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Olo on kuin elokuvan päähenkilöllä Johanneksella. Sisällä asuu kaksi persoonaa, eikä tiedä, kumpaa 
kuuntelisi. Sitäkö, joka sanoo, että yritä nyt löytää siitä jotain hyvää. Onhan se sentään 
hyväntahtoinen, hyvää tarkoittava ja lempeästi suvaitsevainen elokuva. Ja Satakunnassa ihan ITE 
tehty. Tai sitä, joka huutaa, että valehtelet! Timo Koivusalohan on palannut takaisin kivikauteen ja 
Pekkojen sielunmaisemaan. 

Sielultaan vammainen Johannes Piipari on kuin Pekon jakomielitautinen reinkarnaatio, 
hyväsydäminen ihmisparka, joka päätyy hyväntekijäksi osittain tietämättään. Osa hänestä tekee 
hyvää, mitä toinen osa ei herättyään muista ja taistelee sitä toista puoliskoa vastaan. Selvä 
maalaismiljööstä tähän päivään päivitetty Pekko, johon päivitysvaiheessa on päässyt pujahtamaan 
virus. Kovalevy reistailee. Johannes on mies tästä maailmasta. Hän ei enää hengitä nostalgista 
maalaisilmaa vaan on epämääräisesti urbaani eläin, jonka paikaksi on määritelty hoitolaitos. Siellä 
hänet pitäisi pelastaa takaisin riittävän ehjäksi eläjäksi. Hän seisoo vinossa ja haluaisi nähdä kerran 
elämässään Pisan tornin, onhan se kallellaan kuten hänen elämänsä, muttei kaadu kumminkaan. Se 
on siis myös symboli. Johannes pitäisi vain saada Italiaan. 

Elämäkerrat ovat tarjonneet Koivusalolle rakennuspuut elokuvilleen, tukijalan näköispatsaiksi. 
Täysin omillaan Koivusalo on tuuliajolla. Pekko-elokuvat, Kaksipäisen kotkan varjossa ja nyt 
Kalteva torni huutavat avuksi osaavaa dramaturgia, jotakuta joka puuttuisi prosessiin. Huumori 
on koivusalomaisen nokkelaa sanailua ja sanaleikkejä. Sillä pärjää osan matkaa, mutta ei Italiaan 
asti. Kainalosauvoiksi on tarjolla sivuhenkilöitä, joille suodaan imeliä muistoja, jokamiehen 
kertakäyttöfilosofiaa, lapsen herttaista hymyä ja romantiikan poikasta. Heillä on merkitystä juonen, 
ei juuri tarinan kannalta. Jäljelle jää vain mies, joka seisoo vinossa. Se mies on Martti Suosalo, 
jonka työnä on näytellä jakomielitautista hullua. 

Epäilemättä Koivusalo nuoruusvuosinaan mielisairaalatöissä törmäsi tämänkin lajiin. Suosalon 
pitäisi tehdä Johanneksesta sekä koominen että traaginen mies, joka latelee suustaan hulluja, mutta 
kärsii samalla elämästä toden ja kuvitellun rajalla, milloin toisella, milloin toisella puolella. Hulluja 
Johannes lateleekin olan takaa. Mitä sylki suuhun tuo. Välillä välähtävät pelko ja kauhu. 
Epätietoisuuden hetkinä Johannes jää suu auki tuijottamaan kuin lapsi, hyvä ettei kuola valu suusta. 
Siinä on mies paljaana, ja katsojaa nolottaa. Mielisairaiden, kehitysvammaisten ja muiden 
poikkeavien kanssa me katsomme helposti sivuun. Siksi nolottaa sitäkin enemmän, että tähän 
tunteeseen ei ole tartuttu. Että se uhrataan löperölle juonelle ja pehmoisille puheille. Viihdyttäjä 
Koivusalossa ei usko, että tärkeällä asialla voisi ratsastaa parrasvaloihin. Hän toki näyttää, että 
hullukin on vain ihminen ja kelpaa elokuvan päähenkilöksi, mutta tragikomediassa pitäisi voida 
nauraa pala kurkussa.

Johannes laitetaan ulos laitoksesta avohoitoon, vaikka hän jättää lääkkeensä ottamatta ja häipyy 
Italiaan. Hoitovirhettä heitellään ilmaan vitsinä, painavampaa sanottavaa käytännöstä ei ole. 
Mukaan on uitettu kömpelösti myös pakolaisteema, nuoret rakastavaiset, joita Johannes Italiassa 
auttaa. Erilaisia on siis muitakin kuin Johannes, voimme humaanisti hymistellä. 

Kaksipäisen kotkan varjossa oli suurisuuntainen ja kallis floppi. Koivusalo ei jäänyt tuleen 
makaamaan vaan ryhtyi kiivaasti uuden elokuvan tekoon, viisaasti vähemmän suurellisesti. 
Pisan tornin juureen on valettu lyijyä, Kalteva torni sen sijaan kaatuu rymisten. Toivottavasti sen 



tekijä kuitenkin pysyy jaloillaan. 


