
Median moniottelija Tuomas Enbuske 
vetää syksyllä SAM:in 75-vuotisjuhlan 
seminaarin keskustelutilaisuuden. Ame-
rikkaa rakastava Enbuske haastaa eri alo-
jen kansainväliset toimijat keskustele-
maan amerikkalaisesta unelmasta kautta 
aikain sekä siitä, mikä tekee Amerikasta 
vetovoimaisen tänä päivänä. 

Enbuske itse vierailee Yhdysvallois-
sa 2–3 kertaa vuodessa. New Yorkissa, 
San Franciscossa, Washingtonissa ja 
Bostonissa viihtyvä Enbuske uskoo, että 
suomalaiset ja amerikkalaiset voisivat 
oppia toisiltaan paljon - myös siksi, 
että molemmat kulttuurit ovat ajoittain 
ärsyttäviä. 

Tuomas Enbuske, onko sinulla amerik-
kalainen unelma? Mikä se on?
– Yhdysvaltain perustuslaissa mainittu 
”onnen tavoittelu” on aika kova unelma, 
mutta silti minusta hauska. Ehkä suo-
malainen versio siitä olisi ehkä ”tämän 
joskus elämäksikin kutsutun korpivael-
luksen sietäminen”.

– Oma amerikkalainen unelmani on 
suurempi individualismi. Minun on vä-
lillä vaikea kestää suomalaista kollek-
tivistista kulttuuria. Kun en oikein koe 
kuuluvani mihinkään ryhmään. Minusta 
USA:ssa hienointa on, että ihminen saa 
kuitenkin valita viiteryhmänsä ja oman 
tapansa olla.

– Inhoan kaikkea kollektivismia.

Mikä, noin yleisemmin, se  
amerikkalainen unelma oikein on?
– Onni, omasta suvusta huolehtiminen, 
vaurastuminen, heikompien auttaminen. 
USA:ssahan tehdään eniten hyvänteke-
väisyyttä koko maailmassa.

Voiko suomalaisella olla ”amerikkalai-
nen unelma”?
– Voi. Ja amerikkalaisella voi olla myös 
suomalainen unelma. Minulla ei ole mi-
tään sitä vastaan, että Bernie Sanders 
hehkuttaa nyt Suomea. Kaikilla on op-
pimista toisilta.

Tuomas Enbuske: 
Amerikassa olet vapaa  
tavoittelemaan onneasi
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Vedät syksyllä keskustelun, jossa poh-
ditaan, vieläkö Yhdysvallat vetää. Mi-
kä sinua tässä aiheessa kiinnostaa?
– Se, että rakastan Yhdysvaltoja. Vaik-
ka Donald Trumpin valinta oli minulle 
järkytys, haluan myös sanoa, ettei Do-
nald Trump todellakaan ole koko USA. 
Eikä olisi ollut Hillary Clintonkaan. Yh-
dysvallat on niin vahva kulttuurillisesti, 
että se ei ole yksistä ihmistä kiinni. Olen 
erityisen kiinnostunut siitä, kun USA on 
nyt Trumpin aikakaudella vetäytynyt il-
mastosopimuksista, isot amerikkalaiset 
firmat ovat kantaneet yhteiskuntavas-
tuuta. Se juuri on hienoa USA:ssa. Poli-
tiikka ei ole ratkaisu kaikkeen. Ihminen 
voi vaikuttaa muutenkin.

Mihin Yhdysvaltain vuosisatoja  
kestänyt vetovoima perustuu?
– Vapauteen tavoitella onnea. Siihen, että 
kukaan ei sano, miten sinun pitää elää. 
Toki moni sielläkin yrittää.

Mihin Yhdysvaltain vetovoima tänä 
päivänä perustuu?
– Subprime-kriisin aikana EU-maissa 
pilkattiin Yhdysvaltoja. Sanoin jo silloin, 
että USA nousee vielä tuosta. Ja on nous-
sut paljon paremmin kuin Eurooppa. Pa-
radoksaalisesti USA on ollut vähemmän 
ylimielinen kuin Eurooppa.

Keille Amerikka (joko maana tai  
konseptina) tekisi hyvää?
– USA:n konseptia ei voi viedä muualle. 
Kulttuureja ei voi siirtää noin vain, koska 
kaikissa maissa on omat taustansa. Kaikki 
voivat oppia toisiltaan, mutta en haluaisi 
Suomesta USA:aa. Sitä ei voi siirtää, kos-
ka kulttuurinen taustamme on toinen.

Mitä toisit Amerikasta Suomeen?
– Mahdollisuuden rikastua, vaurastua. 
Sen onnen tavoittelun, joka perustus-
laissakin mainitaan. Jos jollekin se on 
rikastuminen, niin mikä minä olen sa-
nomaan, että se on väärä valinta.

Mitä veisit Suomesta Amerikkaan?
– Hiljaisuuden sietämisen. Olen viet-
tänyt pisimmillään Yhdysvalloissa kol-
misen viikkoa. Ja useita kertoja. Ja aina 
on ihanaa, kun tulee Suomeen, kun saa 
olla vaikka itselleen läheisten ihmisten 
seurassa vain hiljaa, eikä kukaan koe sitä 
loukkaavana.

 
Tervetuloa kuulemaan aiheesta lisää  
SAM 75 -juhlaseminaariin! Kaikille  
avoin seminaari järjestetään Helsingin 
Finnkinon Kinopalatsissa perjantaina 
26.10.2018 klo 15. Tutustu juhlavuoden 
päätapahtuman ohjelmaan sivulla 7 ja 
varaa paikkasi myös iltajuhlaan, johon 
on myynnissä rajoitettu määrä lippuja! 
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