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Täysin automatisoitu avaruushomoluksuskommunismi on kunnianhimoinen teos. Sen sanoman voisi

tiivistää teoksen toisen esseen otsikon väitteeseen: ”Toisenlainen maailmanloppu on mahdollinen”.

Toisin on esseiden kuvaamassa nykymarkkinataloudessa, joka on uusliberalistisen politiikan myötä

menettänyt kykynsä ajatella: ”Kapitalistisessa realismissa poliittinen mielikuvitus on kuollut tai

korkeintaan harhailee herättelemässä henkiin nostalgioita menneestä” (42). Jälkimmäinen vaihtoehto

kuvaa erityisesti nykyvasemmistoa, joka on Purokurun mukaan unohtanut, että nimenomaan

toisenlainen maailmanloppu on mahdollinen.

Esseekokoelmana kirja on monisyinen, eikä sen perusajatusta voi kytkeä mihinkään yhteen

periaatteeseen. Jokainen essee muodostaa oman ilmastonsa. Aihepiireiltään niissä käsitellään Star

Warsin (”Poliittinen analyysi Tähtien sodasta”) ja Slushin (”Slush, pääoman edistyksellinen siipi”)

kaltaisia nykykulttuuri-ilmiöitä, Miki Liukkosen O-romaania sekä muun suomalaisen

nykykirjallisuuden (”Tornadon keskellä”) ohella poliittisesti tärkeitä aiheita kuten maskuliinisuutta

(”Itseään purkavat miehet”), maapallon tuhoutumista (”Toisenlainen maailmanloppu on

mahdollinen”) sekä öljykapitalismia (”Haamu polttomoottorissa”).

Täysin automatisoitu avaruushomoluksuskommunismi on myös esseekokoelma 2000-luvun

hengessä. Esseet ovat pitkälti kooste henkilökohtaisia kokemuksia, sitaatteja pop-kulttuurista ja

keskustelua suomalaisesta yhteiskunnasta. Teosta ei kuitenkaan voi missään nimessä kutsua tylsäksi:

siitä tekee omanlaisensa Purokurun filosofinen kunnianhimoisuus ja teoreettinen osaaminen.

Kokoelman antiin kuuluu esimerkiksi ranskalaisten jälkistrukturalistien kuten Gilles Deleuzen ja

Félix Guattarin tuominen esseistiikkaan ja suomalaiseen julkiseen keskusteluun.

Teosta voi olla mielekästä verrata esimerkiksi Antti Nylénin esseisiin, yhteistä ovat esimerkiksi

omien kokemusten höystäminen ranskalaisella kirjallisuudella ja pop-kulttuuriviittauksilla.

Purokurun erottaa Nylénistä kuitenkin tämän elämänmyönteisyys, mollisäkeiden taustalta kuuluva

duuri. Teoksesta juontuukin mieleen Michel Foucault’n Deleuzen ja Guattarin Anti-Oidipukseen

kirjoittama johdanto, jonka mukaan ”ei tarvitse olla surullinen ollakseen militantti”1. Vaikka kaikki



näyttäisikin toivottomalta, ja vaikka maailma olisikin tuhoutumassa, ”sitä odotellessa voi vaikka

tehdä jotain” (275).

Varsinkin teoksen viimeinen essee, ”Sairaus ja voima”, luotaa osuvasti esiin poliittisia vaatimuksia,

henkilökohtaisia kokemuksia ja teoriaa. Purokuru kuvaa lukijoille planeettamme sairastamaa tautia,

joka johtaa lopulta niin henkiseen kuin ympäristölliseen tuhoon. Kokemukset mielialalääkkeistä ja

masennuksesta, niin omista kuin toisten, nivotaan esseen laajempaan kaksiosaiseen ajatukseen:

sairaus ja siitä toipuminen johtavat muutokseen, voimaantumiseen (262).

Utopia täysin automatisoidusta avaruushomoluksuskommunismista

Koska Purokuru on päättänyt nimetä teoksen utopian mukaan, herää arvioijassa kuitenkin into pohtia

teosta myös yhtenäisenä kokonaisuutena. Alun perin internetmeeminä tunnettu ”täysin automatisoitu

avaruushomoluksuskommunismi” on pyritty teoksessa luonnostelemaan varteenotettavaksi

poliittiseksi tavoitteeksi. Sen avulla tähdätään kohti maailmaa, jossa työt on ulkoistettu roboteille,

luokkaeroista on päästy eroon, identiteetit eivät ole ulkoa päin pakotettuja ja kaikille on riittävästi

kaikkea. Teoksen tehtävänä on laajentaa poliittista mielikuvitustamme. Juuri tällä tasolla utopian

ajatteleminen on mielekäs lähtökohta. Utopia ei oikeuta tai kiellä toimintaa, mikä tarkoittaisi toisten

puolesta ajattelemista.

