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Suomen ensimmäisen mustalaiskirjailijan Veijo Baltzarin romaani Polttava tie ilmestyy kauppoihin 

tämän syksyn kuluessa. Kirjailija haluaa oikoa useita ennakkokäsityksiämme mustalaisista.  

 

Mustalaiskirjailija 

 

 

 

Mustalaisilla ei ole koskaan ollut 

vaellusviettiä. Vaellusvietti on niiden ihmisten 

keksintöä, jotka eivät ole ikinä lukeneet 

muuta kuin raamattua. He muistavat, että 

Kain tappoi veljensä ja ovat keksineet, että 

mustalaiset olisivat hänen jälkeläisiään ja sen 

tähden tuomitut ikuiseen maanpakoon. 

Mustalaiset ovat olleet ja ovat edelleen 

kiertävää heimoa olosuhteiden pakosta. Hän 

on kotoisin Suonenjoelta, missä hän kynti, 

karhitsi ja viljeli vanhempiensa maatilaa. Noin 

viisi vuotta sitten hän siirtyi Helsinkiin, kävi 

täällä Kauppakoulun ja on parin vuoden ajan 

ottanut julkisesti kantaa mustalaisten ja 

muiden vähemmistöryhmien kysymyksiin. 

Hän asuu Eirassa, on luonteeltaan erittäin 

rauhallinen, kirjallisuutta, teatteria, 

kuntourheilua ja matkustamista harrastava 

poikamies. Kun hän ensimmäiset juttunsa 

julkaistuaan kävi kotonaan Suonenjoella, 

hänen isänsä totesi: ”Jaahah, ilmankos sinä 

kotona olitkin niin villi, nyt olet tainnut löytää 

oman itsesi.”  

Tätä nykyä Baltzar on erään iltapäivälehden 

vakituinen avustaja ja kirjoittaa 

novellikokoelmaa. Kapakoissa hän ei juuri 

suotu istumaan, koska niissä hänen 

mielestään on aivan liikaa 

pukeutumisrajoituksia.  

- Kirjoittaminen lähti alkuun siitä, kun 

huomasin, että on ihmisiä, jotka on 

unohdettu, sekä valkolaisia että mustalaisia,  

 

 

 

Baltzar sanoo. Halusin toimia heidän 

hyväkseen.  

Polttava tie on sosiaalinen romaani nuoren 

mustalaisperheen vaiheista. Kirjassa 

kuvataan, kuinka aviopari aloittaa taipaleensa 

aivan alkuasteilta ja kuinka heidän 

perusluonteensa ja suomalaisten ajattelutavat 

törmäävät eri tilanteissa toisiinsa.  

- Tähän saakka mustalaiskysymystä on 

käsitelty ainoastaan parissa kirjassa, jotka 

ovat ulkopuolisten henkilöiden kirjoittamia, 

Baltzar sanoo. Niissä mustalaisia on käsitelty 

ainoastaan romanttisena heimona ja 

turistinähtävyyksinä. Heidän sosiaalisesti 

alistettuun asemaansa ei ole puututtu.  

Baltzar on kirjoituksissaan kritisoinut myös 

yhteiskunnan taholta tulleita mustalaisten 

auttamisyrityksiä:  

- Monet ryhmät ovat toimineet mustalaisten 

auttamiseksi joskus innostuneestikin, mutta 

usein, ikävä kyllä väärällä tavalla. Mustalaisia 

ei ole kuunneltu, heidän asioidensa ajajat ovat 

tehneet niin kuin itse ovat halunneet. 

Mustalaisia on aina pyritty ohjaamaan 

johonkin suuntaan. On tietenkin hyvä, että 

heitä pyritään auttamaan, mutta mustalaiset 

ovat siinä määrin luonteeltaan itsenäisiä, että 

holhoamismentaliteetilla ei päästä pitkälle. 

Mustalaisten on itse annettava etsiä oma 

suuntansa ja keinot asioiden ajamiseksi. Heitä 

ei pitäisi pyrkiä pakottamaan mihinkään 

määrättyyn kaavaan.  



Mitkä ovat mielestänne Suomessa asuvien 

mustalaisten suurimmat ongelmat tällä 

hetkellä?  

