
Minä ja Raha 

 

Kohtaus 1: Keskustelu päähenkilön ja ulkopuolisen tietoisuuden välillä 

 

Ääni: Mikael McKeough, esitä asiasi.  

 

Mikael: Tässäkö tämä nyt on? Vuokra 205,50 €, kännykkälasku (aina myöhässä) n. 11 €, 

kirjastomaksut n. 15 €, ruoka n. 200 €, cd:t, sarjakuvat, kirjat, elokuvat, yms 50 €, 

herkuttelu ja muut kustannukset vähän päälle 100 €. Sossulta rahaa 560 € ja yleinen 

asumistuki 180 €. Elämän sisältö. 

 

Ääni: Oletitko muuta? 

 

Mikael: No, kyllä! Onnellisuus olis ihan jee. Tai olenhan minä aika onnellinen ja siihen 

pyrin, mutta kun muu maailma tuntuu olevan sitä vastaan. Osta meiltä tämä tuote, maksa 

tämä käyttömaksu, ota tästä tämä raha –rakenna elämä rahalla! 

 

Ääni: Milläs sitten, ellei rahalla? 

 

Mikael: En tiedä. Omilla käsillä, hiellä ja vaivalla; omista arvoista, periaatteista ja 

moraalista. Yhdessä ja yksin, ystävien, perheen ja yhteiskunnan tuella, mutta pitääkö sen 

olla rahallista?  

 

Ääni: Ei välttämättä, mutta mikset kieltäydy rahasta, jos et kerran pidä siitä? 

 

Mikael: Elämän nautinnot on ostettavissa hyvin paljon rahalla. Herkut, hyvä ruoka, hyvät 

leffat, kirjat, sarjakuvat ja cd:t; kaikki rahalla. Oppisin kai minä elämään ilman niitä, 

mutta kun minä en halua! 

 

Ääni: Aika ristiriitaista. Et pidä rahasta, mutta et halua luopua asioista mitä rahalla saa? 

 

Mikael: No, on. Puolustuksekseni täytyy sanoa, että raha vei minulta enemmän kuin tuo. 

Visa mainoksien vastaisesti raha riistä minulta vapauden. Minulla ei ole vapautta tehdä 

omia päätöksiä niin kuin haluaisin ne tehdä, koska rahamaailma sanelee päätökseni. 

Tullakseni toimeen ja saadakseni elannon, minun täytyy luopua arvoistani ja 

ideologioistani, periaatteistani ja moraaleistani. 

 

Ääni: Eikö se kerro siitä, että arvosi, ideologiasi, periaatteesi ja moraalisi ovat vääriä? 

 

Mikael: Ei! Maailma on väärä, en minä! Tai siis vika on maailman menossa, ei minussa. 

Suuret filosofiat ja uskonnot ovat kanssani samaa mieltä! 

 

Ääni: Hmmm. Jos tämä pitää paikkaansa, niin mitä se kertoo ihmisistä? 

 

Mikael: Että ihmiset ovat typeriä! Tai… Siis ei aivan. Ihmiset ovat hyväuskoisia ja 

mukavuudenhaluisia.  



 

Ääni: Kuten sinä? 

 

Mikael: Ei! Tai… No, joo. Kuten minä. Ei tämä tilanne ole yksittäisten ihmisten vika. 

Kehitys on vain tallonut… Tai siis kapitalismin kehitys on tallonut ihmiset, tai ihmisten 

arvot jalkoihinsa. Ensin kapitalismin nousu oli salakavalaa; ihmiset pitivät uusista 

mukavuustuotteista ja nauttivat kapitalismin tuomasta luksuksesta; sitten nopeata; ihmiset 

eivät pysyneet rahavallan perässä eivätkä enää ymmärtäneet miten systeemi toimii; ja 

viimeisenä globaalia; ihminen ymmärtää, että kapitalismi (suuryritykset) hallitsee koko 

maailmaa, mutta syypäät tahot eivät enää ole ihmisiä ja sijaitsevat jossain muualla, kuin 

missä ihmiset asuvat. 

 

Ääni: Etkä juuri itse syyllistynyt samaan vieraannuttamiseen; syytit muita kuin itseäsi 

tilanteesta. 

 

Mikael: Fuck. Joo, minä olen syyllinen, en uhri. Minun pitää lopettaa kuluttaminen ja 

energian tuhlaus, herkuttelu ja kivojen asioiden osto. Sitten minun pitää käännyttää 

ystäväni tekemään samoin. Kun me kaikki lopetamme kuluttamisen… 

 

Ääni: Koko yhteiskunta kaatuu. Haluatko sinä sitä? 

 

Mikael: No en. Eikö toista saa ilman toista? Eikö sivilisaatiota voi ylläpitää ilman rahaa? 

 

Ääni: Tiedät itse vastauksen. 

 

Mikael: Ei tätä sivilisaatioita. Ei tällä teknisellä tasolla. Mitä minun siis pitää tehdä? 

Hyväksyä tämä, mennä virran mukana? 