Teksti ei kuitenkaan itse tuo tätä puolta riittävän hyvin esille, vaan lukijan tehtäväksi jää sen

pohtiminen, mikä kirjoittajan ja poliittisten toimijoiden välinen suhde voisi olla. Purokurulla näyttäisi

olevan sama ajatus kuin Laurie Pennyllä, jonka mukaan ”vallankumous alkaa ihmisen

mielikuvituksessa”2. Herää kuitenkin kysymys: mitä täysin automatisoitu

avaruushomoluksuskommunismi mahtaisi tarkoittaa toiminnan kannalta? Voiko täysin automatisoitu

avaruushomoluksuskommunismi utopiana toimia poliittisena tavoitteena, joka loisi poliittista tahtoa

muuttaa maailmaa? Teoksen pääajatus nimittäin uhkaa kaiken kuvaillun ahdistuksen keskellä

muuttua eskapismiksi, jossa parempi maailma jää pelkäksi teoreettiseksi mahdollisuudeksi tai

ajatusleikiksi. Toisin sanoen on epäselvää, miten vaatimukset kuten ”mielekäs ja nautinnollinen

elämä kaikille” (131), olisi tarkoitus kääntää toiminnan kielelle. Jos utopia on olemuksellisesti täysin

automatisoitu, tuleeko poliittisen toiminnan tehtäväksi pelkkä valmistautuminen tähän

tulevaisuudessa häämöttävään automatisaation koittoon? Utopia viedään niin pitkälle, että se näyttäisi

häivyttävän kaikki poliittisen toiminnan mahdollisuudet kaukaiseen tulevaisuuteen. Ainoa toiminnan



mahdollisuus, joka teoksessa esitetään, on toisista välittäminen. Jää kuitenkin arvoitukseksi, miten

sen avulla on mahdollista saavuttaa haluamamme tulevaisuus.

Ehkäpä tämän kaltaisilta ongelmilta olisi voinut välttyä keskustelemalla suorasanaisemmin

kokoelman taustalla olevista periaatteista, joiden paikantaminen jää nyt enimmäkseen lukijan

tehtäväksi. Teoksen poliittisena taustavireenä näyttäisi olevan (mikä tulee ilmi varsinkin Purokurun

ja Veikka Lahtisen podcastissa Mikä meitä vaivaa) vaatimus, että poliittisen toiminnan on

tapahduttava ilon ja myöntämisen kautta. Kysymys ei ole pelkästään hymyissä suin (tai ”laulain”)

työn tekemisestä vaan paljon tärkeämmästä kommunismin teorian ja käytännön välisestä suhteesta.

Kuten Karl Kautsky (1854–1938), toinen utopian äärellä ajatellut, on asian ilmaissut: ”Osa samaa

ongelmaa, joka jälleen kerran niin kiihkeästi askarruttaa meitä, on intellektuellien ja proletariaatin

vastakkaisuus.”3 Mitä intellektuelli, joka Kautskyn mukaan taistelee voiman sijaan perustelujen

avulla4, voi antaa niille, joiden on taisteltava omasta tulevaisuudestaan? On nimittäin vaarana, että

intellektuelli luo oman totuutensa, jota toisten on sitten seurattava ja toteutettava. Tällöin hän edustaa

(eli representoi) toisia näiden puolesta, mikä esimerkiksi Deleuzen ja Guattarin Anti-Oidipuksessa

tarkoittaa sitä, että ”halutuotanto murskataan, alistetaan representaation vaatimukselle,

representaatiossa tapahtuville representoijan ja representoidun kolkoille leikeille”5. Toisille

todisteleva ja toisia edustava ajattelu pyrkii esittämään toiminnalle sen mahdollisuudet ja estämään

siten toisia näiden omien halujen toteuttamisessa.

Täysin automatisoitu avaruushomoluksuskommunismi onnistuu kiitettävästi välttämään tätä

utopistiseen ajatteluun helposti tarttuvaa tarvetta totalisoida yhteiskunta – esimerkkinä vaikkapa

Etienne-Gabriel Morellyn (1717–1778) tunnettu suunnitelma perustaa geometrisia ja loppuun asti

järjesteltyjä kaupunkeja, jotka tulevat täysin hallittaviksi6. Purokuru onnistuu pysyttelemään tarkasti

erossa tällaisista visioista. Päinvastoin, Purokurulle kaupungit ovat metropoleja (Eetu Virenin ja Jussi

Vähämäen analyysia seuraten7), joissa yhteinen tila kehittyy vapaasti ja rönsyillen kuin rihmasto.

Näin vältytään filosofiaa jo Platonin Valtiosta lähtien vaivanneelta tarpeelta hallita inhimillistä ja

poliittista toimintaa arkkitehtonisin keinoin.

Vapaassa rönsyilyssä piilee teoksen vahvuus juuri esseekokoelmana. Se toimii muodoltaan

sommitelmana, joka ei luo yhtä totuutta, jonka päälle lineaarinen monografia puumaisesti kasvaisi.

Rihmaston tavoin se liikkuu eri suuntiin, erilaisilla nopeuksilla ja tasoilla: ”Essee on epämääräinen

vyöhyke, joka ei ole paikka” (8). Välillä henkilökohtainen laahaus vaihtuu nopeaan teoreettiseen



pohdintaan, toisinaan filosofinen kommentaari muuttuu manifestiksi. Moneus ei palaudu yhdeksi

argumentiksi.

Täysin automatisoitu avaruushomoluksuskommunismi onkin tärkeä lähtölaukaus uudelle

innostukselle ajatella parempaa maailmaa. Se on koordinaatti, jota kohti avaruusaluksen nokka on

suunnattava. Sen sijaan, että painaisimme jarrun pohjaan, kutsuu teos meitä käynnistämään moottorit

ja avaamaan hanat.
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