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Kaksisataa sivua puolessatoista vuodessa 

 

− Mustalainen, joka unohtaa mustalaisuutensa on huonompi kuin muut heimoveljensä, sanoo Veijo Baltzar, 

25, Suomen ensimmäinen mustalaiskirjailija ja – kunnallisvaaliehdokas.  

Veijo Baltzar on kotoisin Suonenjoelta. Hän on yhdeksänlapsisen katraan nuorimpia, vaeltanut Ruotsin 

kautta Helsinkiin viisi vuotta sitten. Ollut kampaajana, valmistunut viime keväänä merkantiksi Helsingin 

Iltaoppikoulusta 

 

 

 

Syksyllä ilmestyy hänen noin 200-sivuinen 

esikoisteoksensa “Polttava tie” sekä suomen- että 

ruotsinkielisenä (Tammi ja Söderström & Co), mikä 

jo on melko harvinaista meikäläisissä oloissa. 

Syksyllä ovat myös kunnallisvaalit, joissa Veijo 

Baltzar on yksi ehdokkaista.  

- Kirjoitin Kirjaani puolisentoista vuotta. Joka päivä 

klo 11-16.30:een. Se on parasta 

työskentelyaikaani, illalla olen liian väsynyt, koska 

olin koulussa samanaikaisesti.  

- Aloittaessani ei minulla ollut valmista teoksen 

runkoa. Se on syntynyt kirjoittaessa, liuska 

liuskalta. En ole liioin korjannut kirjoittamaani. 

Ajatukseni tulevat niin nopeasti ja pelkäsin, että ne 

huononevat korjattaessa. Kirja on siis yhteen 

kertaan kirjoitettuna mennyt kustantajalle. Muita 

korjauksia en joudu siihen tekemään kuin t- ja d-

virheet ja muutamia yhdyssanoja.  

- Kirja kertoo maalta kaupunkiin joutuvasta 

nuoresta mustalaispariskunnasta. Heidän 

vaikeutensa perheen pään ollessa sotaväessä 

yhdessä muiden ongelmien kanssa ovat teoksen 

keskeisinä asioina.  

- Yritin Vaeltaa 

- Yritin yhtenä talvena kulkea pohjoisessa 

mustalaisten kanssa. Minulla ei vaeltamisesta ole 

ollutkaan muita kokemuksia, koska perheeni on 

aina asunut paikallaan. Huomasin, että 

vaeltaminen ei sopinut minulle.  

 

 

 

 

Veijo Baltzarin mielestä elämä on ollut helpompaa 

hänelle kuin monelle muulle mustalaiselle. Hän on  

pyrkinyt eteenpäin, mutta ei ole tahtonut unohtaa 

mustalaisuuttaan.  

- Mustalaisten koulutus on aivan väärää. 

Vanhempien epäsäännöllinen elämä tekee lapsista 

epäsäännöllisiä. Mutta niiden, jotka ovat käyneet 

kansakoulun, niiden pitäisi saada toisenlainen 

koulutus. Ei mustalaisesta ole hitsariksi.  

Hän väittää mustalaisia liian älykkäiksi tähän. 

Hieman mietittyään hän myöntää kuitenkin, että 

syynä hitsariksi sopimattomuuteen voi olla 

muukin. Esimerkiksi se, etteivät mustalaiset vielä 

ole kyllin sosiaalisia säännöllisiin työaikoihin.  

- Heidän elämäntyylinsä on sellainen, etteivät he 

viihdy työssä, joka ei ole heille henkisesti antavaa. 

Eivät he välitä siitä mikä tuo rahaa, vaan siitä, mikä 

antaa henkistä tyydytystä.  

Mukaan yhteiskuntaan 

Veijo Baltzarin mielestä mustalaisten pitää päästä 

mustalaisina mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Suomalaistunut mustalainen on hänen mielestään 

huono, huonompi kuin huonoin suomalainen.  

- Henkisesti sivistymättömissä piireissä tuntee 

mustalaisuutensa taakkana. Esimerkiksi 

suomenruotsalaiset suhtautuvat mustalaisiin 

paljon suopeammin kuin suomalaiset. 

Suomalainen puliukkokin saattaa sanoa, että 

ollaan vaan kavereita vaikka oletkin mustalainen.  



Baltzar tahtoo esikoisteoksessaan tuoda esiin 

mustalaisten todellisen luonteen ja toisaalta 

suomalaisten suhtautumisen heihin eri tilanteissa. 

Hänessä itsessään näyttää riitelevän ajatus 

mustalaisten sopeuttamisesta säännölliseen 

elämään ja heimon vanhat säännölliseen elämään 

ja heimon vanhat säännökset. Hän tuomitsee 

esimerkiksi jyrkästi mustalaisnaisen, joka hylkää 

pukunsa.  

- Hän on moraaliton heti, kun hän hylkää 

vaatteensa. Vasta kyllin paljon sivistyttyään hän 

saattaa sen tehdä joutumatta henkiseen ja 

fyysiseen alennustilaan.  

Baltzar myöntää kuitenkin, että vaaditaan kovin 

lujaa luonnetta kulkea läpi oppikoulun ja yliopiston 

näihin hameisiin pukeutuneena.  

Kirjailija Baltzar 

Tulevaisuudestaan Veijo Baltzar puhuu melko 

pidättyvästi. Menestyksestään kunnallisvaaleissa, 

joihin hänet on pyydetty ehdokkaaksi, hän ei osaa 

uskoa mitään. Kirjailijaksi hän tuntee itsensä 

kuitenkin. Uuden romaanin aihe on jo selvillä, eikä 

se kerro mustalaisista. 

 Veijo Baltzar on varma, ettei hän jää ainoaksi 

mustalaiskirjailijaksi Suomessa. Hän arvelee, ettei 

tällainen kirjailijapolvi ole kuitenkaan lähivuosien 

asia. Mustalaiset ovat liian vähän saaneet 

koulusivistystä. Vasta seuraavan sukupolven 

aikana he pystyvät näyttämään mihin pystyvät.  

Eevaliisa lyytikäinen 

 


