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Juhlat ja kansan elpyminen 

Tämän hetken tunnetuin uskontotieteilijä Mircea Eliade toteaa eräässä teoksessaan, 
että menneisyydessä juhlat oli tarkoitettu mm. elvyttämään rapistunutta kansaa. Juh
lien tehtävä oli palauttaa jumalien ja kaupunkivaltion asukkaiden välinen yhteys, joka 
oli heikentynyt elämän viettelevissä imuissa ja arkisessa aherruksessa. Jumalilta vir
tasi järjestävää energiaa, joka palautti niin tarmon kuin moraalisen ryhdinkin alamais
ten keskuuteen. 

Moraalinen ryhti 
Jos yhteyttä korkeampiin voimiin ei hoidettu tai saatu, merkitsi se ehdottomasti yleis
tä rappeutumista ja valtakunnan tuhoa. Ihmisen tiedettiin olevan altis moraliseen lan
keemukseen ja hän tarvitsi parantavaa voimaa aika ajoin. Yksin hän oli avuton pahan 
oveluuden edessä. Siksi moraalisen inspiraation uusiminen merkitsi tervehtymistä ja 
henkisen tarmon palauttamista. 

Moraalis-henkistä inspiraatiota hoidettiin yleensä yhteydessä luonnonrytmeihin. Juh
lat, joiden tehtävänä oli valaa terveyttä ja elvyttää voimia, pidettiin luonnon taitekoh
dissa. Ne olivat yhteydessä kuoleman, lakastumisen, syntymän ja hedelmällisyyden 
mysteereihin. Jumalallisen nähtiin ja koettiin ilmestyvän ja virtailevan juhlamenojen 
muodoissa ja tunnelmissa. 

Paratiisillinen meno 
Mutta oli toisenlaisiakin juhlia. Useilla kansoilla oli uskomus menneestä paratiisin ajas
ta, jolloin ei ollut kuolemaa, murhetta eikä kipua. Silloin ei tarvittu mitään moraalista 
järjestystä elämän ylläpitämiseksi. Tietoisuus pahasta ei ollut herännyt ja näin ihmi
nen oli viaton. 

Paratiisin aikaa muistettiin siten, että hetkeksi unohdettiin kaikki moraaliset sään
nöt ja kansalaiset saivat elää täysin villisti. Näistä juhlista syntyi karnevaaliperinne. 
Ihminen karisti moraalin pakkopaidan yltään ja päästi hetkeksi helpottuneena kaikki 
irstaat unelmansa valloilleen. Sanan karnevaali on arveltu tulleen mm. latinan sanas
ta caro eli liha. Karnevaalit olivat lihan juhlia. Liha sai hetkeksi rentoutua. 

Onkin arveltu, että paratiisi merkitsi alunperin intohimojen paikkaa, jossa ihminen 
ei ollut vielä herännyt tiedon ikeeseen, mutta ei ehkä myöskään ollut langennut pa
han, käärmeen houkutuksiin. Jumalat tiesivät ihmisen uuden ja ankean tilal).teen ja 
siksi he sallivat ihmiselle jonkin verran hillittömyyttä. Kristillisessä ajattelussa tähän 
perinteeseen ei suhtauduttu kcvin suopeasti, vaikka siellä oli yhtäläinen käsitys pa
ratiisista moraalisen tietämättömyyden, viattomuuden kehtona. Muslimien taivas näyt
täisi olevan täynnä viettelyksiä. 

3 



Juhla ja juhannus 
Karnevaalikulttuuri on noussut uuteen institutionaaliseen arvoon lähinnä neuvostoliit
tolaisen tutkijan Bahtinin toimesta. Suomalaisen oppineistonkin tietoisuuteen elämän 
tämän puolen toi persian kielen dosentti Henri Broms. Markkina tori ja sen villi elämä 
on nähty luovien ia uutta etsivien voimien temmellyskenttänä. Totuus on toreilla ja tu
ruilla, ei virastoissa ja instituutioissa. 

Suomessa erityisesti juhannus merkitsee villiä Juhlintaa - ainakin joillekin. Seksu
aalinen hurjastelu on ionkin verran sallitumpaa. Hyvin moni tuntee juhannuksen kut
sun ja rientää juhlapaikalle ja seuraukset voivat näkyä - mm. syntyvyys- ja hukku
mistilastoissa. Toiset kuolevat, toiset syntyvät - usein nimenomaan luovassa ja irstaassa 
menossa. 

Kansan elpyminen 
Ihmistä voi virkistää henkinen korkeatasoisuus, hienot taiteelliset elämykset tai muu 
juhlallisuus. Mutta ihmistä kiristävät myös virallisuus ja valta. Ehkä hän tarvitsee myös 
paratiisilliset päivänsä. Moraali elvyttää, mutta myös moraalista luopuminen. Moraa
littomuus vapauttaa väärästä moraalista - sekin voi olla väärää. Toisaalta raskas työ 
vaatii raskaat huvit. Elvytys tarvitsee sekä henkistä viritystä että taakoista vapautta
vaa iloittelua. Elinvoimaisessa ja luovassa kansassa elävät molemmat. 

KET 
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Seksuaalisuudella 
on suuri merkitys 
sekä jokapäiväises
sä elämässä että 
vapaana virtaavis
sa mielikuvissa. Se 
virittää useimpien 
mielessä voimak
kaita tunteita, kai
puuta ja toiveita 
omien odotusten 
täyttymisestä. Tyy
dyttäviin seksuaali
kokemuksiin pala
taan mielessä 
usein yhä uudel
leen. Monet ovat 
valmiita panosta
maan paljon sekä 
aikaansa että varo
jaan täyttääkseen 
seksuaaliset toi
veensa. Vain har
vat jos ketkään 
seksuaalisuus jät
tää kylmäksi. 

Osmo Kontula 
tutkija, Helsinki 

Terveyskasvatuksen neuvottelu
kunnan erotiikka- ja terveysjaok
sen sihteeri. 

SEKSUAALISUUS 
. . . . 

ELAMANVOI MANA 

Onko 
seksuaalisuus 
vietti? 
Viime aikoina on seksuaa

lisuuden merkityksestä 
myönteisenä ja hyvinvointia 
tuottavana elämänvoimana 
keskusteltu yhä vakavam
massa mielessä. Seksuaali
suuden tulkitsemista ja ym
märtämistä merkittäväksi 
elämänvoimaksi on jarrutta
nut kuitenkin vanha vietti
näkemys, iossa se on rin
nastettu perustaviin fyysi
siin tarpeisiin, kuten näl
kään. Viettinäkemys on elä
nyt erityisesti uskonnollisis
sa ajattelutavoissa samoin 
kuin psykoanalyyttisessa 
teoriassa. 

Seksuaalisuuden ymmär
täminen vietiksi on johtanut 
siihen, että sen tyydyttämis
tä ei ole arvostettu, vaan si
tä on pidetty toissijaisena ja 
alempiarvoisena esimer
kiksi erilaisten henkisten 
saavutusten rinnalla. Käsit
teestä vietti on syntynyt 
myös mielikuva voimasta, 
joka pyrkii valtaamaan itsel
leen mahdollisimman pal
jon tilaa ja jota siksi on py
rittävä kontrolloimaan ja il
maisemaan vain sopivaksi 
tulkitussa määrässä ja sopi
viksi katsotuilla tavoilla. 
Seksuaalisuutta on pidetty 
samalla kertaa sekä kiehto
vana että vaarallisena 
asiana. 
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Seksuaalisten 
merkitysten 
muotoutuminen 
Viime vuosikymmeninä on 
yhä laajemmin ymmärretty 
ja tunnustettu, että seksuaa
lisuus eroaa monessa suh
teessa vietin olemuksesta. 
Ihmisen seksuaalisuus on 
ensisijaisesti sosiaalista, 
partneriin suuntautuvaa ja 
tietoista tavoitteeseen pyrki
mistä. Seksuaalisuus raken
tuu kulttuurimalleille ja on 
pääosin opittua. Se sisältää 
vaikutteita niistä tiedoista ja 
kokemuksista, joita ihminen 
on saanut seksuaalisuudes
ta vuorovaikutussuhteissaan 
läpi elämänsä. 

Seksuaaliset mielikuvat ja 
toiveet viriävät kiihottaviksi 
määritellyissä sosiaalisissa 
tilanteissa, jotka ovat paljolti 
yksilöllisiä. Seksuaalisuu
den olemuksen ratkaiseva 
ero viettiin nähden on se, et
tä tilanteille annettavat 
eroottiset ja seksuaaliset tul
kinnat edellyttävät ihmisel
tä henkistä ja sosiaalista 
kypsyyttä ja kykyä ymmär
tää suhteen toisen osapuo
len toiveita ja odotuksia. 
Vasta tällöin seksuaalinen 
vuorovaikutus on syvästi 
tyydyttävää ja molempia 
osapuolia palkitsevaa. Eri
laisiin tilanteisiin liitettyjen 
merkitysten ja tulkintojen 
kautta seksuaalisuus on osa 
kulttuuriperintöämme. 



Seksuaalinen 
hyvinvointi 
Terveyskasvatuksen neu
vottelukunnan keväällä 1989 

julkaisemassa raportissa -
Erotiikka ja terveys - käsi
teltiin seksuaalisuutta laa
jemmin kuin mitä otsikosta 
voisi olettaa: raportti koros
ti terveysnäkökohtien lisäk
si erotiikan ja seksuaalisuu
den merkitystä elämän laa
dun kohottajana ja hyvin
voinnin lisääjänä. Seksuaa
lisuutta käsiteltiin sekä ter
veysongelmien ehkäisijänä 
että itsenäisenä hyvinvoin
nin osa-alueena. 

Terveysnäkökulmasta 
seksuaalisuus on elämän
voima, joka vaikuttaa sekä 

fyysiseen että psyykkiseen 
terveyteen. Jo hormonitasol
la on seksuaalisella aktiivi
suudella terveyttä edistävää 
vaikutusta. Sekä miehillä et
tä naisilla sukupuoliyhdyn
tä lisää testosteronin eritys
tä. Tällä hormonilla on 
myönteinen vaikutus fyysi
seen terveyteen ja yleiseen 
toimintakykyyn. Ehkä vielä 
merkittävämpää on kuiten
kin se, että sukupuolinen 
kanssakäyminen vähentää 
stressihormonin, kortisolin, 
eritystä. Sukupuolinen aktii
visuus on tehokas vastalää
ke stressin haittavaikutuksil
le. Sen on havaittu vähentä
vän myös erilaisia psy koso
maa ttisia oireita. 

Merkittävintä elämänvoi
maa seksuaalisuus edustaa 
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mielenterveyden ja psyyk
kisen hyvinvoinnin alueilla. 
Sukupuolielämäänsä tyyty
väiset ihmiset ovat muutoin
kin tyytyväisempiä elä
määnsä. Seksuaalisen tyy
tyväisyyden on todettu ole
van myös avioliittoa kohtaan 
tunnetun tyytyväisyyden 
keskeinen tekijä. Seksuaali
nen tyytyväisyys on puoles
taan korreloinut vahvasti 
suurempaan halukkuuteen, 
parin runsaampaan seksu
aaliseen aktiivisuuteen ja 
naisen säännöllisemmin ko
kemiin orgasmeihin. Tämä 
kertoo parisuhteen seksu
aalisen yhteispelin onnistu
misen tärkeydestä. Mahdol
lisuus toteuttaa seksuaali
suutta ja kokea eroottisia 
jännitteitä onkin usein kes-

-



keisin motiivi parisuhteen 
solmimiseen ja ylläpitämi
seen. Jos parin seksuaali
nen vuorovaikutus on aktii
vista, jatkuu se vilkkaana ta
vallisesti vielä vanhuudes
sakin. 

Elämänvoima 

Sukupuoliyhdyntä johtaa 
syvään rentoutumiseen ja 
lievittää kiireen ja erilaisten 
mieliharmien aiheuttamia 
ongelmia. Romanttis-seksu
aalisten suhteiden on todet
tu ehkäisevän tehokkaasti 
esimerkiksi yksinäisyyttä ja 
siitä aiheutuvaa ahdistusta 
ja masennusta. Seksuaali
sesti aktiiveilla on vähem-

män unettomuutta, alakuloi
suutta ja ahdistuneisuutta. 
Ahdistus on tavallisesti pe
räisin tilanteista, joissa sek
suaalisuus on koettu tai esi
tetty uhkaavana ja johon liit
tyviä pelkoja on myöhem-
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min vahvistettu. 
Seksuaalisuuden myöntä

minen elämänvoimaksi tar
koittaa sen itsenäisen arvon 
ja myönteisen olemuksen 
myöntämistä. Seksuaalisuus 
ei ole vain voima, jota voi
daan käyttää esimerkiksi 
psykoneuroottisten sairauk
sien ennaltaehkäisyyn, ku
ten psykoanalyyttisessa ih
miskuvassa esitetään. Toi
saalta se ei ole myöskään 
ainoa merkittävä elämänvoi
ma, eikä sen merkitystä pi
dä siksi ylikorostaa tai mys
tifioida. 

Seksuaalisuus antaa laa
tua elämälle ja lisää elämää 
vuosiin. Taloudellisen hy
vinvoinnin ja vapaa-ajan li
sääntyessä on ihmisillä en
tistä paremmat mahdolli
suudet panostaa elämän 
laatutekijöihin ja henkisen 
hyvinvoinnin kehittämiseen. 
Seksuaalisuus on yksi kes
keinen elämänvoima, jonka 
kehittämiseen ihmiset voi
vat keskittyä yhä enemmän. 
Rohkeus, avoimuus, ennak
koluulottomuus ja iloinen 
aistillisuus ovat väyliä moni
muotoisempaan ja tyydyttä
vämpään seksuaalisuuteen. 
Seksuaalisuuden alueella 
on meillä vielä paljon mah
dollisuuksia käyttämättä. 



Seksuaaliset koke
mukset, tunteet ja 
halut ovat jotain 
sellaista, mitkä 
kuuluvat kaikkein 
eniten ihmiselle it
selleen ja joiden 
keskellä syvim
mässä merkityk
sessä tunnemme 
olevamme yksin. 
Toisaalta seksuaali
suudessa on aina 
kysymys suhteesta 
toiseen ihmiseen, 
todelliseen tai ku
viteltuun, joka on 
halujemme ja toi
veidemme kohde. 

Maaret Wager 
tutkija, Helsinki 

I<OHTEESTA I<OI<IJAI<SI 

Seksuaalisuutta voidaan ku
vata yhteiskunnallisena 
prosessina, joka luo ja ohjai
lee halua ja siten "synnyt
tää" miehen ja naisen. Nai
sia ja miehiä erottavat toisis
taan yhteiskunnalliset suku
puoliroolit, jotka antavat 
muodon seksuaalisuudelle. 
Elämme edelleen patriar
kaalisessa yhteiskunnassa, 
jossa miehet ovat sukupuo
lensa perusteella sisäistä
neet valta-aseman suhtees
sa naisiin ja naiset alisteisen 
aseman suhteessa miehiin. 
Tuskin on syytä epäillä, et
teikö tämä asetelma heijas
tuisi myös miesten ja naisten 
välisiin seksuaalisiin suhtei
siin. Seurauksena tästä epä
symmetriasta miesten ja 
naisten välillä on, että pidet
täessä heteroseksuaalisuut
ta seksuaalisen käyttäytymi
sen normina, heteroseksu
aalisuuden "pakosta" tulee 
miehisen vallan ylläpitäjä. 
Näin on riippumatta siitä, et
tä suurin osa naisista ja mie
histä ehkä pitävää hetero
seksuaalisuutta luonnolli
simpana ja nautinnollisim
pana seksuaalisen käyttäy
tymisen muotona. 

Esimerkiksi vuosisadan 
vaihteessa, jolloin seksuaa
linen ilmapiiri alkoi vapau
tua viktoriaanisen ajan kah
leista, väitettiin mm., että 
miesten hallinta ja naisten 
alistuminen ovat biologian 
määräämiä ja siten luontai-
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sia heteroseksuaalisille suh
teille. Lisäksi tätä asetelmaa 
pidettiin niin miehen kuin 
naisenkin seksuaalisen 
mielihyvän edellytyksenä. 
Vuonna 1928 julkaistussa 
ihanneavioliittoa käsittele
vässä oppaassa neuvottiin, 
että miehen ei tule opettaa 
vaimoaan ainoastaan siinä, 
miten yhdynnässä käyttäy
dytään vaan erityisesti sii
nä, miten ja mitä vaimon tu
lee tuntea tässä ainutlaatui
sessa tilanteessa. Naisen 
alistuminen siis erotisoitiin 
ja miehestä tehtiin valloitta
ja. Mies toteutti biologista 
viettiään ja nainen oli koh
de, seksuaalisuuden edus
taja Oikeutta omaan seksu
aalisuuteen naiselle ei kui
tenkaan tuntunut olevan. 

