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TREENIKÄMPPÄÄ EI OLE liiaksi koris-

teltu. Soittimet täyttävät käytettävissä

olevan tilan ja muutama yksinäinen

jakkara lepäilee lattialla. Seinillä roik-

kuu mattoja ja ulos ei näe. Ei siellä ole

kyllä mitään nähtävääkään, muutama

hylätyn näköinen autonromu.

Purityn pojat sopivat hyvin tähän

taustaan vaatimattoman rennoilla mut-

ta samalla itsevarmoilla olemuksillaan.

Jyväskyläläinen bändi on ollut tällaise-

naan kasassa jo neljä vuotta. Tulostakin

on syntynyt.

Viime vuonna markkinoille ilmestyi

pitkäsoitto Dear Evilyn, jonka arvostele-

misen pojat jättävät mieluummin kriiti-

koille. Mukana levyä on ollut tuotta-

massa Hiili Hiilesmaa, jonka nimen

voi liittää esimerki HIMiin tai 69 Eye-

siin.

Keikkailua on taustalla niin hyvässä

kuin pahassa. Bändin mielestä hyvän

keikan tekee yleisö. Paikalla ei ole väliä

vaan tunnelmalla.

”Sit vaan räkä lentää ja mennään täy-

sillä”, rumpali Henri Lindström tiivis-

tää.

Myöskään bändin kotipaikalla ei poi-

kien mielestä ole väliä, jos tuloksena on

timanttia. Ja vaikka pientä kotikenttä-

etua kehäkolmosen sisäpuolelta ponnis-

tavat bändit saavatkin, niin Puritya

Helsinki ei houkuttele.

ROCKIN GLAMOUR on kaukana ryh-

män kuvailemasta muusikon arjesta, ja

ainakin vielä kroisoksen elämä jää päi-

väunelmaksi.

”Yhestäkään keikasta en oo rahaa

saanu, mutta mä oonki basisti”, Heikki

Koistinen vitsailee.

Bändin ulkopuolella pojat tekevätkin

ihan muita hommia ansaitakseen tasku-

rahansa. Pääasia musisoinnissa on teh-

dä sitä, mikä tuntuu hyvältä, niin klisei-

seltä kuin se kuulostaakin.

Tämän hetken kuumimman levyn

nimeäminen ei ole jäsenille ihan helppo

homma. Beckin uusin ja The Mars Vol-

ta mainitaan, mutta hajontaa on käki-

kellohevistä 60–70-luvun folkiin. Riita-

sointuja jäsenten välillä esiintyy kuiten-

kin harvoin, eikä esikuvia lainata suo-

raan.

Jyväskyläläisen Purityn keikkailu jää

tulevaisuudessa vähemmälle, kun bändi

vetäytyy työstämään uutta lättyään.

Odotettavissa on vähän kokeilevampaa

ja laaja-alaisempaa materiaalia. Hiiles-

maalla tulee olemaan tässäkin levyssä

puumerkkinsä.

Alustavasti levyä voi odotella julkais-

tavaksi tammi–helmikuussa.

”Nyt on yks tehty ja tätä on helpom-

pi tehdä, kun tunnetaan jo toistemme

kujeet”, bändin solisti Teppo Haa-
pasalo toteaa. 

Maria Virkkula
jylkkari@jyy.fi

Purity tekee musiikkia rennolla meiningillä

VAPPUAATTONA järjestettävät Simabi-

leet täyttävät Ilokiven jo viidennen ker-

ran. Tänä vuonna pääesiintyjänä Simas-

sa on The Flaming Sideburns, jonka

lämppärinä toimii paikallinen Purity.

Yläkerrassa musiikista vastaavat Dj:t

Aki ja Kai-eno.

Sisään mahtuu 600–700 vapunviettä-

jää, ja aikaisempien vuosien perusteella

odotukset kävijämääristä ovat korkealla.

Viime vuonna pääesiintyjänä Simassa

oli Tiktak, mutta nyt kitarat soivat ylei-

sön pyynnöstä rokahtavammin.