- Mustalaisia silmälläpitäen ovat asunnot ja 

työpaikat, mutta koko Suomea silmälläpitäen 

ovat mustalaislapset, jotka kasvavat ilman 

koulutusta. Mustalaisten on niin kovin 

helppoa kiertää oppivelvollisuuslakia, koska 

monet kunnat pyrkivät kiertämään sitä itse.  

Millä tavoin?  

- Esimerkiksi sanomalla: Te olette kiertäviä, 

eivät teidän lapsenne koulussa kuitenkaan 

pysyisi. Meillä ei ole varaa haaskata 

rahojamme lastenne kouluttamiseen. Tiedän 

paljon tapauksia, joissa kunta ei ole halunnut 

riskeerata varojaan.  

- Monet koulupinnaukset johtuvat luullakseni 

huonoista asunto-olosuhteista. Sanomalla 

mustalaisten olevan Kainin jälkeläisiä 

viranomaiset ovat tunteneet tyydytystä, 

minkä jälkeen he ovat tunteneet olevansa 

vapaita velvollisuudestaan.  

- Edulliset elinolosuhteet Helsingissä ovat 

aiheuttaneet mustalaisten siirtymistä 

Helsinkiin. Tämä todistaa osaltaan, että heillä 

on pyrkimyksiä edistyä. Helsingin 

kaupunginvaltuusto on kuitenkin pyrkinyt 

jarruttamaan mustalaisten virtaamista 

pääkaupunkiin, kuten käy ilmi 

kaupunginvaltuuston mustalaiskysymystä 

tutkimaan asettaman komitean mietinnöstä 

vuodelta 1960. ¨Minkälaisia eroja on 

maaseudun ja kaupunkien mustalaisten 

ongelmissa?  

- Niissä ei juuri ole eroja. Maaseudulla 

mustalaiset ehkä ovat sivistyneempiä kuin 

kaupungeissa, oma kulttuuri on siellä säilynyt 

puhtaampana. Täällä se on mennyt hieman 

sellaiseksi katukulttuuriksi.  

Poikkeaako Suomen mustalaiskysymys jollain 

tavoin muiden Pohjoismaiden 

mustalaiskysymyksestä?  

- Ensinnäkin sanoisin, että Suomen 

mustalaiset ovat kaikista mustalaisista 

sivistyneimpiä, heidän kulttuurinsa on 

rikkainta ja kieli puhtaimpana säilynyttä. 

Siihen on kai vaikuttanut Suomen syrjäinen 

sijainti. Muissa Pohjoismaissa, esimerkiksi 

Ruotsissa on yhteiskunta kiinnittänyt 

huomiota mustalaiskysymykseen. 

Onko mustalaisten aseman paraneminen 

Ruotsissa heidän oman aktiivisuutensa vai 

joidenkin muiden ryhmien ansiota?  

- Se on nähdäkseni lähinnä rikkaan Ruotsin 

ansiota.  

Mustalaisilla on tietääkseni sangen rikas 

kansanperinne. Sitä ei kai ole tutkittu juuri 

muuten kuin joidenkin yksityishenkilöiden tai 

järjestöjen toimesta?  

- Ehkä suomalaiset pitävät sitä arvottomana 

tai sitten he eivät ole vielä heränneet 

huomaamaan sen arvoa. En tiedä johtuuko se 

itsekkyydestä vai mistä. Joka tapauksessa 

suomalaisten olisi syytä herätä tiedostamaan, 

että kun Suomessa on ruotsalaisia, juutalaisia, 

saamelaisia ja mustalaisia, niin se on omiaan 

rikastuttamaan suomaista kulttuuria.  

Miksi juuri liberaalinen kansanpuolue on 

mielestänne paras mahdollinen puolue 

mustalaisten asioiden ajamiseksi?  

- Siinä puolueessa jokainen voi vapaasti 

esittää omia mielipiteitään ja toimia 

itsenäisesti. Vasemmistopuolueet toimivat 

liian tiukoilla perusteilla ja liian kaavamaisesti. 

Pidän ajatuksesta itsenäinen.  

- Mustalaisten aseman mahdollinen 

paraneminen tulee toteutetuksi ainoastaan 

mustalaisten oman toiminnan tuloksena. 

Mustalaisten oman toiminnan tuloksena. 

Mustalaisille olisi saatava edustajia 

mahdollisimman moneen instituutioon. Ja 

toivoisin, että väristä riippumatta antaisimme 

apua niille, jotka sitä tarvitsevat.  