Nykyisetkin seksioppaat 
jatkavat tätä traditiota sisäl
tämällä oletuksen, että sekä 
miehille että naisille penis 
on pääasiallisin seksuaali
sen nautinnon tuottaja. Yh
dyntää lukuunottamatta 
seksi onkin siis vain esileik
kiä. Lisäksi seksuaaliterapi
atkin monasti ylläpitävät kä
sitystä yhdynnän ja siten 
peniksen keskeisyydestä 
seksuaalisessa kanssakäy
misessä hoitamalla miehen 
potenssia ja naisen kyvyttö
myyttä saada yhdynnässä 
orgasm1a. 



Medikalisaatio 
helpottaa 
Jokainen meistä kuitenkin 
tietää, että seksuaalisuus on 
paljon muutakin kuin yh
dyntää - monet kokemuk
set voivat olla seksuaalisia 
ilman fyysistä aktiakin. Ih
misen tapa kokea ja ym
märtää seksuaalisia tilantei
ta sisältääkin sekä sosiaali
sia että psykologisia tekijöi
tä. Milloin ja miten ihminen 
kokee jonkin tilanteen sek
suaaliseksi? Miten ihmisten 
väliset sebuaaliset jännit
teet syntyvät? Näihin kysy
myksiin on vaikea löytää 
vastauksia siinä tapaukses
sa, että seksuaalisuutta kos
kea pohdinta juuttuu yksino
maan seksuaalisen aktin 
ympärille. Näin tehtäessä 
seksuaaliselle käyttäytymi-

selle annetaan yleensä lää
ketieteellinen merkitys ja 
siitä puhutaan terveyden ja 
sairauden käsittein. 

Seksuaalisuuden medika
lisaatio juontuu ajattelusta, 
jossa seksuaalisen halun on 
nähty asuvan ruumiissa ja 
hengen puolestaan mieles
sä. Biologispainotteinen 
keskustelu on saanut alkun
sa vuosisatamme alun en
simmäisten seksologien toi
veesta vapauttaa ihmiset 
viktoriaanisen ajan pakko
paidasta "objektiivisen tie
teen" avulla. Vaikka biolo
gisperäisten tutkimusten 
empiiriset tulokset korjasi
vatkin vanhoja ennakkoluu
loja, ne samalla rajoittivat 
seksuaalisuus-käsitteen ym
märtämistä. Esimerkiksi 
Mastersin ja Johnsonin 
(1966) tutkimukset naisen 
seksuaalisuudesta osoittivat 
naisella olevan kapasiteet
tia lukemattomiin orgasmei-
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hin. Mittaamalla seksuaalis
ta halua ja mielihyvää yksi
nomaan ruumiiseen liittyvi
nä tiloina k yseiset tutkimus
tulokset kuitenkin mekani
soivat, trivialisoivat ja ehkä 
entisestään mystifioivat sek
suaalisuuden sosiaalisia ja 
psykologisia puolia. 

Toisaalta me ehkä ha
luammekin medikalisoitua 
keskustelua seksuaalisuu
desta; lääketieteellinen nä
kökulma seksuaalisiin puut
teisiimme tai kyvyttömyy
teemme (mikä tarkoittaa 
''normaalista'' poikkeamis
ta) säästää nimittäin itsetun
toamme. Mehän voimme 
tuolloin käsitellä seksuaali
sia pelkojamme ja poikkea
vina pitämiämme toiveita 
fyysisinä toimintahäiriöinä 
tai hormonaalisina ilmiöinä. 
Ja fyysisiä vaivojahan ihmi
sellä saa olla ja niihin voi 
kasvojaan menettämättä ha
kea hoitoa . 

Seksuaalisuuden medika
lisaation saama yleinen hy
väksyntä saattaakin juontua 
seksuaalisuuden lisäänty
västä merkityksestä nykyi
sessä elämänmuodossam
me: kuten ruumiin kunnon, 
siis kuntoilun, myös seksu
aalisuuden merkitys koros
tuuu yhteiskunnassa, joka 
arvostaa nuoruutta ja ter
veyttä. Esim. viikkolehtien 
lääkäripalstoilla seksuaali
suutta saatetaan käsitellä 
fyysiseen ja psyykkiseen 
terveyteen liittyvänä kysy
myksenä lääkärien, psyko
logien ja muiden terveys
spesialistien toimiessa auk
toriteetteina. Lisäksi mark
kinoille ilmestyy yhä uusia 
käsikirjoja ja oppaita, jotka 
muovaavat käsityksiämme 
sekä "normaalista" että 
''poikkeavasta'' seksistä. 



Seksuaalisuus 

on kulttuuri

sidonnaista 

Seksuaalisuuden korostu
mista voidaan selittää ensin
näkin viittaamalla avioliiton 
tehtäviin: nykyisessä yhteis
kunnassamme, jossa aviolii
tot eivät enää toimi ihmisten 
materiaalisen elämän pe
rustana, seksuaalisuuden 
voidaan olettaa olevan teki
jä, joka pitää ne koossa. Toi
seksi ihmisten on nykyisin 
ehkä yhä vaikeampi tuntea 
itseään minkään arvoisiksi 
ja yksilöinä edes tarpeelli
siksi, ja sen vuoksi seksuaa
lisuuden oletetaan edistä
vän heidän mahdollisuuksi
aan toteuttaa itseään sekä 
kohottavan heidän itsetunto
aan. Seksuaalisuuden olete
taan myös hälventävän kolk
kouden ja voimattomuuden 
tunteita byrokratisoitunees
sa ja ihmisyhteisöjä ja -suh
teita pirsovassa kulttuuris
samme. Poliittinen, sosiaali
nen ja henkilökohtainen ah
ditus kanavoidaan siis ih
missuhteiden alueelle, jol
loin seksuaalisuus voi kor
vata muita inhimillisiä tar
peita. 

Foucault (1978) on kuvan
nut sitä, miten käsityksem
me seksuaalisuudesta muo
toutuvat tietyssä sosiaalises
sa ja historiallisessa tilan
teessa. Foucault'n mukaan 
seksuaalisuutta ei esimer
kiksi viktoriaanisella ajalla 
"tukahdutettu" Ja sitten 
1900-luvun sallivuuden 
myötä nostettu taas pintaan. 
Hänen mukaansa ei ole 
edes olemassa mitään alku
peräistä, inhimillistä viettiä 
nimeltä seksuaalisuus, joka 
voitaisiin yhtenä ajankohta
na tukahduttaa ja toisena 

vapauttaa. Pikemminkin on 
olemassa mahdollisuus tie
toisuuteen, käyttäytymiseen 
ja fyysiseen kokemukseen, 
jota säätelevät vallitsevat 
seksuaalisuuteen liittyvät 
määritelmät, säännöt ja jär
jestelmät. Seksuaalisuus siis 
tuotetaan. Sitä muovataan ja 
muutetaan jatkuvasti. 

Esimerkiksi naisen kyky 
orgasmiin voitaisiin ymmär
tää mahdollisuutena, joka 
voi tietyssä kulttuurissa tai 
tietyn ihmisen elämässä ke
hittyä tai olla kehittymättä. 
Kuten mikä tahansa taito, or
gasmin saaminen voi olla 
universaali inhimillinen 
mahdollisuus, jonka kehitys 
riippuu sekä yhteiskunnal
lisesta ja kulttuurisesta tilan
teesta että harjoittelusta ja 
tavoitteista. Orgasmi voi
daan siis nähdä ilmiönä, jo
hon ihmisillä on erityinen 
mieltymys ja johon voi pääs
tä harjaantumisen tai "luon
taisen" lahjakkuuden avul
la. Usein orgasmin saami
sesta tehdään kuitenkin ter
veyskysymys, jolloin sen 
puuttuminen tarkoittaa häi
riötä. Nainen, jolla on vai
keuksia orgasmin saamises
sa tai joka ei saa sitä lain
kaan, tuntee itsensä poikke
avaksi tai sairaaksi ja hakee 
apua spesialisteilta sen si
jaan, että päättäisi harjoitel
la asiaa. Voidaanhan ajatel
la, että ihmisestä tulee sek
suaalinen samalla tavoin 
kuin hänestä tulee kaikkea 
muutakin, eli kehityksen 
suunta, seksuaaliset kyvyt 
ja seksuaalisuudelle annet
tavat merkitykset haetaan 
sosiaalisesta ympäristöstä. 

Plummer (1982) ehdottaa
kin, että seksuaalisuus tuli
si ymmärtää analogisena 
näytelmänä käsikirjoituksel
le, joka opitaan senhetkisen 
sosiokulttuurisen tilanteen 
puitteissa. Tällainen drama-
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turginen metafora seksuaa
lisesta käyttäytymisestä liit
tää seksuaalisuuden ensisi
jaisesti ihmissuhteisiin ja so
siaalisiin tilanteisiin. Yhdis
tettäessä seksuaalisuus ih
misten välisiin sosiaalisiin 
suhteisiin se voidaan ym
märtää mahdollisuutena, jo
ka pitää konstruoida, siis 
luoda ja rakentaa, sen si
jaan että se olisi jokin oma
lakinen ilmiö, joka pitää 
kontrolloida tai hoitaa ja si
ten ohjata "normaaliin" 
suuntaan. 

Seksuaalisuus on siis 
osa inhimillistä käyttäyty
mistä ja vuorovaikutusta, 
jonka ilmenemis- ja toteutu
mismahdollisuudet riippu
vat kulloisestakin ihmiselä
mästä. Tästä näkökulmasta 
voimme kiinnittää huomiota 
myös seksuaalisuuden ul
koisiin lähteisiin kuten oppi
miseen ja suunnitteluun ja 
välttyä kohtalonomaiselta 
ajatukselta, että olemme 
pohjimmiltaan esim. pelko
jemme tai "puutteidemme" 
armoilla. Voimmehan muut
taa ja järjestellä seksuaali
sen "käsikirjoituksen" mer
kitystä. Voimme itse vaikut
taa siihen, minkälaiseksi 
seksuaalinen ''esityksem
me" eri elämäntilanteissa ja 
-vaiheissa muotoutuu. Ne 
muutokset ja kehityssuun
nat, jotka valitsemme ja joi
den eteen työskentelemme, 
selittävät seksuaalista käyt
täytymistämme ja lisäävät 
tässä suhteessa itseymmär
rystämme. Voimme myös 
purkaa sisäistämiämme he
teroseksuaalisuuteen pe
rustuvia valtarakenteita ja 
muovata omaehtoista, auto
nomista seksuaalisuuttam
me, joka valitsee kohteensa 
ja mieltymyksensä itse. 
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et et näkövoimaa f)f) • • �� 

LAPSETTAA ILMAN LAPSIA 

Suomessa nähtävien televisio-ohjelmien ta
so on surkuteltava. Asiaa ei tee lainkaan loh
dullisemmaksi se, että joukkoviestimet hei
jastavat koko yhteiskuntamme henkistä tilaa 
tai pikemminkin henkistä lamaa. Televisio tu
puttaa meille samaa lapsellista viihdettä jo
ka päivä nyt jopa neljältä kanavalta sekä li
säksi vielä kaapeli- ja satelliittikanavilta. Tyy
pillinen ohjelma on sellainen, jossa joukko 
tutunnäköisiä aikuisia leikkimielisesti kilpai
lee toistensa kanssa piirtämällä, tasapainoi
lemalla, sanoja keksimällä, juoksemalla, kah
laamalla, syömällä jne. Suosituin ohjelma on 
julkinen parittamisleikki, jossa typeriä Jat
teuksia Jaukova juontaja toimii parittajana. 
Vielä emme ole aivan niin pitkällä kuin Itali
assa, jossa televisio järjestää julkisia seksi
kilpailuja. Näissä ohjelmissa ihmiset tulevat 
tv-studioon esittelemään muun muassa strip
teasetaitojaan ja muita avujaan. 

Tietenkin kotimaisen ohjelmatarjonnan 
joukossa on myös tasokkaita otsikko-ohjel
mia, mutta nämä tuntuvat häviävän muun al
le. Esimerkiksi ruotsinkielisen ajankohtaistoi
mituksen viimesyksyinen ohjelma Dalai La
masta oli korkeatasoinen, mutta sitä ei ole 
saatu suomeksi tekstitettynä lainkaan ohjel
mistoon. Kaikki ajattelevat ihmiset tietävät, et
tä meidän aikanamme tehdään monia hyvin 
tärkeitä ratkaisuja, joiden vaikutus tulee hei
jastumaan kauas tulevaisuuteen, useimmiten 
sukupolvien ajan. juuri nyt pitäisi kansalais
ten olla valppaina ja käyttää demokratian 
heille suomia oikeuksia vaikuttaa päätöksen
tekoon. Onko tulevilla sukupolvilla enää lain
kaan puhdasta ja tervettä Juontoa ympäril
lään? Varastoimmeko tulevaisuuden ihmisil
le hengenvaarallisia ydinjätteitä? Kun tarvit
taisiin valveutuneisuutta ja asiatietoja elintär
keistä asioista, saamme seurata, miten hyvin 
entinen missi pärjää tikanheitossa tai nykyi
nen puoluejohtaja luonneanalyysissä. 
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Koko Yleisradion ja Mainostelevision oh
jelmapolitiikka on vinoutunut, yksittäiset toi
mitukset ja toimittajat ovat pudottaneet riman 
maan alle. Leikkimielisyys ja huumorintaju 
ovat terapeuttisia taitoja, mutta keitä nämä 
lapsellisuudet jaksavat enää huvittaa. Aivan 
oikein: ne huvittavat lapsia. Perheemme nuo
rimmat pojat jaksavat ohjelmia aina silloin täl
löin katsoa. On omalla tavallaan koomista, 
kun lapset tuijottavat televisiosta leikkiviä ai
kuisia. 

Viiden lapsen äitinä toivoisin aikuisten 
käyttäytyvän aikuisten tavoin. Tällä en mis
sään tapauksessa tarkoita tosikkomaisuutta, 
vaan älyllisyyttä, nokkeluutta ja elämänvii
sautta. Viime syksynä satuin menemään uu
den seurapelin esittelytilaisuuteen Helsingis
sä. Siellä eri alojen julkkikset leikkivät ja kil
pailivat keskenään. Kaikki oli täysin harmi
tonta. Kutsuvierasyleisö nappaili drinkkejä ja 
pikkusyötävää. Siinä oli kuitenkin jotain hy
vin aavemaista. Missään ei näkynyt lapsia -
ei ainuttakaan. Aikuiset leikkivät lapsellisia 
leikkejä keskenään. 

Tilaisuuden jälkeen aloin jälleen kerran 
miettiä yhteiskuntamme ikärakennetta, ih
misten privatisoitumista ja eri sukupolvien 
eristäytymistä toisistaan. Itä-Suomessa on ih
misillä ollut tapana kysyä: "Miten on sinun 
sielusi laita?" Nyt tuo tapa on katoamassa 
sieltäkin ja enää vain aivan vanhimmat ihmi
set osaavat tehdä tuon tärkeän kysymyksen. 
Miten on ihmisen sielun laita tänä päivänä? 
Aikuiset jäljittelevät lapsia. Lapset nauravat 
Japsellisille aikuisille. ja siellä kaikilla oli niin 
mukavaa ... 

Anja Laner 



Lupauduttuani esit
tämään puheen
vuoron aiheesta 
''Pitäisikö aina ra
kastaa?'' tiesin teh
tävän vaativuuden. 
Tulin lupautuneek
si rakkaudesta 
Kriittiseen Korkea
kouluun, joka taas 
johtuu siitä, että 
olen varsin läheltä 
nähnyt tuon yhtei
sön monimuotoiset 
ponnistelut valon 
lisäämiseksi henki
seen pimeyteen ja 
siten ihmisten suo
riutumiskyvyn li
saam1seen. 

Aira Heinänen 
sosiaalineuvos, Helsinki 

. .  

PITAISII<O 

AINA RAI<ASTAA? 

Rakastamisen voi mieltää 
mm. kohteen mukaan mo
nin tavoin. Georg Ots ja 
Kauko Käyhkö lauloivat: Ra
kastan elämää. Lapsuuden 
iskelmässäni laulettiin, että 
rakastaa voi monta kertaa, 
rakastua kerran vain. Ra
kastamisen onnesta ja au
tuudesta sekä kipeydestä ja 
surkeudesta on tehty luke
mattomia kirjoja, aforismi
koosteita, runoutta, musiik
kia, kuvataidetta, elokuvia. 
Rakkautta on ylistetty us
konnoissa. 

