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mikä on totta?
Kaiken takana on salaliitto –kirjan etu-
helpeessä kerrotaan: ”Jonas Sivelä 
viimeistelee väitöskirjaa eteläafrikka-
laisista AIDS-uskomuksista. Hän asuu 
Sipoossa vanhassa mielisairaalassa eikä 
enää tiedä, mikä on totta ja mikä ei.” 
Onpa mielenkiintoinen kirjailijan esitte-
ly, tämä kirja täytyy saada! Kirjan luke-
misen jälkeen olen varma, että haluan 
tehdä kirjailijasta jutun. Jonas Sivelä 
suostuu haastateltavakseni, ja tapaam-
me Nikkilän entisessä mielisairaalassa, 
joka on kauniisti remontoitu asunnoiksi 
ja työtiloiksi. Parituntinen todella  
mielenkiintoinen haastattelu- 
hetki hujahtaa hetkessä ohi, 
kirjoittaa Seija Mauro.
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Salaliittoteoriat 
tunnistaa monesti 

siitä, että niissä on 
sama repertuaari, ne 

toteuttavat samaa 
juonikaavaa. 
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Työuraansa Jonas Sivelä ajaa tällä hetkel-
lä neljällä pyörällä: hän on sekä tutkija, 
toimittaja, tietokirjailija että tuntiopetta-
ja. Kaikkea neljää samanaikaisesti tasa-

painossa rinnakkain, ei päällekkäin. Ohjauspyö-
rää kääntelee hän itse, niin että jokaisella roolilla 
on oma aikansa ja paikkansa. Aikataulukin on 
enimmäkseen hänen itsensä valitsema, hän on 
vapaa varaamaan tarvittavan ajan kulloisellekin 
työtehtävälle. Valinnan mahdollisuus tuo paneu-
tumisen vapautta, on helppo uppoutua siihen 
työtehtävään, mitä on parhaillaan tekemässä. 

Vapaus antaa myös mahdollisuuden nähdä elä-
män tärkeimmät asiat, tuumii Jonas Sivelä. 

- Muutama vuosi sitten se tarkoitti, että olin äidin 
tukena äidin sairastuttua vakavasti. Nyt tärkein 
tarkoittaa omaa perhettä, puolisoa ja kahta leikki-
ikäistä lasta. Työ on kuitenkin vain työtä, elämän 
kokonaisuus ja perheen hyvinvointi ovat etusijalla. 

Jonas Sivelän molemmat vanhemmat ovat mikro-
biologeja. 

– Lapsuuden kodissani puhuttiin ”mikrobiologi-
aa”, meillä vieraili usein mikrobiologikollegoita. 
Luultavasti opin mikrobiologiasta kodin kautta 
niin paljon, että olisin voinut suorittaa peruskurs-
sin, sitä olisi ollut helppoa lähteä opiskelemaan. 
Kuuntelin kuitenkin sydäntäni ja valitsin huma-
nistisen alan. Niin näyttää tapahtuvan monille, 
joiden vanhemmat ovat mikrobiologeja, monesta 
tulee humanisti. Minä valitsin folkloristiikan.

- Kokkihan minusta piti alkujaan tulla. Kun olin 
peruskouluikäinen, kokkaaminen oli intohimoni. 
Isääni minun on kiittäminen siitä, että kokki-
haaveet sammuivat. Kokkaamisesta ei tullut 
ammattia, se jäi rakkaaksi harrastukseksi. Isäni 
nimittäin sanoi: ”Ajattele sitä, että kokkina olet 
useimmiten työssä silloin, kun säännöllistä työtä 
tekevät ovat vapaalla. Kun sinulla aikaan on per-
he, kokkina olet paljon poissa oleva isä. Kun olet 
iltaisin työssä, lapset ovat äidin kanssa kotona.” 

Folkloristiikka, Jonas Sivelän pääaine yliopistossa, 
on henkisen kansankulttuurin ja suullisen sanatai-
teen tutkimusta. Suomalainen folkloristiikka sai 
alkunsa 1800-luvun kansallisesta heräämisestä. 
Juuret juontavat erityisesti Elias Lönnrotiin, hänen 
keräämiinsä kansanrunoihin, joista hän kokosi Ka-
levalan ja Kantelettaren. Suomessa kansanrunou-
dentutkimus kehittyi ensimmäisenä maailmassa 
täysimittaiseksi yliopistolliseksi oppiaineeksi.
Jonas Sivelä muistelee, ettei oikeastaan ollut kos-
kaan ajatellut, mikä hänestä tulee isona. 