Sima-ryhmän puheenjohtajan Päivi
Alaniskan mielestä tarjonta on musii-

killisesti rikas.

”Alakerran rockille ja yläkerran ryt-

mimusiikille tulee kiva kontrasti, josta

löytyy kaikille jotain.”

Simabileiden tuotto pyritään tasaa-

maan kulujen kanssa mahdollisimman

hyvin. Jos voitolle jäädään, varat siirre-

tään seuraaviin vappubileisiin.

Ennakkolippuna toimivan haalari-

merkin  voi ostaa ennakkoon 10 euron

hintaan 19.4., 20.4, ja 26.4. Ilokivestä,

pääkirjastolta, MaA:sta sekä Tourulasta.

Lippuja voi kysellä myös Airon musii-

kista.

Haalarimerkittömiä lippuja myydään

jonkin verran myös ovelta, 12 euron

hintaan.

Ilokiven vappusimassa tarjolla 
liekehtiviä pulareita ja puhtautta

Purity jyrää vappuaaton Sima-bileissä Ilokivessä.

HANS-PETER WECKMAN

Ihastus, himo, rakkaus, suru, pelko, in-

ho. Kaikki nämä tunteet ovat voimak-

kaita, ja kaikki evoluution näkökulmas-

ta vanhoja. Ja usein myös muiden eläin-

ten kanssa yhteisiä primitiivireaktioita,

joita ei ihminen useinkaan pysty selittä-

mään järjellä.

Tieto-Finlandia ehdokkaanakin ollut

eläintieteen dosentti Jussi Viitala vete-

lee yliopiston päärakennuksen kahvi-

lassa innoissaan yhdysviivoja ihmisen

ja eläimen käyttäytymisen välille ja ker-

too huhtikuussa ilmestyneestä kirjas-

taan Vapaasta tahdosta? – käyttäytymisen
evolutiivinen perusta.

Jyväskylän yliopiston Konneveden

tutkimusaseman johtajan pallilta alku-

vuodesta eläkkeelle jäänyt Viitala on

mielellään keskittynyt kirjoittamiseen

massoille. Populaarinäkökulmaista tie-

toa ihmisen käyttäytymisen evoluutio-

perusteista. Siis hieman ihmisen sosio-

biologiaa, flamingon kävelyä ja ei yh-

tään filosofiaa.

Viitala tosin myöntää, että puhuttaes-

sa ihmisen vapaasta tahdosta, uskonnon

merkityksestä ja moraalista filosofia tu-

lee usein vastaan rajapintana. Biologi on

kuitenkin tietoisesti jättänyt filosofisen

pohdiskelun kirjojensa ulkopuolelle.

Maarit Tastulan talkkari on jo pur-

kissa, Keskari ja Hesari haastattelevat.

Kaikkia tuntuu kiinnostavan tosiasia,

että ihminen onkin kaikesta kulttuuri-

kasvatuksestaan huolimatta

hyvinkin eläimellinen.

Vertailussa muihin kädel-

lisiin jopa hämmästyttä-

vän samanlainen.

”Vietit ja vaistot meitä

ovat lajin kehityksessä ohjan-

neet ja ne edelleen ohjaavat tä-

näkin päivänä. Kaikki vapaa tahto,

mitä ihmiseltä löytyy, on syntynyt

kulttuurievoluution myötä: sii-

tä, että ihmiset ovat oppineet

tiedostamaan omia ’luonnolli-

sia’ motiivejaan”, Viitala

aloittaa murskaamisen.

USKONNOLLISUUDESTA

Jussi Viitala tosin nostaa kir-

jassaan esiin uudehkoa

tutkimusta. Yksi on löy-

tänyt ihmisestä uskonnol-

lisuuteen taipuvan gee-

nin, ja toinen aivoista alu-

een, jota stimuloimalla voidaan syn-

nyttää uskonnollisiin näkyihin verrat-

tavissa olevia kokemuksia. Myös muil-

lakin eläimillä on uskonnollisiin ri-

tuaaleihin viittaavia toimintoja, mikä

myös viittaa geeneihin.