Mitä se 

rakastaminen 

oikein on? 

Rajaan rakastamisen käsit
tämään rakkauden toiseen 
ihmiseen. Tyypillisin kohde 
on vastakkaiseen sukupuo
leen kuuluva henkilö, jota 
kohtaan tunnetaan kaiken
laista hellyttää, eroottista ja 
seksuaalista vahvaa kiin
nostusta, jolle omistetaan it
semme ja joka ikään kuin 
omistetaan. Rakastavaisten 
katsotaan sulautuvan yh
teen, muodostavan parin. 

Rakastamisen synonyy
mejä ja varsin lähellä olevia 
teonsanoja ovat lempiä, pi
tää toisesta kovasti, helliä. 
V ähäisempää tunnelatausta 
1a kiinnostuksen astetta ku
vaavat diminutiiviset verbit 
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rakastella, armastella saati 
sitten lemmiskellä. Niissä 
välittyy kevytkenkäinen 
hetkellisyys, myös toisen 
henkilön mitättömyys ja 
oman suhtautumistavan vä
hättely, nautiskelukin. 

Rakastaminen on totaali
suudessaan vaikea ja kipeä 
asia. Sillä alueella on moni 
polttanut siipensä, petetty, 
pettänyt, haaksirikkoutunut 
varsinkin nuoruudessaan. 
Emme saa kuitenkaan raja
ta vanhempaa väkeä rakas
tamisen ulkopuolelle. Tästä 
asiasta voitaisiin puhua pit
käänkin. Rakastamisen vai
keus ilmenee niissä tilan
teissa, joissa rakastava ei 
saa vastarakkautta. Tällöin 
itsetunto on koetuksella, el
lei henkilö ole luonteeltaan 
masokisti eli tuollaisesta ti
lanteesta nauttiva. 

Voimme rakastua myös 
oman sukupuolemme edus
tajaan, jos niikseen on. Sil
loin meille annetaan lajini
mike homo tai lesbo. Ilmiö 
tulisi käsittää tunnevaiku
tuksiltaan samanlaiseksi 
kuin heteroseksuaalinen 
suhde, mutta pitkä tie koh
den suvaitsevuutta on kul
jettavanamme. 

Rakastaminen kohdistuu 
myös omiin lapsiin ja van
hempiin, lähisukulaisiin. Se 
on useimmiten itsestäänsel
vintä, ehdottominta ja pysy
vintä, mutta tiedämme ettei 
käytännössä näin aina ole. 



Kun rakastamme toista 
henkilöä, tulee tunteen olla 
molemminpuolista. Näin 
olemme siis lemmen seitse
männessä taivaassa. Eikö 
tämä ole onnen visio? Kun 
rakastamme ja meitä rakas
tetaan, hehkumme ulos
päinkin lempeä ja lämpöä, 
jaksamme, kun akkumme 
on ladattu. 

Rakastamisen asteita on 
monia ja sanonnat ovat ku
vaavia: "rakastaa silmittö
mästi ja sokeasti" kertoo jo 
siitä, että rakkauden ansios
ta jätetään tosiasioita näke
mättä; "rakastaa mielettö
mästi, kaikkensa antaen" 
merkitsee, että järki on kar
kuteillä ja epärealistisuus 
on vallalla; "rakastaa vilpit
tömästi" tarkoittaa, että voi
si tehdä sen vilpillisestikin. 
Puhutaan platonisesta ja 
ruumiillisesta rakkaudesta, 
aistillisesta, toivottamasta, 
vapaasta ja Väinö Linna kir
joitti mustasta rakkaudesta. 
Ensirakkaus on saanut mo
nia taiteellisia tulkitsijoita 
luomisen työhön. 

Suomessa emme viljele 
kovin innokkaasti positiivi
sia sanoja. Rakas-sanaa joh
dannaisineen käytämme 
harvemmin kuin monessa 
muussa maassa. Amerikka
laisessa hampurilaisbaaris
sa sinua sanotaan ]oveksi ja 
dear olet melkein aina. Me 
olemme sisäänpäinkäänty
neitä, mutta myös nuukia 
tunnustuksenannossa. Pel
käämme olla kohteliaita, jot
temme tulisi väärin tulki
tuiksi. 

Merkillepantavaa on, että 
viimeisen vuosikymmenen 
aikana suomalaiset ovat op
pineet hitusen halaamaan 
naapuria tavatessa, jopa läi
mäyttämään olalle ja yleen
sä koskemaan. Tämä tapa 
oli aikoinaan lähinnä suo
menruotsalaisten tapa ja fil-

meistä näimme neuvostoliit
tolaisten valtiomiestenkin 
suutelevan toisiaan. Olisiko 
meilläkin uusi hellyydeno
soitusten oppi versoamas
sa? Annammehan tänä päi
vänä mm. isien tulla synny
ty ksiin ja päästä muutenkin 
lasten lähelle. 

Pitääkö rakastaa? 

Otsikossa kysytään edel
leen pitäisikö rakastaa, oli
siko pakko. Rakastamiseen 
ei kukaan voi itseään eikä 
toista pakottaa, tällä alueel
la emme ole käskytettävis
sä. Henkilökohtaisesti olen 
esimerkiksi tuntenut syylli
syyttä, kun olen havainnut, 
etten kaikkia lähipiirin lap
sia kohtaan tunnekaan posi
tiivisia tunteita, jotkut tuntu
vat käsittämättömän vasten
mielisiltä, vaikka ovatkin vi
attomia lapsia Samoin tie
dämme kokemuksesta, et
teivät kaikki vanhat van
hemmat ole lastensa rakas
tamia, vaikka ovatkin ikänsä 
puolesta kunnioituksen an
saitsevia. Ensi- ja tur vako
tien liiton vanhus perhevä
kivallan kohteena -projekti 
tuotti korutonta kertomaa 
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tästä aiheesta hämmästyttä
vän paljon. Eli vanhukset ei
vät tässäkään suhteessa 
poikkea muista ikäryhmistä. 

Täytyy varmaan realisti
sesti tunnustaa, että me em
me voi ainakaan kaikkia ra
kastaa, vaan kyseessä on 
kahden suhde toisiinsa ja 
siinä vaikuttavat tekijät ovat 
moninaiset. 

Hoitotyön ja pitkän elä
mänkokemuksen kautta 
meillä on monenlaisia to
tuuksia rakastamisesta. Me 
seuraamme tilanteita per
heissä silloin, kun on pudot
tu seitsemännestä taivaasta 
jopa kellarin puolelle, me 
kuulemme myös uskomatto
man huikaisevia ja kipeitä 
''lovestoryja'' keskenään 
kamppailevista perheistä. 
Tiedämme ettei ole mustia 
eikä valkoisia lampaita, 
vaan kirjavaa laumaa. Tur
vakodeissa esimerkiksi 
kieltäydymme syyllisen ja 
uhrin etsimisestä. 

Kaikki tapaukset ovat yk
silöllisiä, mutta joitakin laji
tyypillisiä totuuksia voita
neen tuoda julki. Arki on ai
na toinen kuin korkeatun
nelmainen juhlahetki. Ihmi
sen kestokyky on rajallinen. 
Yhteiskunta säätelee raken-



teellaan julmasti yksittäisen 
kansalaisen elämää, ajatel
laanpa vain asuntotilannet
ta, työelämän kuristavuutta, 
epätasa-arvoa. Avioerojen 
lisääntyminen ja perhe- · 

muodon vaihtoliikkeen no
peutuminen nostaa esiin ky
symyksen: eikö sitten rakas
tettukaan? Mihin se rakkaus 
loppui, katosi tai vaihtui? 
Oliko tullut liikaa luvatuksi, 
kun vastamäessäkin piti ra
kastaa? 

Lastensuojelijana haluai
sin pitkäänkin puhua eroa
vien Ja uusperheiden lasten 
tilanteista sekä näihin per
heisiin kohdistettavien ja 
heille tarjottavien tukitoi
mien tarpeellisuudesta Jo
ka tapauksessa olen sitä 
mieltä, että perheissä voitai
siin vähemmän tulkita, urk
kia ja koetteelle asettaa ai
kuisten ihmisten keskinäi
sen rakastamisen määrää. 
On muotia psykologisoida 
kotikeinoin oman onnen 
vaihtoehtoja ja johdatella ti
lanteita jyrkänteen laidalle. 
Siitä saatetaan jopa keikah
taa, vaikkei olla ihan sitä ha
luttukaan. Perään tässä jon
kinlaista kypsyyttä avo- ja 
aviopareilta. 

Ainako? 

Viimeinen sana otsikossa 
on "aina". Pitäisikö aina ra
kastaa? "Kuka sitä aina jak
saa'', sanoi työtoverini Pitäi
si, mutta suotakoon aste
eroja ajoittain. Rakastami
sesta puhuttaessa käytetään 
käsitteistöä merenkäynnis
tä: tyrsky, suvanto, aallon
haria, vuoksi, seisova vesi, 
sekä tuleen liittyvää kieltä 
roihuaa, leiskuaa, kipinöi, 
hiiltyy, sammuu. Näistäkin 
saamme vaikutelman ajoit
taisuudesta. Helpointa on 
rakastaa mukavaa, kaunis-

ta, mieleistä, itselle mielihy
vää tarjoavaa henkilöä. Sii
nä peilaa omaa rakastetta
vuuttaankin. Mutta varmaan 
järjestäjät ovat tarkoittaneet, 
että pohdimme myös, rakas
tamme ko syrjäytettyjä, han
kaliksi ja raihnaisiksi käyviä 
lähimmäisiämme ja niitäkin, 
jotka tuottavat meille tuskaa, 
alistavat ja riistävät meitä? 
Miten pitkälle rakkaudes
saan tulisi venyä? Käännäm-

. mekö toisenkin poskemme, 
tuleeko meidän kärsiä, kes
tää ja unhoittaa? 

Tällaisissa tilanteissa mei
dän vaatimustasomme, itse
arvostuksemme joutuvat 
punnitukseen ja mittauk
seen. Suhteellisuudentajua 
kutsutaan silloin myös pai
kalle. Olemme tavallisessa 
elämässämme ja hoitotyös
sä lisäksi joutuneet esittä
mään mm. seuraavia kysy
myksiä: mitä ihmettä vaimo 
tuossa miehessä näkee, kun 
jaksaa vuodesta toiseen sie
tää hävyttömyydet? miksi 
tuo nainen toistamiseen nai 
taakakseen alkoholistin? 
miksi tuo vanha äiti antaa al
koholisti pojan kiristää ja 
ryöstää itseään? mikä saa 
kunnon miehen pitämään 
luonaan häntä pettävää ja 
huijaavaa naista? miten nuo
ret lapset kestävät julmia 
vanhempiaan? Näihin kysy
myksiin saa usein vastauk
sen: kun he kuitenkin ra
kastavat ... Monet tosin pu
huvat heidän välilleen syn
tyneistä erilaisista riippu
vuuksista, jotka kummallisin 
tavoin pitävät ihmiset sinnik
käästi yhteiskärsimyksis
sään. Usein on niin, että yh
dessäpitävä voima on jokin 
keskinäinen salaisuus tai 
muu seikka, jolla voidaan 
kiristää. 

On myös kannanottoja, 
joiden mukaan moraalises
ti ainoa oikea tapa on kestää 
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ja kantaa taakkansa, koska 
on sen ottanut. Eli nähdään, 
että pitäisi vain rakastaa. It
se olen päätynyt siihen, et
tä rakastamisen tulee olla 
tasa-arvoinen tapahtuma, 
joka saa myös siitä tasa-ar
voisuudesta voimansa kes
tää karikoissakin. 

Kohtuuttominta elämässä 
on se, jos ihminen ei mis
sään vaiheessa saa kokea 
tulleensa rakastetuksi. Tie
dämme järkyttäviä elämän
kokemuksia, joissa lapsi ei 
saa keneltäkään rakkautta. 
Suurrikollisten taustoista 
löydämme juuri kylmimmät 
lapsuustarinat. 

Tunne rakastamisesta ja 
sen kohteena olemisesta on 
kaiken kaikkiaan mahtava, 
ratkaiseva, kulttuuriamme 
ylläpitävä voima. Puhumme 
ensi- ja turvakotityössä lähi
pasifismista, jolla tarkoitam
me kaikkia ponnisteluja lä
heisten ihmisten keskinäi
sen kanssakäymisen laa
dulliseksi edistämiseksi. Lii
an paljon on rakkaudetto
m uutta, liian vähän hellyyt
tä ja huolenpitoa toisesta. 
Rakkaudenkaipuu on hui
kaiseva ja harmittavaista on 
ettei sitä havaita koska ja 
kun sitä ei voida eikä osata 
näyttää. 

Artikkeli perustuu Kriittisen 
korkeakoulun tilaisuudessa 
30.ll.88 pidettyyn alustukseen 



"Nyt on taide juuri 
se, joka vapahtaa 
tunnemaailman ih-

• • 
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m1sen rmnassa , 
Volter Kilpi kirjoit
taa esseessään 
Taiteesta ja sivey
destä. Hänen 
omassa tuotannos
saan ihminen on 
nimenomaan tunte
va ihminen, ja 
y limmiksi arvoiksi 
tulevat kauneus ja 
ihmisen sisäisy ys. 
Kauneutta Volter 
Kilven henkilöt ei
vät löydä pelkäs
tään taiteesta, vaan 
sitä on myös elä
mässä itsessään. 
Kauneutta on kat
seen molemmin 
puolin, ja sen ha
vaitseminen muut
taa ihmisen tunne
maailmaa. 

Katriina Kajannes 
fil.lis , Jyväskylä 

VOLTER KILPI 
TUNTEVAN IHMISEN 

KUVAAJANA 

Tunneavaruus 
Tunne on ihmisen koke
muksissa aina jollakin taval
la mukana, huomaamme si
tä tai emme. Tunteemme ja 
koko sisäinen elämämme 
voi olla joko rikasta ja vivah
teikasta tai kapeutunutta ja 
urautunutta. Tunteistamme 
värittää koko olemistamme; 
siitä suodattuu aineksia ja 
sävyjä ajatteluumme. Joskus 
tunteet tuntuvat tulevan ul
kopuoleltamme, enemmän 
tai vähemmän valmiina 
muodostelmina, jotka sitten 
valtaavat mielemme. Joka 
tapauksessa ne ovat aina 
mukana siinä, kun todelli
suus meissä syntyy. Ja meis
sä syntyvä todellisuus kan
taa tunteittemme leimaa. 

Kari E. Turunen käyttää 
tutkimuksissaan käsitettä 
tunneavaruus. Kirjassaan 
Ihmissielun olemus (1987) 
hän toteaa, että energinen 
ajattelu edellyttää herkkää 
tunne-elämää. Edelleen Tu
runen tekee selkoa siitä, mi
ten tunteet ovat mukana yk
silön liittymisessä asioihin. 
Niiden kautta saamme 
myös merkityksiä ilmiöille. 
Tunteitamme siis tuskin on 
syytä vähätellä. Sen sijaan 
lienee hyödyllistä tarkastel
la niitä myös ulkopuolelta. 
Turusen kirja virittelee poh
timaan omakohtaisesti, mita 
tunne on, millaisia hahmoja 
ja laatuja sillä on, miten 
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voimme siinä kohdata rajo
jamme ja lisätä vapaut
tamme. 

Volter Kilven tuotannossa 
henkilöiden tunneasteikko 
on laaja. Voisi sanoa, että 
heidän tunneavaruutensa 
on samea tai kirkas, suppea 
tai väljä. Joskus tunne on 
niin sumuinen, että se estää 
ilmiöitä näkymästä; toisen
laisten tunteiden "läpäise
vyys" on parempi. Henki
löiden emotiivinen olemm 
ei ole itsestäänselvää, sel
laisenaan kertakaikkiser 
valmista ja annettua. Se on 
muuttuva ja ongelmallinen 
alue. Sillä on erilaisia kehi
tysvaiheita 1a kausittain 
vaihtelevia luontumuksia. 
Henkilön muuttuminen on 
aina myös tunteiden muuttu
mista. 