– Folkloristiikka tuntui heti oikealta, sen yleisin-
himillinen tapa tarinallistaa olemassaolo on hyvin 
lähellä omaa ajattelutapaani. Olen aina kiinnostu-
nut myös siitä, mitä emme näe. Tunteissa, mieliku-
vissa, tarinoissa on voimaa. Niiden perusteella me 
valintamme teemme, vähemmän järjen, vaikka jär-
jellä valintojamme perustelemme. Tarkkaan ottaen 
en osaa sanoa, miten folkloristiikkaan päädyin, 
taisin enemmänkin ajautua. Valitsin ensisijaisesti 
ajattelutavan kuin oppiaineen. 

– Lisäksi opiskelin kahta muutakin ainetta, so-
siaalipsykologiaa ja oikeustiedettä. Kumpaakin 
olisin voinut jatkaa ja valmistua vaikka juristiksi, 
mutta se olisi vaatinut minulta jotain sellaista, 
mitä en halunnut. Se olisi vienyt minut enem-
mänkin itseni ulkopuolelle kuin itseeni ja tarjon-
nut vähemmän ajattelun vapautta. 

Miksi on jalkapallo ja naisten jalkapallo?
Folkloristiikan opintojen edetessä Sivelä alkoi 
kiinnittää huomiota siihen, että oppiaineessa 
tutkittiin enimmäkseen kulttuurisia perinteitä, 
enemmän historiaa kuin nykyhetkeä ja sen konk-
retiaa. Gradunsa hän teki EU-komission julkai-
suista eurooppalaisen identiteetin rakentajina. 

– Väitöskirjan teema alkoi löytyä, kun aikoinaan 
luin lehdistä erilaisista eteläafrikkalaisista aids-
uskomuksista. Niitä olivat esimerkiksi tämä: aids 
on valkoisen miehen laboratorioissaan kehittele-
mä biologinen ase, jonka tarkoituksena on pyyh-
kiä musta rotu pois maan päältä. Aidsista para-
nee sitruunalla tai valkosipulilla; ei tartuntaa saa, 
jos yhdynnän jälkeen käy suihkussa. Hurjimpia 
uskomuksista oli esimerkiksi se, että raiskaamal-
la lapsia aidsiin sairastuneet miehet uskoivat itse 
parantuvansa taudista. 

– Nämä aidsiin liittyvät uskomukset olivat esi-
merkkejä elävästä, nykyaikaan sijoittuvasta kan-
sanperinteestä. Esimerkkejä nykyaikaisista kan-
sansaduista, joilla on ihan oikeita, merkittäviä ja 
konkreettisia vaikutuksia ihmisten elämään. Näi-
tä halusin väitöskirjassani tutkia. Artikkeleihin 
perehtymisen lisäksi vietin viisi kuukautta kent-
tätyötutkimuksissa slummeissa Etelä-Afrikassa. 
– Väitöskirjassa toinen pääteema on pohtia ka-
tegorioita. Sitä, miten helposti kategorisoimme 
ja lyömme leimoja ihmisiin ja ryhmiin mukaan. 
Ihmisiä kategorisoimme sen mukaan mitä hän on 
ammatiltaan ja koulutukseltaan, mihin ryhmään 
hän kuuluu. Jos naapuri on armeijan palveluk-
sessa oleva upseeri, liitämme häneen upseeri-
maisia piirteitä, vaikka jokainen upseeri on myös 
yksilö. 
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kielellä ja kirjoittaminen alkoi luonnistua. 
Osaan ruotsia hyvin, mutta siitä en saa sel-
laista nautintoa kuin suomen kielellä kir-
joittamisesta. Suomen kielellä pääsen flow-
tilaan, kynä tai näppäimet vetävät eteen 
päin, kirjoittaminen ei tunnu työltä. Joskus 
voin yhtäjaksoisesti kirjoittaa tuntitolkulla. 
Nautin kirjoittamisesta ja tuntuu, että mel-
kein unohdan hengittää. 

– Työskentelin pitkään viestintäfirmassa, 
kunnes noin viisi vuotta sitten aloin teke-
mään väitöskirjaa ja jäin pois kokopäivä-
työstä. Säännöllisenä työnä on ainoastaan 
opettaminen yliopistolla kerran viikossa. 
Väitöskirja valmistunee tämän vuoden puo-
lella. Tänä syksynä ilmestyi ensimmäinen 
kirjani. Uskon, että tietokirjalla on ehdot-
tomasti suurempi merkitys kuin väitöskir-
jalla. Väitöskirjoja lukee vain pieni joukko, 
hyvä tietokirja löytää suuren yleisön ja vai-
kuttaa yleiseen mielipiteeseen. Toivon, että 
omalle kirjallekin käy näin. 