 

Ääni: Ei välttämättä.  

 

Mikael: Niin. Voin luopua joistain asioista, taistella joillain periaatteillani rahamaailmaa 

vastaan. Koulutan itseni huonopalkkaiseen ammattiin, jossa toimin mitä luultavimmin 

freelancerina ja, jossa on huono työtilanne. Voin asua maalla omakotitalossa, joka on 

puulämmitteinen ja viljellä kasvimaalla perunoita ja porkkanoita ruuakseni. Luon 

taidetta, jonka sanoma käsittelee rahanvaltaa ja, josta minä en saa rahaa. 

 

Ääni: Tuo on jo alku. 

 

Mikael: Hyvä. Mutta missä on loppu? Olenko valmis uhraaman mukavuuteni ja 

nautintoni suuremman hyvän edessä? Miksi minä olen niin helposti työtön? Minua 

kiinnosta hakea töitä, jotka eivät kiinnosta minua. Toisaalta olen kyllä valmis elämään 

sossun luukulta vaikka loppuelämäni, jos luon samalla relevanttia taidetta, Tai vaikka 

apurahoilla… 

 

Ääni: Jälleen ristiriitaista. 

 



Mikael: Niin. Olen valmis lopettamaan opintoni, jos siltä tuntuu. Valmis jättämään 

työpaikkani, jos silta tuntuu. Elän olevinaan ilman rahamaailman kahleita, mutta en pysty 

sanomaan ei rahalle. Ristiriitaista. 

 

Ääni: Miltä se tuntuu? 

 

Mikael: Ai ristiriita? Ihan hyvälle, minä koen itseni ristiriitaisuuksien henkilöksi. Usein 

vahvistan ja rakennan niitä. Olen varmaan vähän hullu… 

 

Ääni: Niin kuin 95 % ihmiskunnasta. Oletko nyt löytänyt itsestäsi välineen, millä 

käsitellä rahanvaltaa? Voitko sanoa seisovasi ideologioittesi takana vai myönnytitkö sen 

kaiken rahan edessä? 

 

Mikael: Kyllä ja en. Koska haluan kuitenkin elää tässä yhteiskunnassa, on minun 

hyväksyttävä raha tosiasiana. Toisaalta minun ei tarvitse pitää siitä. Enkä minä 

todellakaan hyväksy suurta osaa asioista, joita se meille teettää. Minä en luovu 

onnellisuuden ja empaattisuuden tavoittelusta. Enkä myöskään ideologioistani, arvoistani 

ja moraalistani, vaikka en pysty niitä rahamaailmassa täysin toteuttamaan tai elämään 

niitten mukaisesti.  

 

Ääni: Oletko löytänyt tasapainon? 

 

Mikael: Mahdollisesti, vaikka se ei ole täydellinen.  

 

Ääni: Se riittää tältä erää. Hyvää yötä. 

 

Mikael: Öitä. 

 

Kohtaus 2: Uni 1: Mitä se alitajunta teettääkään... 

 

Mikael: Joensuun Yliopiston rehtori Mikael McKeough. Aivan. Totta kai. Budjetti on nyt 

laadittu. Aivan, totta kai. 20 miljoonaa. Leikkauksia on jouduttu tekemään. Niin, 

luokaopettaja puolelta. Kyllä. Myös asettamistani uudistustavotteista ja pedagogisista 

linjauksista on jouduttu leikkaamaan. Aivan, harmillista. Toinen vaihtoehto olisi ollut 

lakkauttaa humanistinen tiedekunta. Totta. Olen kuitenkin itse humanisti ja olen myös 

opiskellut osittain humanistisella. No, ken leikkiin lähtee se leikin kestäköön. Joensuun  

 

Yliopiston rehtori McKeough. Aivan. Totta kai. Aivan. Mutta leikkaukset ovat 

onnistuneita. Jopa 20 %. Niin, ajatella. Silti tuntuva säästö. No, opettajan koulutus on 

tietenkin ollut voimavara Joensuun Yliopistolle, mutta... Aivan, totta kai. 200 miljoonan 

budjetista vain puolet hallinnolle, aivan tavoitteiden rajoissa. Aivan. Tottakai.  

 

Yliopiston rehtori Mckeough. Aivan. Sääli. Luonnontieteet, Metla ja oikeustieteellinen 

ovat vielä jäljellä ja nyt on varaa kehittää näitä yksiköitä. Aivan. 2 triljoonasta pari 

miljoonaa laitoksille ja loput byrokratiaan. Rasvaa rattaisiin! Aivan, totta kai.  

 



Rehtori Mckeough. Aivan. Oikeustieteet ovat päivän sana. Hallintoa on laajennettava. 

Aivan. Totta kai. 20 triljoonan budjetista 200 000 laitokselle. Aivan, totta kai. Haasteisiin 

on vastattava. Kirurgin on osattava operoida syöpä ennen kuin se leviää.  