U usromanttista 
tunnevoimaa 
Volter Kilven tuotanto jakau
tuu pääosin kolmia: uusro
manttisiin varhaiskauden 
teoksiin, esseisiin ja ns. Saa
ristosarjaan. Kilven tunne
estetiikka on vain yksi juon
ne Suomen moni-ilmeisessä 
uusromantiikassa. Juuri 
tuolloin sanataide laajeni 
ratkaisevasti. Silloin oltiin 
myös erityisen alttiita vas
taanottamaan eri tahoilta tu
levia vaikutteita; kauden 



virtaukset ovat niin moninai
sia, että ne ovat osittain jo
pa ristiriitaisia keskenään. 
Eino Leino antoi kaudelle 
nimityksen kansallinen uus
romantiikka; kansallis-kare
liaaninen linja oli näkyvä 
taide-elämässä. Yksipuoli
suuteen ei silti menty: mu
kaan tuli yleiseurooppalai
sia vaikutteita, ja karelianis
min kanssa samanaikainen 
oli symbolistinen virtaus. 

Uusromantiikan sanatai
de ei heijastele yhtenäistä 
maailmankuvaa eikä tyyli
ihannetta; samanaikaisia 
pyrkimyksiä ja linjoja oli 
useita. Joel Lehtosen nuo
ruustuotannon slaavilaisro
manttiset sävyt, Otto Manni
sen symbolismi ja L. Oner
van dekadenssiviettymyk
set ovat keskenään hyvinkin 
erilaisia. Eräitä yhteisiä piir
teitä tietysti oli. Niinpä pan
teismi oli varsin yleisesti 
vallalla, samoin henkinen 
ihmiskuva. Nietzscheläisyys 
kiinnosti, mutta osa kirjaili
joista asettui sen puolelle, 
osa oli .sitä vastaan. Valter 
Kilvelle Nietzschen filosofi
aan tutustuminen merkitsi 
vapauttavaa ja innostavaa 
elämystä. 

Ensimmäisissä romaa-
neissaan Volter Kilpi on jo 
ehdoton indivudialisti. Tär
keitä käsitteitä hänen tuo
tantonsa yhteydessä ovat 
persoonallisuus, rakkaus, 
kauneus. Lyyrisen Bathse
ba-romaanin (1900) alaotsik
ko on nuorelle Kilvelle luon
teenomainen: Davidin pu
heluja itsensä kanssa. Tun
teen oikeutusta julistavaan 
teokseen kirjailija sai tyyli
virikkeitä Vanhasta Testa
mentista ja myöhemmin 
suomentamastaan Nuoren 
Wertherin kärsimyksistä. 
Monologi on vuolasta, ker
tojan sisimmästä pulppua
vaa; sanonta etsiytyy kärjis-

tyksiin ja paradokseihin. 
Romanttisesti Kilven Davi

din maailmantuska ja rak
kaus ovat samalla kosmisia. 
Rakkaus on elämän hyöky, 
joka käy kaiken lävitse. Se 
etsii omat oikeutensa; ulko
puolinen moraali ei kahlitse 
sitä. Tunteessaan romaanin 
minä-hahmo etsii olemas
saolon lainalaisuuksia. 
Oman sisimmän kuuntelu ja 
toteuttaminen ovat hänelle 
pyhä asia, ja rakkaudessa 
hän kokee yhtyvänsä kaik
keen elävään. Rakkaus on 
Jumala. Vain sille antautu
malla voi toteuttaa oman 
olemisensa täydellisesti. 
"Sillä maailma on paljon 
rakkauden ilmestys ja kuva, 
ja rakkaus sen lävitse kai
kessa käy". 

Kilven proosassa ihminen 
on kaiken mitta. Ihmisen si
sin olemus ja hänen persoo
nallisuutensa saavat osak
seen päähuomion. Juoni ja 
ulkonainen tapahtuminen 
tarjoavat mahdollisuuden 
tämän ydinihmisyyden 
esiintuloon. Suhteessa ulko
maailmaan se toteuttaa itse
ään. Tälle "sisäiselle" ihmi
selle myös tunne ja ajatus 
ovat eräänlaisia aistimia, joi
den kautta hän on kosketuk
sessa todellisuuteen. Tun
teet eivät kuitenkaan ole 
Kilven henkilöille pelkäs
tään heidän henkilökohtais
ta todellisuuttaan, vaan ku
ten David, he ovat havaitse
vinaan tunnelaatuja myös 
kaikessa heitä ympäröi
vässä. 

Parsifal, alaotsikoltaan 
Kertomus Graalin ritarista 
(1902), on Volter Kilven ro
maani, jossa kartoitetaan ih
misen sisäistä kehitystietä. 
Siinä on keskeistä ihmisen 
tunne-elämä, joka muuttuu 
yksilön edetessä kehitysvai
heesta toiseen. Vasta löy
dettyään varsinaista itseään 
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Parsifal kykenee antamaan 
jotakin arvokasta toisille. 
Tunteen puhtaus ja pyyteet
tömyys on hänen pelastuk
sensa. Hyvyyden ja kau
neuden saavuttamista edel
tää sisäinen vihkiytyminen 
niille. 

An tinous-romaanissa 
(1903) Kilpi kuvaa taide-elä
mystä ja esteettis-kontemp
latiivista asennoitumista. 
Kauneuden ja arjen ristirii
ta jää sovittamatta. Kilven 
varhaistuotannon muiden 
henkilöiden tavoin Antinous 
tavoittelee täydellisyyttä, ja 
hänen elämäntuskansa on 
täyttymättömyyden tuskaa. 
Klassinen taideihanne 
edustaa romaanissa kor
keinta ihmiselle mahdollis
ta täydellisyyttä, mutta se 
jää irralliseksi muusta ole
misesta. Taide-elämyksen 
korostunut sisäisyys on An
tinouksen voima ja heik
kous. Tunteensa kautta hän 
samastuu taideteoksiin ja 
luontoon, mutta ylenmääräi
nen herkkyys johtaa pai
koilleen jäämiseen ja vie
raantumiseen elävästä elä
mästä. 

Tunne on ensisijainen 
Volter Kilven lyyrisissä var
haiskauden romaaneissa. 
Niissä ihminen tarvitsee 
tunnetta ja taidetta voidak
seen kasvaa täyteen ihmi
syyteen. Sama näkemys tu
lee esille Kilven esseissä. 
"Ihmisen tunnettavissa ei 
ole muuta, kuin ihmisen tun
to maailmasta", hän kirjoit
taa teoksessaan Ihmisestä 
ja elämästä (1902). Luomi
nen ja ymmärtäminen edel
lyttävät sen mukaisesti sisäi
sen itsen kuuntelemista. 
"Ajatellakseen oikein tulee 
ihmisen osata rehellisesti ja 
paljaaasti nähdä tunteen
sa.'' 

Volter Kilven näkemyk
sen mukaan ihminen ei niin-



kään elä teoissaan vaan si
säisyydessään. Teko ei ole 
välttämättä ensisijaista eikä 
pysyvää; ihmisen arvo ei 
määräydy hänen aikaan
saannoksissaan. Kilven ro
maaneissakaan henkilöi
den maailma ei ole suori
tusten maailma. Ihmisyy
teen kuuluu kirjailijan kat
somuksen mukaisesti laa
dullisuuksia, jotka toteutu
vat eriasteisesti. Kirjailija 
arvostaa selvästikin taiteen 
mahdollisuutta vaalia ihmi
sessä kauneusaistia ja vi
vahteiden tajua. 

Tajunnanvirta 
Ns. Saaristosarjassaan Val
ter Kilpi loi omaperäisen ja 
modernin kertomateknii
kan. Hänen myöhäistuotan
tonsa sukulaisteokset löyty
vät yllättävän kaukaa, kan
sainvälisen modernismin 
klassikoista. Vaikka hänellä 
on James Joyceen ja Marcel 
Proustiin eräitä ilmeisiä yh
tymäkohtia, kyse ei suin
kaan ole vaikutteiden välit
tymisestä, vaan Kilven ro
maaneissaan käyttämä ta
junnanvirtatekniikka kehit
tyi omaehtoisesti. 

Kuten Joycea ja Proustia, 
Kilpeä askarruttaa ajan ole
mus sekä se, miten ihminen 
hetkestä hetkeen hahmot
taa todellisuutta. Tässä pro
sessissa on keskeistä henki
löiden tunteiden ainainen 
väreily. Kilpi pyrkii proosas
saan eliminoimaan totunnai
sen aikakokemuksen ja kor
vaamaan sen uudenlaisilla, 
ihmisen tajunnantoimintoja 
paremmin vastaavilla tavoil
la. Jo esseissään hän kirjoitti 
jokaisen hetken rikkaudes
ta. Hänen katsomuksensa 
mukaan elämän kauneus ja 
täydellisyys on tajuttavissa 

jokaisena ohikiitävänä sil
mänräpäy ksenä. Tällaisia 
täyteläisiä silmänräpäyksiä 
ja todellisuuden syntymistä 
niissä hän sitten kuvaa epii
kassaan. 

Kirjailija ulottaa näkemyk
sensä elämän dynaamisuu
desta myös kieleen. Kaikki 
tapahtuu, syntyy joka hetki. 
Jotta sen voisi ilmaista, myös 
kielen on uudistuttava, tuo
reuduttava. Kilpi käyttää 
usein hyvin pitkiä ja polvei
levia virkkeitä sekä erikoi
sia sanontoja ja sanamuoto
ja, mm. omatekoisia yhdys
sanoja. Niiden avulla hän 
luonnehtii ihmisen sisäisen 
elämän vireyttä ja ulkoma
ailman rikkautta. Jokaisen 
lauseen oli kirjailijan sano
jen mukaan määrä sädehtiä 
niin kuin pisara sädehtii va
lon osuessa siihen. Henki
löiden tunnevire heijastuu 
suoranaisesti heidän sisäi
seen puheeseensa. Tuntei
den alituista läikehdintää 
vastaa kielen moni-ilmei
syys. 

Saaristosarjassa ihmiset 
eivät jää irralliseksi, vaan 
he ovat mukana sukupol
vien ketjussa samoin kuin 
myös laajemmassa elämän 
kokonaisuudessa. Alastalon 
salissa -romaanissa (1933) 
länsisuomalaiset ihmistyy
pit osoittavat hyvinkin vivah
teikasta sisäistä elämää. Kil
ven henkilöiden kokemus
kenttä jatkuu yhtä rikkaana 
sisään- ja ulospäin: ajatuk
set, tunteet ja unelmat vir
taavat heistä ympäristöön. 
Tunteissa he ottavat todelli
suutta haltuunsa. Tämä 
kaikki vastaa sitä, mitä kir
jailija pitää tärkeänä jo es
seessään Nykyaikaisista tai
depyrinnöistä (1905). Siinä 
hän julistaa pateettisesti 
kauneuden arvoa mutta 
myös ihmissielun pyrkimys
tä "aina oman sielun soin-
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nulla kirkastaa maailma". 
Saaristosarjassa kaiken 

elävän ominaisuutena ja 
elämän itsensä taipumukse
na on eräänlainen "säteily" 
tai alituinen, monitasoinen 
vuorovaikutus ympäristön 
kanssa. Tässä prosessissa 
yksilö koko ajan antaa jota
kin itsestään ympäristöön. 
Nimenomaan tunne esiin
tyy tällaisena säteilynä, jos
sa ihminen ikään kuin levit
täytyy ulospäin ja valaisee 
maailmaa sisäisyytensä va
lolla. Aurinko kuvana ihmi
sen henkisestä olemukses
ta on hyvin tavallinen kirjal
lisuudessa. 

Alastalon salissa -teokses
sa tunteet ja tunnelmat ovat 
voittopuolisesti päivänpais
teisia. Novellikokoelmassa 
Pitäjän pienempiä (1934) tu
lee ilon ja tyytyväisyyden 
vastapainoksi mukaan elä
män vaikeuden kuvaus. 
Tuska, kärsimys ja ihmisvi
haajan elämäntunnot tuovat 
lisänsä kokonaisuuteen. Te
oksen päättävässä Jäällä
vaeltaja-novellissa hallitse
vat päähenkilön pettymys ja 
katkeruus, ja valoisat sävyt 
ovat vaihtuneet yksinäisyy
den ja kuoleman pimey
teen. Kirjailijalle ominaisel
la tavalla tässäkin novellissa 
tuodaan silti esille ihmiselä
män arvokkuus. 

Tunne ja kauneus 
"Elämä on rakennettava 
elämän uskosta", kuuluvat 
Kirkolle -romaanin (1937) 
mottosanat. Näkemys elä
män arvosta ja kauneudes
ta säteilee teoksessa. Juhan
nusmaiseman ihanuus on 
tuomassa sitä romaanihen
kilöiden tajuntaan, joskin se 
on useimmilla pikemminkin 
tunne kuin ajatus. Teokses-



sa on likimain sata henkilöä 
vaeltamassa kohti kirkkoa, 
ja taipaleen edetessä hei
dän tajuntansa luo loputto
miin uusia kuvia, mietteitä, 
aavistuksia. Heidän tun
teensa selkiytyvät ja puh
distuvat heidän kulkiessaan 
pyhäisessä kesän luon
nossa. 

Kirkolle-romaanissa luon
to jatkuu ihmiseen, ja tun
teet jatkuvat luontoon. Elä
mä on rikas kokonaistapah
tuma; ihmisen ja maiseman 
paralleelisuus tuodaan esil
le mm. metaforien avulla. 
Tajunnanvirtaesityksessä, 
johon tavallaan sisältyy 
myös kaikkitietävän kerto
jan tajunta, vivahteikkaat 
tunnelaadut ovat hyvin kes
keisiä. Niitä havaitaan luon
nonkin ilmentymissä. 

Monen ikäisissä ja luon
teisissa henkilöissä paljas
tuu erilaisia kokemistapoja. 
Kateus, katkeruus ja kauna 
ovat tosin olemassa, mutta 
ne tulevat ikään kuin kome
diavalaistukseen ja sovittu
vat teoskokonaisuudessa. 
Hallitsevampia ovat myön
teiset tunteet. Esille käy ih
mistajuntojen erilaisuus. 
Eräät niistä ovat taipuvaisia 
kapeuteen ja mataluuteen, 
toiset ovat ulottuvampia ja 
kirkkaampia. 

Teoksessa ihmisen tajun
nan toiminta - tunteminen
kin - rinnastuu taiteelli
seen luomiseen. Esteettiset 
k valiteetit tulevat tällöin kat
tamaan koko elämää. Kau
neutta on sekä luonnossa et
tä sitä katsovan ihmisen ta
junnan toiminnassa. Elämän 
arvo ja kauneus tulevat esil
le varsinkin kolmen romaa
nihenkilön kautta. He ovat 
Silja, Agata ja Albert. 

Nuori Silja odottaa yksi
näistä lasta ja aavistelee 
osansa eri puolia. Elämän
kokonaisuuden kannalta ti-
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lanne merkitsee hänelle py
hitystä, ihmisyhteisössä hän 
tietää joutuvansa lähes ki
rouksen alaiseksi. Elämä si
nänsä nähdään romaanissa 
pyhäksi, ja Siljan sisäinen 
kauneus on omaan kohta
loon ja tehtävään kasva
mista. 

Siljaa ja muita ahdistettu
ja pystyy teoksessa autta
maan Agata, vaikeita vaihei
ta kestänyt vanhus. Hänen 
tajuntansa on romaanin kau
neimpia. Hän on arki-ihmi
nen, jonka lempeys ja ym
märtäväisyys ovat poik
keuksellisia. Puhuessaan 
sovun tärkeydestä hän mai
nitsee, että hämmentämätön 
vesi pysyy kaivossa kirk
kaana. 

Hurmioon yltävät kau
neustunne ja elämänilo ro
maanissa nuoren Albertin 
tajunnassa. Hän on teosko
konaisuudessa osaltaan Kil
ven nuoruusaikainen alter 
e go, ainakin sisäiseltä ole
mukseltaan. Albert asen
noituu elämään esteetikon 
tavoin. Kannattaa erityises
ti panna merkille, että hän 
näkee kauneutta nimeno
maan elämän jokapäiväisis
sä ilmentymissä. Hänen 
suhtautumisensa toisiin ih
misiin on kunnioittavaa ja 
rakastavaa. 

Kirkolle-romaanin henki
löissä rikkain on sellainen 
tunne, joka on särötön ja kir
kas. Sen valossa henkilöt ta
juavat selkeästi kokonai
suuksia ja yhteyksiä. Siinä 
on usein mukana kiitolli
suutta ja se tuottaa valmiu
den kohdata elämän tuomat 
vaikeudet. Kilven romaanis
sa maailma on ihmiselle hä
nen kokemuksensa - ja 
tunteensa - siitä. 



SEI<SUAALISUUS ON 

USI<ALL UI<SEEN 

I<ASVAMISTA 

INKAssa käsiteltiin viime talven aikana kolme kertaa seksuaa
lisuutta elämänuskalluksen peilaajana. Alustajana toimi lääkä
ri-kirjailija Helinä Siikala. 