– Kielen merkitystä olen viime aikoina 
miettinyt muutenkin. Esikoisellemme pu-
huimme vaimoni kanssa hänelle ruotsia. 
Kun toinen lapsi syntyi kaksi vuotta sitten, 

aloin itse puhua suomea molemmille lap-
sille, vaimoni jatkoi ruotsin puhumista. 
Koin, että ruotsin kielessä jotain puuttui. 
Ehkä se on, että suomen kielellä voi ilmais-
ta vapaammin, siinä ei ole niin tiukkaa, 
ennalta määrättyä ilmaisun kaavaa ja sana-
järjestystä kuin esimerkiksi ruotsinkielessä. 
Suomeksi sanat lauseeseen voi asetella aika 
vapaasti oman mielensä mukaan ja jopa ke-
hitellä uusia sanoja. Suomen kieli oli myös 
aina ollut olennaisen osa omaa identiteettiä-
ni, jota tiedostamatta kaipasin, kun en sitä 
kotona käyttänyt.

Millaisen jäljen Jonas haluaa omalla työl-
lään jättää maailmaan, mitä ensimmäisen 
tietokirjan ja väitöskirjan jälkeen? Näin Jo-
nas vastaa: ”Ei ole tärkeää, mitä ihminen 
tekee työkseen, tärkeämpää on 
elää tasapainoista elämää. 
Tärkeämpää on yhteys 
läheisiin, ja että lä-
heisillä ja itsellä on 
hyvä olla. Työ tuo 
leipää pöytään, 
mutta en kaipaa 
isoja tuloja vaik-
kapa siksi, että 

voisin ostaa uuden ja isomman auton. Työn 
kautta minun ei tarvitse päteä tai olla jotain 
erityistä. Voisin mennä vuodeksi vaikkapa 
myymään juustoa Hakaniemen halliin ja 
saada siitä leipää perheen pöytään.”

Seija Mauro
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Samoin voimme helpottuneena huokaista, 
kun kuulemme että toinen on kirjailija, nyt-
hän häneen voi suhtautua kuin kirjailijaan. 
Kun kategorioimme afrikkalaiset, meidän on 
mukava ajatella, että hehän uskovat kaiken-
laisiin barbaarisiin uskomuksiin, koska ovat 
afrikkalaisia. 

– Minua kiinnostaa kyseenalaistaa katego-
rioita ja tavanomaisia ajattelumalleja. Miksi 
esimerkiksi puhutaan jalkapallosta ja nais-
ten jalkapallosta. Miksi ei miesten jalkapal-
losta ja naisten jalkapallosta? 

Uskomuksista salaliittoteorioihin
Uskomus on tietenkin eri asia kuin salaliit-
toteoria, toteaa 
Sivelä. 

Tappavasta taudista parantuminen vaatii 
tueksi uskoa, ei salaliittoteorioita. 

Salaliittoteoriat tunnistaa monesti siitä, että 
niissä on sama repertuaari, ne toteuttavat 
samaa juonikaavaa. 

Sivelä kertoo kirjoittaneensa lehtijutun sa-
laliittoteorioista, joihin hän oli törmännyt 
väitöskirjatyön myötä. 

– Yleisön reaktio juttuun oli yllättävä, sain 
paljon monenlaisia aika rajujakin sähköpos-
teja. Tämä herätti minussa idean pohtia sala-
liittoteorioita yleisemmällä tasolla ja kirjoittaa 
niistä kirja. Salaliittoteoriat eivät ole minun 
elämän työni, en ole asian julistaja, en salaliit-
toteorioiden päivystävä dosentti enkä halua 

ivailla ketään niihin uskovia. 

– Salaliitot ovat vain 
yksi kiinnostava asia 

muiden joukossa. 
Salaliittoteoriat ovat 

ennen kaikkea 
hyviä tarinoita, 
jotka toistavat 
vanhoja, hyväksi 

koettuja aiheita. Me tarvitsemme tarinoita, 
satuja ja legendoja jäsentämään ympäröivää 
maailmaa. Niiden kautta ilmaisemme jaet-
tuja kulttuurisia merkityksiä ja viestimme 
toisillemme elämää ylläpitävistä tai sitä 
vahingoittavista uskomuksista, normeista 
ja arvoista. Salaliittoteoriat ovat nykyajan 
tarinoita, perinteisten satujen ja legendojen 
teemoja nyky-ympäristössä. Nimenomaan 
tätä halusin kirjassani pohtia. 

Ruotsiksi vai suomeksi
– Kirjoittamiseen olen aina tuntenut vetoa. 
Olen halunnut kirjoittaa niin, että se ei olisi 
puurtamista vaan nautintoa. Olen kaksikie-
lisestä kodista, vanhemmista toinen puhui 
ruotsia, toinen suomea. Päiväkotini oli suo-
menkielinen, kouluni kävin ruotsin kielellä. 
Puhun täysin vaivattomasti molempia kie-
liä, puhuttuna ne ovat minulle äidinkielen 
kaltaisia. Kirjoittaessa en voinut lennossa 
vaihtaa kieltä kuten puhuttaessa. Minun 
olisi päätettävä kummalla kielellä, mutta 
sitä päätöstä en osannut tehdä. 

– Kun aloitin väitöskirjan tekemistä, menin 
kirjoittajakurssille. Siellä kirjoitin suomen 
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