Kun simpanssilauma tulee vesipu-

touksen äärelle tai joutuu sateeseen, ko-

ko porukka tanssii hetken. Myös pik-

kuflamingoilla esiintyy ajallisilla tai tar-

peellisilla syillä selittämätöntä laumakä-

velyä, jossa jopa tuhat yksilöä kävelee

rantavedessä samaan suuntaan ja yhtäk-

kiä, kuin yhteisenä tahtona, joukko

kääntyy toiseen suuntaan. Tätä menoa

jatkuu aina hetken ja se toistuu epä-

säännöllisin väliajoin.

Biologi naurahtaa heitolle, että Vati-

kaanin torikin olisi taannoin ollut täytet-

tynä surevilla geeniensä orjilla. Samoin

kuin herätysliikkeet ja luostarit.

”Geeneissä tulee taipumus,

mutta se ei tarkoita sen

suurempaa. Kulttuuri

tulee väliin ja vaikka

ihminen on monissa

asioissa muiden

eläinten lailla

geeniensä or-

ja, ei hän kos-

kaan ole niiden

vanki”, Jussi Viitala

toteaa.

”Raiskaustaipu-

muskin on löy-

detty, mutta ei se

millään poista

moraalista vas-

tuuta tapahtumis-

ta. Ihmisellä ei

välttämättä ole vapaa-

ta tahtoa, mutta siitä ei

synny vapautta vastuusta. Ih-

minen voi aina valita.”

”Ihmisellä, kuten muillakin lajeilla,

on kaksi perustehtävää, hengissäpysy-

minen ja lisääntyminen. Vaistot ohjaa-

vat meitä edelleen hyvin pitkälti näihin

kahteen asiaan liittyvissä asioissa”, Jussi

Viitala selittää.

Kun ihmisen huomio kiinnittyy toi-

seen ihmiseen lisääntymismielessä, al-

kavat vahvat ja vanhat tunteet jyllätä

kropassa. Sitä ei edes vuosisatojen kult-

tuurievoluutio pysty sammuttamaan.

Viitala tiivistyksen mukaan ylipäätään

toiminnot, joihin tunteet liittyvät, ovat

evoluution vanhinta osaa.

”Geeneillä on suurempi paino ihmi-

sen selviytymiseen ja lisääntymiseen

liittyvissä asioissa ja niihin liittyvät

myös suuret tunteet. Muutenhan niitä

ei huomaisi hoitaa kuntoon”, Viitala to-

teaa.

Miksi juuri tuota haluan panna ja

tuohon rakastuin? Jussi Viitala uskoo,

että ihminen eläimellisimmillään juuri

näissä asioissa.

Biologia ja kulttuurievoluutio kulke-

vat kuitenkin aina käsi kädessä. Kun

ihmiselle kehittyi tarttumaan kykenevä

käsi, alkoi kulttuurievoluutio, joka kol-

minkertaisti ihmisen aivojen painon ja

mullisti maailman ihmisen valtakun-

naksi.

”Ei kaikki ole kuitenkaan biologiaa ja

geenejä, vaan kulttuurillakin on paljon

vaikutusta ihmisen käyttäytymisessä. Il-

man geenejä ei olisi kulttuuriakaan,

mutta yhtä lailla geenit tarvitsevat kult-

tuuria päästäkseen ilmaisemaan taipu-

muksiaan. Ilman kulttuurievoluutiota

kun ei ihminen olisi oppinut vuorovai-

kutusta, puhuttua ja myöhemmin kir-

joitettua kieltä.”

Toni Peltonen
paatoimittaja@jyy.fi

Jussi Viitala murskaa illuusion
ihmisen vapaasta tahdosta
Flamingoilla ja nunnilla voi olla sama uskonnollisuusgeeni

HANS-PETER WECKMAN