Kolme INKAlaista, kolme nuorta aikuista jatkoi seksuaalisuus
keskustelua eräänä toukokuun iltana. 
Outi on teologi, Jukka opiskelija ja Päivi vaihtoehtoliikkeen 
aktivisti. Kaikki kolme olivat vakuuttuneita siitä, että seksuaali
suus on elämänvoimaa, tärkeä energia, joka vaikuttaa elämäs
sä joka hetki. 

Päivi: Luovuus ja seksuaalisuus ovat elämää synnyttäviä voimia, ulospäin suuntautuvia 
kuten uskonnollisuuskin. 

Ne lähtevät mielestäni liikkeelle ihmisen erillisyyden kokemuksesta, sen syn
nyttämästä ahdistuksesta, tarpeesti liittyä johonkin suurempaan, sukeltaa ajatto
maan ja tilattomaan. Se on hengen ja aineen yhtymistä. Parhaimmillaan ja pelot
tavimmillaan se on hyvin liikuttavaa. Usein lopputulos jättää kuitenkin kylmäksi. 

Tyydytyksen saadaksemme meidän tulisi luopua itsestämme siinä määrin, et
temme ole siihen valmiita. Pelkäämme. Todennäköisesti luopumalla itsestämme 
löytäisimme jotakin todellista, joka on kaiken olevaisen alla ja takana. 

Jukka: Minustakin seksuaalisuus on energiaa, elämänvoimaa. Tavallaan se on myös va
pautta, lapsi meissä. Taistelemme aika paljon sitä vastaan. Aikuisuus on vapau
den kieltämistä itseltämme. Seksi saattaa olla jopa seksuaalisuden peittämistä, 
korvikekäyttäytymistä, elämän voimien tukahduttamista. Seksi voi olla myös itsensä 
nöyryyttämistä. 

Outi: Parhaimmillaan seksi on seksuaalisuuden korkeimpia toteuttamisasteita. Mutta 
oman seksuaalisuuden toteuttaminen ei ole mitenkään sidottun yhdyntään. 

Miehiltä puuttuu mielestäni usein kykyä ja rohkeutta olla seksuaalisesti läsnä. 
Tämä saattaa kuulostaa tyhmältä, mutta miehet luulevat, että koko ajan pitää olla 
paljon toimintaa. 

Jukka Se on yleistä, mutta en tiedä, onko se miehen vika. Se tulee kulttuuriperinnöstä 
painolastiksi. Siitä on aika vaikea päästä. Minun mielestäni seksuaalisuus on aika 
paljon fyysistä läheisyyttä. Mutta meiltä puuttuvat asteet täydellisestä välinpitä
mättömyydestä sänkyyn. Ollaan tavattoman kylmiä, juodaan viinaa ia mennään 
kännissä sänkyyn. Se taitaa olla aika yleistä. 
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Outi: Ja meillä on niinkin, että jos pelin aloittaa, sitä ei koskaan voi lopettaa. Se ei kos
kaan voi semmoisenaan riittää. Se on päämääräorientoitunutta leikkiä sen sijaan, 
että leikistä sinänsä, jännittyneestä tunnelmasta voisi nauttia ja jättää sen reiluin 
mielin siihen. 

Päivi: Se leikki pitää minut hengissä. Se on ainoita asioita, jotka toimivat muullakin kuin 
arkitasolla. Se riittää. Jännitettä, värettä, mitä se sitten onkaan. Minusta tuntuu, et
tä ammennan juuri seksuaalisuudesta luovaa voimaa. 

Outi: Olen löytänyt uuden tavan elää itseäni todeksi, tunnistaa omat tunteeni ja hyväk
syä ne, uskoa ne tosiksi ja elää niiden mukaan. 

Tällä hetkellä minusta tuntuu, että seksuaalisuus on sitä, mikä tuntuu sekä hen
kisesti että fyysisesti hyvältä. Ja että itse hyväksyy sen ja voi sanoa sen ääneen. 
Kovin pitkälti on olemassa kaavoja siitä, miten seksileikki etenee Ja miltä pitää 
tuntua. Ja on jotain vialla, jos ei tunnu. Kuitenkin ihmiset ovat niin erilaisia. Lähtö
kohtana pitäisi olla, että ihmiset itse hyväksyvät itsensä. Toinenkin vaistoaa, jos 
uskaltaa olla kokonaisvaltaisesti läsnä tai jos yrittää tuoda siihen vain jonkun sek
siminän leikkimään. 

Luin hiljattain kirjan Itsenäinen nainen Ja seksi. Siinä esitettiin kysymyksiä ja 
joutui itse miettimään, millaista elämää elää, miten haluaisi elää ja miksi kuiten
kin elää niinkuin elää. Piti esimerkiksi tiedostaa, miksi vaihtaa miestä joka ilta. 
Miellyttääkseen itseään, naapureitaan vai muita. 

Kirjan luettuani en halunnut olla kenenkään kanssa. Halusin vain miettiä, mistä 
oikein on kyse. Ja asenteeni muuttui. V ieläkään eivät kiinnosta "turhat yhden il
lan jutut", JOS niissä ei ole mitään syvempää kohtaamista. Minusta on sääli, että 
suostumme siihen, että seksi toimii jonkin kapakkaiskemisen tasolla. Usein se on 
vain sellaista elämän lohdutusta. 

Päivi: Toisinaan jonkun tyypin kanssa alkavat väreilyt kulkea alusta lähtien. Se voi olla 
niin voimakasta, ettei sitä voi jättää sikseen. En edes tiedä, mitä haluan, kun väri
nöitä tulee. Siinä vaiheessa järki ei sanele mitään. 

Outi: Mutta silloinhan siinä on jo tapahtunut oikea kohtaaminen, siinä on aidosti jota
kin. Ne tyypit, jotka tulevat tansseissa heti kysymään, lähdetäänkö teille vai meil
le, ovat eri asia. 

Jukka: Minulla herää ensin vahva fyysinen vetovoima. Mutta lopulta on kuitenkin tärkeintä 
olla lähellä toista ihmistä. Joko sanallisessa tai sanattomassa vuorovaikutuksessa. 
Voimakkaammat seksuaaliset tunteet saattavat siinä tilanteessa jäädä kokonaan 
taka-alalle. 

Outi: Minusta seksuaalisuus on onnellisuutta tai sitä että vapautuu. Jos ihminen on ra
kastunut, hän on ulkopuolistenkin silmissä tavattoman seksuaalinen. Silloin on täyn
nä voimaa. Ehkä joku on luomisprosessin alussa ihan samanlainen. 

Jukka: Kun voima toimii, se vetää ihmisiä toistensa luo. Olen itse kokenut sen. 

Outi: Minulla on sellaisia päiviä, jolloin olen ihan täpinässä. Ja kaikki ovat tavattoman 
kiinnostuneita minusta. Mutta jos olen masentunut, vaikka olisin pukeutunut ihan 
samalla tavalla ja tukka olisi ihan samalla tavalla, voin olla varma, etten kiinnosta 
ketään. Kyllä seksuaalisuus on ihan todellista elämänvoimaa. 

Jukka: Suomalainen kulttuuri ei juuri ruoki seksuaalisuuden ilmentämistä. Se ei ruoki 
keveyttä, iloisuutta ja lapsellisuutta vaan vakavuutta, aikuisuutta, asioiden hallin
taa. Ei koskaan päästetä menemään yli, ei naureta kaikelle kevyesti. 

Outi: Täällä elää musta puritaanisuus. Minä olen joskus vähän lapsellinen, innostun lii
kaa. Usein minulle huomautetaan, ettei pitäisi suhtautua niin tunteenomaisesti. Aina 
pitäisi ottaa ihan rauhallisesti. Joskus todella harmittaa, että innostus murskataan. 
Olen tietysti joskus saanut positiivistakin palautetta. 
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Päivi: Seksuaalisuushan on yhtymistä. Esimerkiksi luonnossa liikkuessani koen itses
säni voimakkaasti seksuaalisuuteni. Haluaisin yhtyä puihin, maahan, veteen. Sa
maa tavoittelee ihmisten kanssa. Että voisi yhtyä toiseen ihmiseen ja sitä kautta 
laajenpaan kokonaisuuteen. Silloin kaikki rajat häviävät. 

Outi: Minusta tuntuu, että yksilön vahvuuden korostaminen tekee hallaa yhtymiselle 
ja siten myös avoimen paljaalle seksuaalisuudelle. Kun ihmisten täytyy näyttää 
vahvoilta, on vaikea luopua kuorestaan ja olla toisen edessä avoin ja paljas. Ei 
voi yhtyä toiseen, koska kuoren alta ei löydä toisen todellista minää. 

Jukka: Kyllä seksuaalisuus minulle ainakin merkitsee uskallusta olla oma itseni. Nykyi
sin ollaan aika kaavamaisia, ihmiset muistuttavat toisiaan ja pelisäännöt on tark
kaan sovittu. Jos uskallettaisiin elää aidosti, voisi jokainen päivä olla tavallaan or
gastinen kokemus, leikki. Elämähän on hauskaa. Ja tietysti myös surullista. Ihmi
nen oppii iloitsemaan myös surusta. 
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Outi: Kun emme uskalla arjessa vaatteet päällä kohdata toisiamme, miten sitten sän
gyssä ilman vaatteita, vaikka joskus on aika pimeätäkin. 

Päivi: Sehän lähtee siitä, että hyväksyy itsensä. Jos uskaltaa kohdata itsensä paljaana, 
uskaltaa myös antautua toiselle. Kun tiedostaa, että kuolee, saa paljon elämänvoi
maa. Jotkut asiat on tehtävä heti. V itkasteluun ei ole loputtomasti aikaa. 

Jukka: Toinen puoli on, että elämä on kovin lyhyt, jos haluaisi muuttua todella syvältä. 
Muutokset tapahtuvat hitaasti ja niiden eteen on tehtävä lujasti töitä. Tietysti voin 
sanoa, että vapaudun seksuaalisesti, mutta vapautumista on melkein mahdoton 
saavuttaa yhden ihmiselämän aikana. Kannattaa olla realisti ja lähteä siitä. Estot 
ovat niin voimakkaita, että ne estävät vapautumisen. Se pitää hyväksyä. Myös toi
nen pitää pystyä kohtaamaan estoineen. Täydellinenhän ei edes kaipaa toista. 

Päivi: Vaikka saatan aika avoimesti ilmaista seksuaalisuuttani, se ei tarkoita , ettei minul
la olisi estoja. 

Jukka: Syvimmältään elämänuskallus voi toteutua seksissä. Toisen ihmisen voi löytää juuri 
sellaisena kuin hän on. Mutta ennenkuin siihen päästään, on ihmisen tarvinnut 
nöyrtyä, luopua paljosta. Itsensä antaminen ja saman mahdollisuuden antaminen 
toiselle on valtavaa elämänuskallusta. Tuskin on niin suurta uskallusta olla nais
ten mies. Silloinhan ei tarvitse antaa itsestään yhtään mitään. 

Päivi: Yritänköhän minä mystifioida koko asian, mutta uskonnollisuuden ja seksuaalisuu
den nivoutuminen on ilmiselvää. Joissakin hengellisissä kokouksissa aistii todel
la vahvat lataukset. 

Jukka: Eikö siinä tapahdu samaa? Ihminen antaa itselleen luvan olla vapaa, poistaa suo
jakerroksen. 

Outi: Minä uskon Jumalaan ja ajattelen, että jos Elämän Henki todella syvästi kosket
taa, se menee syvemmälle kuin mikään minussa ikinä. Seksuaalisuus on vasta 
tästä seuraavassa kerroksessa. Mutta ne ovat samaa voimakenttää. Sen takia us
konto ja seksuaalisuus jotenkin nivoutuvat. Jos ne yritetään erottaa, ne vain kie
routuvat ja kärjistyvät. 

Elämä voisi rikastua, jos nämä voimat saisivat vapaasti virrata maailmassa. Olen 
miettinyt, miksi meidän kulttuurissamme seksiä pidetään syntinä. En osaa vasta
ta, mutta ei se Jeesuksesta voi lähteä eikä kokonaan Paavalistakaan. Ehkä se on 
vallankäyttöä. En voi uskoa, että ihminen luonnollisena olentona häpeää omaa sek
suaalisuuttaan. Mutta on tietysti paikallaan, että on joitakin sääntöjä. 

Päivi: Yhteiskunnan ja kulttuurin säännöt. Jos lapsi saa kasvaa myös seksuaalisesti aika 
vapaasti, hän saattaa joutua vaikeisiin tilanteisiin. Kasvatuksessa tehdään paljon 
virheitä, annetaan ensimmäiset iskut seksuaalisuuden kehittymiselle. 

Voin kokea seksuaalisia tunteita miehiä, naisia, nuoria tai vanhoja kohtaan. En 
pysty rajaamaan niitä enkä haluakaan. Mutta jos esimerkiksi naista haluaisi kos
kettaa intiimisti, huomaa rajat itsessään. Mutta tuntuu hyvältä hypätä rajojen yli. 
Se vahvistaa itsetuntoa. 

Jukka: Minulla on ihan sama käsitys. Seksuaalisuus on rajattu kovin pieneen tilaan, luo
kiteltu ja nimetty. Me toistamme aika paljon kulttuurin kuvioita. Pitäisi päästä eroon 
luokittelusta ja hyväksyä, että ihmisessä on kaikki, eikä hän silti ole huono. Ihmi
nen kehittyneimmillään on löydettävissä tässä ja nyt. 

Toimittanut Asta Haapalainen 
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Esko Jalkanen: Tuhlaamme
ko lastemme tulevaisuuden? 
Atena Kustannus Oy Jyväs
kylä 1989 134 s. Ovh 98 mk. 

Paholaisen asianajaja (toim. 
Heta Häyry, Hannu Karttu
nen ja Matti Virtanen) Kus
tantaja: Tähtitieteellinen yh
distys Ursa, Julkaisija Skep
sis, Helsinki 1989. 312 s. 
Ovh 110 mk. 

Paholaisen asianajaja on esi
puheensa mukaan ensim
mäinen suomalainen teos, 
jossa nykyajan ihmeitä eli 
paranormaaleiksi sanottuja 
ilmiöitä tarkastellaan skepti
seltä eli epäilevältä kannalta. 

Esko Jalkanen taas sanoo 
oman teoksensa esipuhees
sa saaneensa kymmenkunta 
vuotta sitten kyvyn tarkastel
la todellisuutta myös yliais
tillisin keinoin. 

MIKSI NÄMÄ KIRJAT ON 
KIRJOITETTU? 

Paholaisen asianajaja on kir
joitettu siksi, että rationaali
sen ajattelun ja tieteen ase
maa Yhdysvalloissa näytti 
uhkaavan kaikenlaisen astro
logian, parapsykologian ja 
rajatieteiden okkultistinen 
räjähdys. Siksi syntyi USAs
sa ensin taikauskon vastai
nen liike ja myöhemmin 
meillä Suomessakin Skep-

VARPUA JA EPÄILYÄ 

sis. Skepsiksen intressi on 
epäillä humpuukia ja pseu
dotieteitä. 

Jalkasen ainoa tavoite on, 
että ihmiset muuttaisivat ta
paansa kohdella luontoa. 

ONKO SKEP TIKOILLA 
APRIORISIA LÄHTÖ
KOHTIA? 

Skeptikot esittävät teoksen
sa esipuheessa yhdistyksen
sä sääntöjen keskeisen koh
dan: "Yhdistyksen tarkoitus 
on edistää paranormaaleja 
ilmiöitä koskevien väitteiden 
objektiivista ja puolueeton
ta tieteellistä tutkimusta, ot
tamatta näiden väitteiden 
paikkansapitävyyteen kan
taa apriorisin, tutkimusta 
edeltävin perustein." Tämä 
on avainkohta, jossa on kak
si ongelmaa. Näihin ongel
miin kärjistyy oikeastaan ko
ko muu problematiikka. 

Ensiksikin täytyy kyetä pi
tämään ongelmana myös it
se objektiivinen ja puoluee
ton tieteellinen tutkimus. Mi
tä se on? Ja pystytäänkö ole
maan esittämättä apriorisia 
lähtökohtia? Merkillistä kyl
lä tutkimusta edeltävään 
melko naiviin ennakkoarvos
telmaan langetaan kuitenkin 
välittömästi! Esipuheen lop
pupuolella sanotaan: "Koska 
kukaan ei ole kuitenkaan 
koskaan nähnyt yhtään sie
luruumista ja koska niiden 
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olettaminen ei juuri auta 
meitä ymmärtämään maail
maamme ... " Esko Jalka
nen omassa teoksessaan ja 
monet muut henkilöt varsin 
laajassa okkulttisessa kirjal
lisuudessa väittävät kuiten
kin "näkevänsä" sieluruumii
ta ja jopa henkisiä olentoja. 