 

Rehtori. Yliopisto olen minä. Hallinnollisiin tavoitteisiin on päästy täydellisesti, nyt kun 

iän ikuiset kapulat, eli opiskelijat ja tutkijat ovat poissa jaloista. 200 biljoonaa pitäisi 

rittää mainiosti. Kyllä. Koko virkamieskunta. Aivan, totta kai. Gran canarialle tietenkin. 

Niin. Muista pakata vaelluskengät, eikä pelkkiä rantavarusteita. Nähdään terminaalissa. 

Kuulemiin. 

 

Kohtaus 3: Laskut maksamatta 

 

Mikael: (herää unesta) Mitä vit... Hyyh. Jotain se merkitsi... Pinnistä, pinnistä! 

...Kännykkälasku. Voi helvetti! Kolme fukin viikkoa! Taas. Aina.  Ja kohta kolahtaa 

muistutus... Tässä vaiheessa ei tule vielä lisämätkyjä. Ne tulee vasta vähän yli kahen 

viikon päästä. Viikko siitä, niin ne katkasee liittymän. Testattu juttu. Muutamaan kertaan. 

 

Maksoinko minä edes vuokran. Neljäs päivä oli kaks viikkoa sitten. Maksoinko vai en? 

Elliltä ei ole tullut lappua. Vai onko? Olenko minä ehtinyt hävittää senkin? Vittu kun ei 

enää muisti pelaa. Aikuisiän dementtia kaks ysinä tai altzhaimer. Ei voi hoitaa enää 

vastuullisia tehtäviä, kun muisti ei toimi.  

 

Mikä kuukausi nyt on? Joulukuu? Vai tammikuu? Vai helmikuu? Mikä vuosi. Olenko 

minä maksanut mitään laskuja moneen kuukauteen tai vuoteen. Onko Elli vienyt jo 

minun kämpän (sama solukämppä Noljakassa, 12 B 17, jossa olen asnut jo settemän ja 

puol vuotta) ja kaikki mun tavarat; kitarat, kirjat, CD't, Magic kortit, sarjakuvat, 

tietokoneen, yms.  

 

(kännykkä soi) Mikael. Joo. En tee. Kerpsaan? Ollutta? Okoo, siellä siis. Joo. Gradua. 

Entä ite? Aijaa. -mitä helvettiä? Katkes. Virtaa on, muttei pelitä. Puhelua ei voida 

yhdistää... DNA... Kännykkälasku. Paska. Aina tässä käy näin. Enkä edes pidä koko 

helvatun vehkeestä. Parasta mennä takas nukkumaan tällasena aamuna. (käy nukkumaan)  

 

Kohtaus 4: Uni 2: Taiteilijan unelma 

 

(Kynttilän kanssa lavalla. Yksi hahmo puhuu sen edessä, muut tanssivat)  

 

Mikael: Perhonen on vapaa... Liitää taivasta kohti... Siipiänsä taittaa... Reittiä kun kutoo... 

Rajana vain taivas... Sini sekä musta... Peilinä veden pinta... Kuvajainen kaunis... Lento 

niin kuin runo... Perhonen on sana... Maailma on pinta... Jolle jälki painuu... Perhonen 

kertoo meille... Lento sanoo samaa... Maailmalle on nimi... Joka on vapaus.  

 

Kohtaus 5: Loppu kadeetti 

 

Mikael: (Soittaa kitaraa ja laulaa) Tukekaa, köyhää taiteilijaa. Apurahaa tämä ei saa. 

Kadulla vain soittaa kitaraa. Nälkä on ja oma vapaus. (lopettaa soittamisen) Ei rimmaa. 



 

Kaveri: Mikael! 

 

Mikael: Moi. 

 

Kaveri: Miks sä soitata kitaraa kadulla? Ei kai asiat voi noin huonosti olla? 

 

Mikael: No ei... 

 

2 Kaveri: Mikael! 

 

Mikael: Moi. 

 

2 Kaveri: Älä vaan sano et oot mokannu kaiken. Nyt kerjäät kadulla rahaa surkeeta 

soittoasi vastaan. Älä vaan odota multa rahaa. 

 

Mikael: No en... 

 

3 Kaveri: Mikael! 

 

Mikael: Moi. 

 

3 Kaveri: Mikael, Mikael, Mikael... Säälittävä kaveri. Ennen sulla oli kämppä, opiskelu 

paikka ja rahaa. Nyt oot kadulla ja rämpytät kitaraa muutaman rovon toivossa. Etkö tajuu 

miten alas oot valunu? 

 

Mikael: No en... 

 

Kaverit: Niin? 

 

Mikael: Tämä on Yyteen performanssi. Näkymätöntä teatteria. Noi kaverit tuossa on 

kanssa näyttelijöitä. Me haluttiin tänään tehä joku tosi säälittävä kohtaus. Näköjään toimi. 

Mulla menee oikeesti hyvin. Gradu on valmis ja valmistun kasvikselta tammikuussa. 

Töitäkin on tarjolla. (Nousee ylös) Excuse me. Kaverit hei, lopetetaan tämä esitys. 

Lähetään kahville. Moikka! 

 

  

Loppu 

  


