ja taiteen välinen ero 
on vain siveltimellä 
vedetty viiva.
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TeaTTeriTapaus. Jussi Nikkilä on 
y-sukupolvea edustava Kaspar 
Hauser.
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