Tässä juuri on keskeinen 
ongelma. Toiset väittävät ja 
toiset kieltävät. Kieltäjät pii
lottautuvat tieteen selän 
taakse: mitään ei voi todistaa 
ja henkien näkijät taas sano
vat, ettei niitä materialistisen 
luonnontieteen keinoin iki
nä voida saavuttaakaan to
distelujen piiriin. Ennenkuin 
tällaisesta inttämisasetel
masta päästään pois, asiaan 
on suhtauduttava tiukemmin 
Skepsisksen sääntöjen en
simmäisen pykälän mukai
sesti: ilman apriorisia (tai ai
nakin ilman tiedostamatto
mia apriorisia) periaatteita. 
Ja toiseksi: olisi kyettävä pi
tämään mahdollisena erilai
sia mahdottomiltakin tuntu
via asioita. Tästä on hyvä esi
merkki Esko Jalkasen kirjan 
esipuheen kirjoittanut fysii
kan professori Rauno Hämä
läinen, joka varsin nöyrästi 
toteaa, että olevainen on mo
nimuotoista ja moniselitteis
tä. Hänen mukaansa portit 
on pidettävä avoinna kaik
kiin suuntiin. Hämäläinen 
toteaa viisaasti, että tärkein
tä on keskustelu, todellisuu
den olemuksen pohdiskelu. 



Kysymys on, kuten Carl Sa
gan paholaisen asianajajaan 
sijoitetussa artikkelissaan to
teaa, skeptismin ja uusille 
asioille avoinna olemisen ta
sapainosta. Mutta kyetäänkö 
tähän? 

KEPEÄ SELKÄVOITTO, 
MUTTA MITÄ MENI 
SELÄ LLEEN? 

Paholaisen asianajaja on. 
runsas (esim. likka Tuomen 
artikkeli) nimenomaan esi
merkeistä, joissa todistetaan 
humpuukia humpuukiksi: 
kumotaan kummallisuuksia. 
Sinänsä järkeenkäypiä juttu
ja. Y htä vahvat jutut ovat kui
tenkin parapsykologian puo
lella. Esimerkiksi professori 
Sven Krohnin kohdakkoin il
mestyvä teos Ydinihminen 
sisältää esimerkkejä valaeh
toisista puolueettomien tut
kijoiden toteamista jälleen
syntymistapauksista. Ketä 
pitäisi uskoa? Tiedemiehiä
kin näkyy löytyvän kummas
takin leiristä: skeptikoista ja 
parapsykologeista. 

Kovin kepeän selkävoiton 
ottaa Heta Häyry vaihtoeh
toisista hoitomuodoista ja 
antroposofisesta laajenne
tusta lääketieteestä. Seläl
leen menee Häyryn oma ar
gumentaatio, siksi kevyttä 
ivaa ja köykäistä perehtymis
tä asiaan osoittaa hänen ar
tikkelinsa. Onneksi asiassa 
on jo viranomaistenkin 
kanssa edetty tällaisia let
kauksia pidemmälle. Häyry 
tekee kuitenkin tosi järkevän 
myönnytyksen: jos vaihtoeh
toisista hoitomuodoista on 
apua, niin hyvä on, ihmisiä ei 
saa estää niitä käyttämästä. 
Keskustelu tässäkin asiassa 
menisi eteenpäin ja nimen
omaan asiallisesti, jos aidos
ti kysyttäisiin: miksi esimer
kiksi akupunktio vaikuttaa. 

Siihen ei ole tiettävästi kovin 
hyviä selityksiä koululääke
tieteessä. 

VARVUT JA TOIVONKIPINÄ 

Esko Jalkanen selittää kir
jassaan ihmisen ja maail
man olemuksen sellaisena 
kuin hän sen omasta henki
sestä näkökulmastaan nä
kee. Varsin seikkaperäistä on 
mm. hänen teoretisointinsa 
aineen olemuksesta. Hän 
katsoo mm. että "kun kvar
kitkin jakautuvat pienempiin 
hiukkasiin jää jäljelle vain 
yksi hiukkanen, joka näyttää 
olevan kaiken materian pe
rusosa. Tämän hiukkasen 
kotipaikka on mentaali- eli 
älytason ylempi osa, kuuden 
ulottuvuuden maailma." Var
sin yhtäpitävästi muiden ns. 
hengentieteell isten näke
mysten kanssa hän esittelee 
myös ihmisen kehitystä 
"juurirotuineen" ja eskojal
kasmaiseen tyyliin reippaas
ti sen kummempia kursaile
matta. 

Varvun käyttöä Jalkanen 
selvittää huolellisesti ja an
taa käyttöohjeeksi korkean 
moraalin. Silti tuntuu, että 
mennään magian puolelle 
kun varvulta ryhdytään kyse
lemään vastauksia mihin ta
hansa: sillä voi esimerkiksi 
selvittää ammoin puretun 
rakennuksen rakennusvuo
den, rakennuspaikan ja ra
kentajan nimen. Mitähän 
mustasukkaiset aviomiehet 
tai vaimot siltä alkavatkaan 
kysellä? Ihmisten neuvomi
nen tekemään varvulla diag
nooseja sairauksista on arve
luttavaa. 

Nils Edelman tarkastelee 
Paholaisen asianajajaan si
joitetussa artikkelissaan eri
laisia varpumiehillä tehtyjä 
kokeita, joissa kaikissa var
pumiehet ovat surkeasti epä
onnistuneet. 
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Jalkasen kirja antaa pseu
dotieteellisine mittaavine lä
hestymistapoineen oivan 
ivailukohdan skeptikoille. 
Siksi fantastisia ovat hänen 
tarinansa toivonkipinästä, 
positiivisista viruksista jne. 

Silti en olisi kyyninen asi
aa kohtaan. T iedän Esko Jal
kasen järkeväksi ihmiseksi, 
jota ei voida leimata fantas
tisoivaksi kuvittelijaksi. Sil
ti minusta tuntuu, että tä
mänkertainen teos saattaa 
kaikkine näennäisluonnon
tieteellisine otteineen kään
tyä asiaa vastaan. 

Tässä Jalkanen hakee kui
tenkin oikeaa asiaa: tieteel
lisyyttä. Mutta jos ilmiöt ovat 
totta, niihin tuskin saadaan 
suhdetta siinä muodossa 
kuin Jalkanen teoksessaan 
esittää. Tarvittanee uutta tie
teellistä otetta. Mitä se on? 
Sen kehittämiseen tarvitta
nee ennakkoluulottomam
paa otetta skeptikoiden puo
lelta ja aidompaa yritystä to
distamiseen näkijöiden ta
holta. Professori Raimo Tuo
melankin tieteellisen asen
noitumisen on alettava sie
tää mm. psykoterapian, her
meneutiikan, fenomenolo
gian ja semiotiikan tieteelli
syyttä. 

Molemmissa kirjoissa 
esiintyy runsaasti mielen
kiintoisia näkökohtia ja ne 
ovat lukemisen arvoisia. Nii
den näkemyserot ovat valta
vat ja siinä jos missä näkyy 
eräs kuva ajastamme. 

EP 



Lotman, Juri (1989) Merk
kien maailma. Kirjoitelmia 
semiotiikasta. SN-Kirjat Oy 
Helsinki 298 s. Ovh 90 mk. 

Broms, H. § Kauffmann, R. 
(eds.) Semiotics of Culture. 
Proceedings of the 25th 
Symposium of the Tartu
Moscow School of Semio
tics, Imatra, Finland, 
27th-29th July, 1987 Ara
tor lnc Vammala 1988. 277 
s. Ovh 138 mk. 

Semiotiikasta on Suomessa 
ilmestynyt toistaiseksi tieto
jeni mukaan vain Henri 
Bromsin Alkukuvien jäljillä 
(1984) WSOY:n julkaisema
na. Sama kirjoittaja on teh
nyt myös yhdessä Henrik 
Gahmbergin kanssa Semio
tics of Management teoksen, 
joka on julkaistu Kauppakor
keakoulun C-sarjassa. Nyt 
käsillä olevat uudet teokset 
kohentavat tilannetta tältä 
osin erinomaisesti. 

LOTMAN 

Juri Lotman on Tarto-Mos
kova -koulukunnan keskei
nen hahmo ja Semiotics of 
Culture teoksessa on suoras
taan yksi osasto, joka on ni
metty lotmanilaisiksi tut
kielmiksi. Omassa teokses
saan Merkkien maailma hän 
paneutuu enimmäkseen elo
kuvan semiotiikan ja eloku
vaestetiikan ongelmiin sekä 
näyttämön merkkikieleen. 

MERKKIEN MAAILMOJA 

Mukana on myös muutamia 
muita kiinnostavia artikke
leita esimerkiksi retoriikasta 
sekä kulttuurisemiotiikasta 
ja tekstin käsitteestä. 

Semiotiikka voidaan väl
jästi ottaen määritellä kieli
filosofiasta johdetuksi yleis
filosofiaksi, joka näkee esim. 
puvut, tavat, rituaalit ja 
yleensä ihmisen yhteiselä
män säännöstöt eräänlaisina 
"kielinä" tai "tekstinä". Toi
set kielet havaitaan silmin 
(liikennevalot), toiset kuul
laan. Lotman kuvaa tekstin 
syntyä seuraavasti: "Kuten 
saattoi olettaakin, oli esitys 
luonnollisella kielellä histo
riallisesti ensisijainen ja sitä 
seurasi sen koodaaminen 
vielä jollakin toisella kielel
lä, jolloin se muuttui rituali
soiduksi kaavaksi, toisin sa
noen tekstiksi. Seuraava vai
he oli noin syntyneiden kaa
vojen yhdistyminen toisen
asteen tekstiksi. Erityisen ra
kenteel 1 isen merkityksen 
saivat tapaukset, joissa peri
aatteellisesti eri kieliin kuu
luvat tekstit, esimerkiksi sa
nallinen kaava tai rituaaliele, 
yhdistyivät." 

Kuulostaa toivottoman 
abstraktilta ja paikoitellen 
tarkastelu on varsin vaikea
tajuista: tavallisen lukijan on 
melko mahdoton saada sel
vää edes siitä, mitä semiotii
kalla tarkoitetaan. Kirja on
kin selkeästi kirjallisuuden
tutkijan, elokuvaentusiastin 
sekä näyttämötaiteen tutki-
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jan metodinen opas, jonka 
yksityiskohdat antavat mah
dollisuuden melkein loppu
mattomiin tarkasteluihin. 

Semiotiikan käytännön 
merkitystä on vaikea ym
märtää äkkipäätään, mutta 
juuri Bromsin ja Gahmber
gin johtamisen semiotiikka 
on tässä mielessä mielen
kiintoinen ja uusia näköalo
ja avaava. 

SEMIOTICS OF CULTURE 

Kulttuurin semiotiikaksi on 
nimitetty Imatralla kesällä 
1987 pidetyn Tarto-Mosko
van koulukunnan symposiu
min esitelmien pohjalta 
koottu kirja. Imatran kau
pungin kulttuurihallinnon 
avaramielisyyttä on syytä 
kiittää, siksi merkittävän 
symposiumin järjestämises
sä se näyttää olleen mukana. 

Semiotics of Culture ei ole 
tavallinen seminaariesitel
mien pohjalta koottu esitel
mien nippu, vaan huolelli
sesti temaattisesti jäsennet
ty ja bibliografisesti ansio
kas kokonaisuus. 

Kirjoittajat ovat todella 
alansa huippuja eri puolelta 
maailmaa: Igor Chernov 
( Tarton yliopisto), Mihaly 
Hoppal (Unkari), Boris Ogui
benine (Pariisi), Vilmos Voigt 
(Unkari), Alexander Piati
gorsky (School of Oriental 
and African Studiens, Lon
don), Thomas A. Sebeok (ln
diana University), Igor P. 



Smirnov (Konstanz), Yuri 
Lotman (Tarton yliopisto), 
Roland Posner (Technische 
Universität, Berlin), David K. 
Danow (University of South 
Carolina). Suomalaisia semi
ootikkoja edustavat: kirjalli
suudentutkija Pirjo-Maija 
Toivonen, dosentti Henri 
Broms, psykiatri Heikki Ma
java ja kirjallisuudentutkija, 
apulaisprofessori H.K. Riiko
nen. Teos sisältää pääasias
sa englanninkielisiä, mutta 
myös muutaman saksankie
lisen artikkelin. 

Otan tässä esiin vain yh
den mielenkiintoisen artik
kelin. Masao Yamaguchi (To
kio University of Foreign 
Studies) tarkastelee keskus
tan ja periferian jännitettä 
Japanilaisessa kulttuurissa, 
mutta tulee yleisemminkin 
mielenkiintoisiin näkökoh
tiin. 

On virinnyt uusi lähesty
mistapa - kulttuurin tarkas
telu sen syvästruktuurin nä
kökulmasta ja negatiivisuu
den näkökulmasta. Perintei
sissä kulttuurintutkimuksis
sa on tehty vertailuja erilais
ten kulttuurien instituutioi
den ja lakien tasolla (yleen
sä nämä on ollut helppo 
selvittää kirjoitetusta perin
teestä tuossa kulttuurissa), ja 
tutkijan oman maailmanku
van tasolla. 

Ne aspektit, jotka jätetään 
tarkastelun ulkopuolelle ei
vät tule yleensä mitenkään 
tarkastelun kohteeksi. Ne on 
syrjäytetty tutkimuksesta 
kulttuurin kurjana puolena. 
Tuo kurja puoli on kuitenkin 
tärkeä aspekti jota ei pitäisi 
unohtaa. Siitä on vaikea kir
joittaa tai keskustella syste
maattisesti. 

Jos tarkastelemme kult
tuuria kaikkien suhteiden 
summana, joita ihmisellä on 
tiettynä aikana, on mahdo
tonta ymmärtää kulttuuria 

holistisesti omistamatta 
huomiota näille vähemmän 
ideaalisille puolille. 

Kulttuurin pintaa (insti
tuutiot ym.) tulkittaessa on 
selitystapana ollut brittiläi
nen positivismin malli: kult
tuuri on ollut kuin organis
mi, jonka homeostaasia on 
selitetty. Brittiläisen positi
vismin homeostaasin ennal
tamäärättyihin selityksiin ei
vät kuitenkaan ole taipu
neet: noituus, taikauskot, 
harhaluulot, messianismi 
(orgaaniset teoriat eivät oi
kein kykene selittämään näi
tä). Ei ole kyetty omista
maan huomiota niille sei
koille, joita vallitseva järjes
tys ei pysty kontrolloimaan. 

Kulttuurin tutkimukseen 
on vaikea yhdistää sellaisia 
asioita joista on ollut vaikea 
puhua: lika, kurjuus, epäsel
vyys, tahmeus, limaisuus. 
T ästä kuitenkin syntyy jo 
mielenkiintoisia polariteet
teja: puhas - likainen, siveä 
- epäsiveä, virallinen -
epävirallinen. Kulttuurin 
olennainen voima tulee Ya
maquchin mukaan noista 
provokatiivisista jännitteistä 
ja siitä, että kulttuuri pyrkii 
ottamaan epävirallisen hal
tuunsa. Mutta samalla kun 
se ottaa haltuunsa ennen li
kaisen alueeseen kuuluneen 
kuuskytlukulaisen tangon ja 
tekee siitä "puhdasta" se jäy
kistää ja kangistaa sen viral
lisille areenoille kuten Sa
voy-teatterin estraadille ja 
asettaa soittajien kaulaan 
kravatit tai solmukkeet sekä 
- kadottaa siitä elämän. Sii
nä, mikä on likaisen puolel
la, epävirallisen puolella ja 
missä ei ole sääntöjä, on vie
lä elämää. 

RC 

27 

SUOMEKSI 

FASISMISTA 

Eero Ojanen: Filosofiat ja fa
sismi. Atena 1989 ovh. 89,-

Maapallomme tila on huo
lestuttava. Myös aatteellises
ti on tapahtumassa erilaista 
polarisaatiota, joka aiheut
taa jännityksiä. T ässä suh
teessa kirjan pääotsikko 
osuu aikamme henkeen. Jos 
kohta fasismin syntyä ja 
merkitystä on analysoitu 
hyllymetreittäin, ei tätä pien
tä artikkelikokoelmaa ole 
syytä pitää metrien jatkoon 
mitenkään vähäpätöisenä. 
Se pyrkii suomenkielellä 
avaamaan keskustelua fasis
mista olematta liian analyyt
tinen. Teksti on helppoa 
luettavaa ja filosofian popu
larisoijana Ojasta voi pitää 
taitajana. Kirja soveltuisi 
myös oppikirjaksi, koska se 
sisältää mielenkiintoisia jän
nitteitä rationaalisuuden ja 
irrationaalisuuden aatteiden 
välillä. 

Aatehistoriallinen pohdin
ta jää tietysti epäanalyytti
seksi, koska Ojanen ei käsit
tele fasismin yhteiskunnalli
sia ja taloudellisia juuria. 
T ästä puutteesta tekijä kui
tenkin huomauttaa jo saate
sanoissaan. Lukijalle jää si
ten varsin vapaat kädet itse
näisen tulkinnan tekoon ny
kypäivän näkökulmasta. 



Maailmamme on täynnä 
ilmiöitä, jotka tämän kirjan 
lukemisen jälkeen nousevat 
edistyksen ja taantumuksen 
ristiriitaiseen valokeilaan 
aiemmasta poikkeavalla ta
valla. Käyttäessään hyväksi 
ihmissikiöitä tutkimukses
saan objektiivinen tiede ei 
enää tajua olevansa ratio
naalisuutensa äärimmäisellä 
rajalla. Käsitykseni mukaan 
tämä raja on yksi niistä piir
teistä, jotka määrittävät ny
kyfasismin luonnetta. 

Objektivismi, joka hylkää 
täysin etiikan, on ehkäpä ra
tionaalisen toimintamme 
kannalta kipeimpiä "piilo
natsismia" luonnehtivia piir
teitä. Onko fasismi, jota Oja
nen vapaasti Husserlin filo
sofiseen asenteeseen viita
ten kirjoittaa, pelkkien "tosi
asiaihmisten" uljas esiin
marssi? Tässä suhteessa 
Ojasen kirja soveltuu myös 
tieteentekijöiden eettisen 
ajattelun teroittajaksi. 

JUHANI SUORTTI 
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MATIN 

MONASTERI 

Matin monasteri tuoksui 
myskiltä ja mirhalta. 

Matti ei ollut saita sper
mansa suhteen. Sitä leijaili 
kultapölynä ilmassa, sitä 
mateli maassa ja ui suurina 
parvina valtamerissä. 

Minni kylpi ankarasti pa
lattuaan Matin monasterista. 

Hän hankki uuden entistä 
tarkemman mikroskoopin ja 
tutki yksitellen spermaso
luja. 

Matti suhtautui mikros
kooppiin epäluuloisesti. Hän 
oli valmistautunut siittä
mään laumoittain maahisia 
menninkäisiä ja muuta vien
tikelpoista suomenkarjaa. 

Minnin täytyi piilotella 
mikroskooppiaan, sillä sen 
näkeminen sai Matin suuttu
maan. Minni oli tutkinut mu
nasarjansa; hän halusi kau
nismuotoisen ja sopusuhtai
sen lapsen. Matti taas oli si
tä mieltä, että lapsi olisi kau
nis, kunhan se olisi varmas
ti hänen siittämänsä. 

Matti toivoi, että Minnin 
huono tuuli johtuisi pahoin
voinnista, mutta hän pettyi 
kerta toisensa jälkeen. 

Minnillä oli jo vatsassaan 
lääkärien siittämät epäident
tiset kolmoset. Matti oli sili
tellytkin Minnin vatsaa luul
lessaan lasten liikkeitä 
omikseen. Mutta hän pe
rääntyi heti kuullessaan las
ten alkuperän. Hän ehdotti 
aborttia, mutta Minnin tar
mokkasti selittäessä, että ny-



kyisen lääketieteen käsityk
sen mukaan terve nainen voi 
hoitaa moniakin raskauksia 
yhtaikaisesti, hän luopui vaa
timuksistaan, mutta kieltäy
tyi ehdottomasti silittämäs
tä vierasta lasta. 

Isät suhtautuivat lapsiinsa 
täysin välinpitämättömästi. 
He olivat pelkkää nuoruut
taan roiskauttaneet sper
mansa ilmaan olettaen, että 
kaikki naiset käyttivät nykyi
sin kierukkaa. Minni suuttui 
ja itki, mutta lääkärit eivät 
tajunneet itkun syytä. Hän 
pyysi lääkäreitä tunnustele
maan kohtunsa kokoa, mut
ta nämä sanoivat, että nais
ten kohtuongelmat hoituivat 
luonnollisella tavalla; ne ei
vät tarvitsisi mitään huolen
pitoa. 

Hän valitti ylilääkärille, et
tei voinut tehdä aborttia, ei 
ollut koskaan voinut, eikä 
jaksaisi yksinään kolmosten 
kanssa. 

Sillä ehdolla, että hän lo
pettaisi itkemisen, ylilääkä
ri suostui silloin tällöin hiu
kan silittämään hänen vat
saansa. Lääkäri tiesi Aleksis 
Kiven ja J.J. Wecksellin ni
met ja se lohdutti häntä. 

Hän valikoi Matin sper
masta yhden oikein pienen 
ja kauniin ja yksinään vael
tavan spermasolun ja antoi 
sen uida kohtuunsa. Matti 
tunnisti heti oman lapsensa 
ja leppyi. 

Minni kellui kotona am
meessaan ja uskoi kuolevan
sa väsymyksestä. Hän oli var
ma, että lapset kasvaisivat 
kasvamistaan ja syntyisi hir
muinen isätön ja äiditön Kul
lervo. 

Lapset vaihtoivat paikkaa 
vatsassa ja Matti joutui silit
telemään kaikkia vuoro
tellen. 

Matti teki Minnille myös 
hyvää ruokaa. Minni söi kai
ken ja pyysi lisää. Matti ei ta
junnut Minnin ruokahalua, 
sillä hän oli kokonaan unoh
tanut, että Minni kantoi ne
losia ja että mikään ruoka ei 
tulisi koskaan riittämään 
niille. Hän luuli Minnin pitä
vän kaikkein pienimmästä 
nälässä ja syövän itse kaiken. 

Hän järjesti myös kirkko
vihkiäiset. Hän kertoi, miten 
taivaalta satoi kermanvärista 
spermaa. Näistä Matin kirk
kovihkiäisistä Minni rakensi 
itselleen lämpimän iglun. 
Hän otti patterit pois päältä 
ja nukkui iglussa kotonakin. 
Lähtiessään kaupungille hän 
väänsi iglusta jääkarhutur
kin eikä palellut koko talve
na. 

Hän mietti, haluaisiko 
Matti hylkeensuolista om
mellun takin, jollaisia eski
momiehet käyttivät merellä, 
mutta Matti tekisi sen var
maan tarvitesaan itse. 

Lääkärien sikiöt olivat ol
leet vatsassa toista vuotta, 
mutta ne eivät ottaneet syn-
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tyäkseen. Hän tiesi, miten 
paljon lapset tarvitsevat hel
lyyttä, ja arvasi, etteivät ne 
suostuisi tulemaan tähän 
maailmaan vielä pitkään ai
kaan. 

Matin lapsi sensijaan pul
pahti kahden päivän kovien 
kipujen jälkeen Minnin työ
pöydälle kesken kaikkien 
muiden kiireiden. 

Minni kietaisi sen suureen 
vihreään huiviin ja toi innois
saan Matille, niin että Matin 
työpöytä kastui ja veriviiru 
valui lattialle. 

Matti etsi siitä innokkaas
ti omia piirteitään ja kiitteli 
kovasti, mutta ehdotti että 
Minni vielä parantelisi sitä, 
niin että hän voisi puolen 
vuoden kuluttua katsastaa, 
oliko se varmasti hänen lap
sensa. 

Minni parahti, että lapsen 
isä tarvitsisi isyyslomaa, 
mutta Matti sanoi, ettei se 
puoli asiasta kuulunut hä
nen toimenkuvaansa. 

ANJA MÄKINEN 



S U OMALAINEN MIES JA NAINEN 
SE "PIENI" ERO 

KAUTTA AIKOJEN 

Motto: Olet s ynt y
nyt aikaka usista 
parhaimpaan: aika
kauteen, joka on 
menettänyt kaiken. 
(Simone Weil) 

Mikko Telaranta 
k ultt.siht., Helsinki 

Puheenvuoro Kriittisen korkea
koulun tilaisuudessa 31.1.89 

Ajatellessani nimenomaan 
suomalaista naista, tulee 
mieleeni oitis jokunen kar
rikoitu perustyyppi kuten 
Niskavuoren Heta tai Suo
misen perheen äiti tai koti
apulainen - ei siis miten
kään kattava otos suomalai
sesta naisesta. Maailmalla 
tiedetään suomalaisesta 
naisesta ehkä se, että hän 
on "hirveän" tasa-arvoinen 
miesten kanssa ja että hän 
sai äänioikeuden verraten 
varhain muuhun maailmaan 
nähden. Suomi tunnetaan -
mikäli tunnetaan - Skandi
navian maana, jolle puoles
taan on ominaista ns. edis
tyneisyys, modernius ja jo
hon liitetään myös epämää
räisen villejä mielteitä sek
suaalisesta holtittomuudes
ta. Suomalaisesta miehestä 
tiedetään maailmalla tuskin 
tuonkaan vertaa, ellei nyt 
sitten sitä, että täällä pimeän 
Pohjolan perukoilla ollaan 
noin yleisesti ottaen taipu
vaisia synkkämielisyyteen 
ja jouppouteen. 

Mikä ihmeen 
pieni ero? 
Sukupuolisuuden suhteen 
voi sanoa, että meillä on pe
rin vähän mitään: meillä on 
naista vain nimeksi ja mies
tä ei senkään vertaa. Pu
heet uuden ajan androgyy-
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nistä voi mielestäni jättää 
omaan arvoonsa eräänä 
juurettomuuden ja lammas
maisuuden ilmenemismuo
tona. 

Kai täällä mm. noista syis
tä johtuen puhutaankin vain 
siitä "pienestä" erosta, joka 
ilmentää veikeää pyrkimys
tä saada huvittavaksi ja 
merkityksettömäksi eräs 
maailmanjäsenny ksemme 
perustekijöistä. Perusta, jo
ka vaikuttaa maailmamme 
jäsentymiseen paljon sy
vemmin kuin esimerkiksi 
sellaiset epämääräiset suu
reet kuin rotu tai perimä. 

Ranskalaiset sentään pu
huvat ihan rehellisestä eros
ta, "la diff erence", puhurna
takaan vanhoista sivistys
kansoista, joissa koko kes
kustelua pienestä tai suu
resta erosta ei luultavasti kä
sitettäisi ollenkaan. Mikä ih
meen pieni ero? Siellä mis
sä nainen voi elää naisena 
ja mies miehenä ei ole mi
tään pieniä eroja. On vain 
täsmälleen nainen ja mies 
ja kummallakin elämä eri 
velvollisuuksineen ja eri 
vastuualueineen - yksin
kertaista mutta selvää! 

Suomalainen harmaa ny
anssittomuus heijastuu su
kupuolisuudenkin alueella. 
Mistäpä meillä nuorukainen 
ammentaisi itseensä jaloja 
miehen esikuvia? Mistä 
nuori neiti voisi saada itsel
leen muita kuin näitä totut-



tuja ja perin miehisiä naisen 
malleja? Pelkkä sana naisel
linen saa Suomessa oudon 
negatiivisen kaiun. Täällä 
naisellinen nainen on jota
kin epäilyttävää, melko var
masti kanamainen tyyppi, 
jolla järki ei päätä pakota. 
Hänestä voidaan usein to
deta, että hän on nielaissut 
miesten tavan määrittää, mi
tä nainen on. 

Perheestä 
y ksilöönkö? 
Ihmeellisintä minusta nyky
maailman menossa on, että 
kaikki on muuttunut niin no
peasti. Sodat tekivät mones
sa suhteessa paljon pahaa 
- niin naisille, miehille kuin 
jälkikasvullekin. Sota ja, 
Smm. pakotti naiset ansio
työhön. Ennen sotia asiat oli
vat kaikkialla läntisessä 
maailmassa toisin. Miten 
kornilta ja lapselliselta vai
kuttaa esimerkiksi alussa 
mainitsemani suomalainen 
vaikuttajani, Suomisen per
he, nykymaailmassa. Ja mi
ten negatiivinen sävy yhdis
tyykään nykyään perheen 
käsitteeseen. Nuori kansa
nedustaja Sirpa P ietikäinen 
totesi hiljattain eräässä 
haastattelussa pitävänsä 
vastenmielisenä ajatuksena 
sitä, että perhe olisi yhteis
kunnan perusyksikkö. Peru
syksikkö on yksilö ainakin 
hänen mielestään. Suomes
sa varmaan monet ajattele
vat noin. Niin on myös tosi
asiassa: avioerojen määrä 
lisääntyy kaiken aikaa ja 
Helsingin talouksista on yli 
40 % yhden ihmisen talouk
sia. On kenties väärin sa
noa, että täällä ihmiset olisi
vat yksilöitä, koska silloin 
ajatellaan, että suomalaiset 
ovat omintakaisia tai itsenäi
sesti ajattelevia ihmisiä. -

Sitähän he nimenomaan ei
vät ole. Täällä kaikki teh
dään ja ajatellaan sillä yh
dellä tavalla, joka on suoma
lainen ja oikea tapa tehdä ja 
ajatella asiat. 

Ennen sotia perheen ase
ma yhteiskunnassa oli itses
täänselvä (hyvä tai huono, 
se ei kuulu tähän). Nyt sa
malla vuosisadalla perus
yksikkö on yksilö. On syytä 
korostaa, että monessa 
muussa maassa asiat ovat 
vielä toisin. Jopa niin lähel
lä kuin muissa Pohjoismais
sa tai Keski-Euroopassa 
ovat asiat tässä suhteessa 
toisin kuin Suomessa. Perhe 
yhteiskunnan perusyksik
könä saattaa voida siellä 
edelleen hyvin. Mutta sel
vää on, että perheen merki
tys vähenee siellä, missä 
perheet vähenevät - kuten 
Suomessa ja Neuvostolii
tosssa. Tilalle tulee tasa-ar
voinen yksilö ja kenties jo
nakin päivänä kaikkialla ol
laan samanlaisia. Voisin ku
vitella, että samanlaisuutta 
ajettaisiin vaikkapa yhtei
sen edun nimissä - sillä on 
ennenkin sieluja sammu
tettu. 

Raha ratkaisee 
Mutta miksi ollaan saman
laisia? Eräs konkreettinen ja 
selkeä syy samanlaisuu
teen on raha. Maailman yh
dentyvä rahatalous ja siitä 
aina vain huikeampia voitto
ja käärivät osapuolet ovat si
tä tyytyväisempiä mitä sa
manlaisempia me tavalliset 
kuolevaiset olemme. Näin 
saadaan suuret ja yhtenäi
set markkinat. Ja kun jokai
nen on yksilönä yksin, hän 
on myös täydellisen riippu
vainen rahatalouden rautai
sista laeista. Yksilö on aina 
heikoilla suurten koneisto-
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jen rattaissa. Perhe on jo 
huomattavasti vahvempi yk
sikkö ja suurperhe saattai
si olla kiusallisenkin itsenäi
nen koneistoihin nähden. 
On siis talouselämän kan
nalta edullista, että talous
koko on mahdollisimman 
pieni ja riippuvainen mark
kinoista. Mikroaaltouuneja 
saa tietysti myydyksi sitä 
enemmän mitä useampi yk
silö sellaisen luulee tarvit
sevansa. Paremmin voi 
myös roskaruoan tuotanto, 
kun mahdollisimman moni 
ostaa valmisruokansa yh
den hengen annoksissa. 
Mikro on nopea ja kätevä, 
mutta niin sen tuleekin olla, 
koska tällaisessa yhteiskun
nassa kaikilla on koko ajan 
helvetillinen kiire. Yksilöillä 
on paljon huolehdittavaa, 
koska jokaisen tulee tehdä 
kaikki itse. Muuten ei voida 
olla samanlaisia. 

Mielestäni sellaisessa yh
teiskunnassa, jossa parisuh
teen molempien osapuolten 
on taloudellisista syistä pak
ko käydä ansiotyössä, on 
tehty niin suuria ja keskeisiä 
suunnittelullisia virherakai
suja, että niiden korjaami
nen joillakin tukirakenteilla 
ei ole enää mahdollista. 
Vain hieman kärjistäen voi
daan ajatella, että tällaises
sa yhteiskunnassa ihminen 
on mennyt pilalle ja takertu
nut niin perusteellisesti yh
teiskuntamekaniikan rattai
siin, että ainoa kasvava ja 
paisuva osapuoli on tuo yh
teiskunnan "Leviathan". Ta
loudellinen orjuus parisuh
teissa on tietysti suuri vää
ryys, mutta mitä se auttaa, 
että vääryyden näkee -
varsinkin kun niin monet 
katsovat tuon vääryyden jo
tenkin arvokkaaksi ja hie
noksi. 

Yhteiskuntanäkemy ksee
ni liittyy myös käsitys, että 



rahan pakkovalta ja ihmis
suhteiden ansiotulo-orjuus 
synnyttävät paitsi huonon 
myös onnettoman yhteis
kunnan. Onnettomuus, siis 
onnellisuuden vastakohta, 
hapattaa vain niin salakava
lasti yhteiskuntaa, että sitä 
on vaikea huomata. 

Nainen 
pysyköön kotona! 
V iime vaalien jälkeen pu
huttiin julkisuudessa paljon 
uusista menestyksekkäistä 
naispoliitikoista, joista mo
nia valittiin valtuustoihin. 
Mutta kukaan ei tuossa kes
kustelussa kysynyt, miksi 
nuo naiset haluavat vapaa
ehtoisesti ryhtyä sellaiseen 
elämään - alituiseen kii
reeseen, vehkeilyyn ja juo
nitteluun, sanalla sanoen, 
koiran elämään. Sen minä 
sovinistisesti vielä voin ym
märtää, että joku mies on 
noin hullu, mutta että niin 
monet naisetkin, sitä on vai
kea käsittää. Mutta kenties 
vika ei ole yksin naisissa 
vaan paljon yleisemmin sii
nä likinäköisyydessä ja jul
kisuushysteriassa, joka elä
määmme nykyisin dominoi. 
Olisiko meille käynyt niin, 
että meillä ei enää olekaan 
muuta elämää kuin tämä 
alati paisuva julkisen sekto
rin elämä? Onko leppoisaa 
kotielämää, luonnollisten ih
missuhteiden vaalimista, 
kiireetöntä yhdessäoloa, 
ateriointia hyvässä seuras
sa, tähtitaivaan liikkeiden 
tutkistelua, rauhallista lorvi
mista, jolla ei pyritä mihin
kään? Hieman vanhakantai
sesti voisi kysyä, minkälai
nen on sielunelämämme? 
Onko meillä enää sitä, vai 
katsommeko sellaisen ken
ties tarpeettomaksi ja van
hanaikaiseksi? 

Kodista puhuminen on ta
vattoman epämuodikasta ja 
JOS kaiken kukkuraksi, 
erehtyi luulemaan, että koti 
liittyy olennaisesti naiseen, 
syyllistyy siihen heresiaan, 
että ajattelee toisin suoma
laisen keskustelun alkup
rinsiipistä, tasa-arvosta. Ta
sa-arvon edessä raukeaa 
Suomessa kaikki muu argu
mentointi; jää vain tasa-ar
von prinsiippi, joka on ylit
tämätön ja jäljellä vielä Ju
malankin kuoltua. 

Edustan juuri niin har
haoppista käsitystä asioista, 
että mielestäni koti liittyy 
olennaisesti nimenomaan 
naiseen; se kaatuu tai pysyy 
pystyssä naisen mukana. En 
silti väitä, että nainen syntyi
si hella lanteissaan, enkä 
myöskään päästä miestä 
kaikesta vastuusta. Miehen 
velvollisuus on mielestäni 
tehdä mahdolliseksi,. että 
nainen voi pitää kodin elä
vänä ja hyvinvoivana. 

Käsitykseni mukaan nai
nen on maailmassa koto
naan. Hän viihtyy täällä hy
vin. Hänellä on huomatta
vasti vähemmän ongelmia 
olemassaolonsa kanssa -
mikäli hän elää naisena -
kuin on miehellä. Saattaa ol
la todella rentouttavaa kat
sella raskaana olevaa nais
ta askareissaan. Hän aivan 
silmm nähden huokuu levol
lisuutta. Kenties raskaus yk
sinkertaisesti pakottaa nai
sen ottamaan lukuun sisäi
syytensä ja järjestämään 
elämänsä sen mukaan. 
Yleensähän nykyihminen 
järjestää sisäisyytensä ul
koisten ehtojen mukaan. 

Miehenä on 
vaikeaa 
Miehen on vaikeampi olla 
maailmassa kotonaan. Ole-
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massaolo on hänelle paljon 
polttavampi kysymys kuin 
naiselle. Joillekin se saattaa 
olla filosofinen eksistenssin 
ongelma. Se voi saavuttaa 
miehen maailmassa suoras
taan maaniset mittasuhteet 
ja aiheuttaa kauheaa epä
varmuutta ja katalaa elä
mäntunteen väljähtymistä, 
jopa täydellistä kyynisyyttä. 
Jonkun toisen miehen kodit
tomuus maailmassa purkau
tuu suorittamisen ja kunnian 
tavoittelun tielle. Kun saavut
taa maista kultaa ja kunniaa, 
on elämäkin auvoista ja tär
keää. Tämä tekevä ja ai
kaansaava mies onkin var
sin suuressa määrin ainoa 
länsimaiden säilynyt mies
ihanne ja nyt siitä on tullut 
myös selvästi yhä useam
man naisen ihanne. Poliitik
ko, tulosvastuullinen johtaja, 
atleetti, uudistaja, luotettava 
työrukkanen, järjestöiyrä tai 
melkein mikä tahansa, esi
merkkejä tuotantoihmisestä 
on helppo löytää. Kun koko 
ajan touhuaa ja saa aikaan 
kaikenlaista ei olemassaolo 
yksinkertaisesti ehdi nousta 
aidoksi kysymykseksi, on
gelmaksi tai ihmettelyn ai
heeksi. 

Miehen kodittomuus maa
ilmassa ilmenee myös sek
suaalisen käyttäytymisen ta
solla. Miehen elämässä 
seksuaalisuus näyttää ole
van henkisesti samaan ta
paan periferinen ilmiö kuin 
hänen sukupuolielimensä 
ovat fyysisesti ruumiiseen 
nähden periferiset ia ulkoi
set. Fyysisellä tasolla mies 
ja nainen näyttäytyvät tois
tensa vastakohtina, sillä nai
sen sukuelimet avautuvat 
pikemmin sisäisyyteen, fyy
siseen keskukseen, koh
tuun. Vastaavalle suuntautu
neisuudelle voi myös henki
sellä ja sielullisella tasolla 
löytää käyttäytymisestä esi-



merkkejä. 
Mies voi hyvin ajaa itsen

sä lähes hulluuden partaal
le toteuttaessaan seksuaali
suuttaan. Esimerkiksi AIDS
keskustel un alkuaikoina 
esille tulleet homomiesten 
partneriluvut olivat mones
ta kerrassaan uskomatto
mia: 20-30 aktia päivässä 
eri partnereiden kanssa il
mentää melkoista "drivea" 
noin lievästi sanottuna. Sa
maten yleisenä kliseenä 
elävä toteamus siitä, että 
miehellä ei ole päässään 
kuin yksi asia, ilmaissee 
myös jotakin todellista mie
hen seksuaalisuudesta, jos
sa on jotakin kliseemäistä. 
Hillittömyys on miestä lä
hempänä kuin naista, tässä 
suhteessa nainen on paljon 
enemmän ihminen kuin on 
mies, joka lähes aina näyt
tää tuovan tullessaan myös 
osan eläintä tai - joissakin 
harvoissa tapauksissa -
osan "enkeliä". Juuri kodit
tomuus maailmassa ajaa 
miestä hillittömyyden suun
taan. Karkeasti suunnat voi 
jakaa kahteen sen mukaan, 
noudattaako mies elämäs
sään haluminänsä vai järjel
lisen minänsä ääntä. Ensin
mainittu ajaa häntä eläimel
lisyyteen, jälkimmäinen 
puolestaan kohti enkeleitä 
ja jumalallista. Siksi vanha 
sanonta, jonka mukaan 
"post coitum omne animal 
triste" pätee paljon kohdal
lisemmin miehen kuin nai
sen seksuaalisuuteen, jota 
päinvastainen toteamus 
saattaa kuvata paremmin. 

Kulttu urieroj a 
on vielä 
Länsimaisessa ihmiskäsi
ty ksessä miehen malli ja 
ideaali on suuntautunut jo 
pitkään yksipuolisesti hen-

kisyyttä ja hengellisyyttä 
aliarvioivaan suuntaan. Ku
vainnollisesti voi sanoa, et
tä länsimainen mies ei ihan
netapauksessakaan ole te
kemisissä enkeleiden kans
sa. Pikemmin tähän ihantee
seen kuuluvat fyysiset ja 
konkreettiset tuotannolliset 
arvot eivät hengellisyyden 
ja korkeamman tietoisuu
den arvot, jotka laaja-alaisi
na ja syvinä ovat kestäväm
piä ja arvokkaampia kuin 
lyhytkestoiset fyysiset arvot. 
Käytännössä tämä ilmenee 
tuotannollisen ihmisen ihan
nointina. 

Itäisemmissä ja voimak
kaammissa kulttuureissa -
mehän elämme sisäisesti 
erittäin heikkoa ja sanan 
huonossa mielessä nais
maista kulttuurin aikaa - on 
miehen eräänä keskeisenä 
ideaalina aina ollut myös ul
koisesti passiivinen mies, 
jonka aktiivisuus ilmenee 
nimenomaan viisauden har
joittamisessa. Sisäinen aktii
visuus asettaa tavoitteek
seen kaiken toiminnan ja 
liikkeen alkulähteen, joka 
ei ole fyysisesti ilmenevää 
voimaa, vaikka onkin kai
ken voiman perusta. Tällais
ta ideaalia kuvastaa mm. 
profeetta Muhammedin to
teamus, jossa hän sanoo 
nukkuessaan sulkevansa 
silmänsä mutta valvovansa 
sydämessään. Sama ilme
nee myös islamin opetuk
sessa suuresta pyhästä so
dasta, jossa vihollisena on 
sielullinen heikkous ja hen
kinen kuona. 

Länsimaista tämä ideaali 
on kadonnut lähes koko
naan ja esimerkiksi meillä 
Suomessa ei luterilaisella 
kirkolla ole juuri mitään tar
jottavaa tällaisen "tien" au
kenemiseksi. Taiteissa saat
taa olla avoin mahdollisuus 
hengelliseen kouluun, mut-
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ta se edellyttää, että taiteili
ja seurustelee enkeleiden 
kanssa, eikä yksinomaan 
heijasta sitä aikaa, johon sat
tumalta on syntynyt. Myös 
länsimaisen filosofian perin
teestä löytyy vastaavia ope
tuksia samoin kuin katolisen 
ja ortodoksisen kirkon hen
genelämästä. 

Perinteisissä itäisissä kult
tuureissa maksuliini on esi
tetty aktiivisena ja feminiini 
passiivisena täydellisyyte
nä. Molemmat ovat ideaa
leina täydellisiä, kuten tuli 
on tulta ja vesi vettä, mutta 
ilmenevyyden ne saavutta
vat vasta keskinäisestä lii
tostaan, jota ns. jing-jang 
-kuvio symboloi. Se, mikä 
tästä liitosta muodostuu, on 
nimenomaan kokonaisuus, 
joka on todellisuuden eräs 
tärkeimpiä määreitä. 

Erilaiset energiat 
Meillä perinteisesti ajatel
laan mies aktiiviseksi osa
puoleksi erotiikan alueella 
ja nainen puolestan passii
viseksi, vaikka näin ei käy
tännössä olekaan. Kun mies 
täällä "iskee" itselleen "ma
keen mimmin" - kuten hän 
asian mielellään ilmaisee -
toimii hän erittäin suurella 
todennäköisyydellä iuun 
niin kuin oli tarkoituskin toi
mia. Nainen on ollut passii
visena osapuolena, mutta 
sitäpä nainen osaakin olla 
hämmästyttävän voimak
kaasti ja aktiivisesti! 

Miehen fyysinen aktiivi
suus on energiana huomat
tavasti karkeampaa ja eriy
tymätöntä naisen passiivi
seen psyykkiseen energi
aan verrattuna. Jos tällä ta
solla arv101 länsimaista 
miestä, voi todeta, että val
lalla on itse asiassa kaikkein 



heikoimman miehuuden 
ideaali. Tältä fyysiseltä mie
huudelta puuttuu kokonaan 
henkinen, sisäinen mie
huus, jonka harjoittaminen 
avaisi hänelle tien "taivaa
seen" ja kaiken energian al
kulähteille. 

Se, että miehet eivät län
simaissa ole kuin marginaa
lisesti tekemisissä näiden 
alkulähteiden kanssa, on 
mielestäni syy länsimaiden 
nykyiseen tilaan, jota lei
maa voimallisesti hengettö
myys ja henkisten päämää
rien puuttuminen elämästä. 
Näin ajatellen on loogista, 
että kaiken edistyksemme 
avulla olemmekin toteutta
massa parempaa maailmaa 
huononevalla ihmisyydellä. 
Tämä ajatus ei ole miten
kään outo tai uusi, sillä se 
esiintyy monen perinteen 
opetuksissa. Esimerkiksi in
tialainen samoin kuin isla
min kosmologia puhuu syk
lisestä maailmanajasta, jos
sa heikommat aikakaudet 
seuraavat voimakkaampia, 
kunnes päädytään (hindu
laisuuden mukaan) mustaan 
Kali-jumalattaren hallitse
maan viimeiseen sykliin, jo
ta tuon opetuksen mukaan 
maailma nyt elää. 

Koti on 
pirstaleisen 
maailman sydän 
Kun katsoo omaa aikaam
me, joka erikoistuu ja eriy
tyy yhä kapeammille tiedon 
ja taidon sektoreille, jotka 
pikemmin hämärtävät kuin 
selkeyttävät elämän koko
naisuuden hahmottamista ja 
kun lisäksi tietää, että juuri 
nuo ihmisen itsensä kannal
ta toisarvoiset tiedot ja tai
dot ovat tehneet ensi kertaa 

maailman historiassa mah
dolliseksi ihmiskunnan täy
dellisen tuhon, on vaikea 
välttyä synkkeneviltä aja
tuksilta. Toisarvoisia ihmi
sen kannalta nämä ovat sik
si, että niiden harjoittami
nen tai niiden sovellutukset 
eivät mitenkään välttämättä 
johdata ihmistä piiruakaan 
syvemmälle mietiskeleväs
sä viisaudessa tai hyveelli
syydessä, jotka ovat ihmi
syyden todelliset "mittarit". 
Tämäkö on se uljas pää
määrä, jonka eteen ihmis
kunta on uurastanut? Tämä
kö on kehityksen kehittymi
sen viimeinen aste, tämäkö 
on valistuneisuutta ja edis
tystä? Ei! Suunta on väärä 
mutta ei välttämätön. 

Olen ajettelussani pääty
nyt siihen, että lähes maagi
nen parantaja ja eheyttäjä 
tälle nykymaailman pistalei
su udelle olisi koti ja sen sie
lulliset arvot. Koti on sieluk
kaana valtakuntana luon
nostaan spesialisoitumisen 
vastakohta. Spesialistin vas
takohtahan on amatööri, 
rakkaudella moneen suh
tautuva kokonainen ihmi
nen. Koti on olemukseltaan 
juuri tällainen tuhansien 
pienten seikkojen maailma, 
joka vaatii rakastajansa ol
lakseen kokonaisuus. Vaik
ka kodin pikkuseikat erilli
sinä arjen kulussa vaikutta
vat mitättömiltä, muodostuu 
niistä kuitenkin vaalivan 
rakkauden ansiosta tutise
maton kivijalka uudelle ja 
ehjälle sydämelle, selvälle 
järjelle ja lujalle uskolle, jot
ka ovat onnellisen ja hyvän 
elämän perustekijät. Tämä 
tuhansien pikkuseikkojen 
kokoava sydän on mielestä
ni nainen ja siksi myös kat
son - järkyttävää kyllä -
kodin naisen tärkeimmäksi, 
syvällisimmäksi ja merkittä
vimmäksi kulttuurisaavu-
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tukseksi maailman historias
sa. Mikäli nainen ei kanna 
kodista huolta, ovat kodin 
asiat huonosti. Ja kun kodin 
asiat ovat huonosti, ihminen 
on heikoilla ja kulttuuri vail
la perustaa. Uskon, että täs
sä suhteessa istumme Suo
messa todellisen aikapom
min päällä, sillä tämän il
miön seuraukset tulevat kai
kessa laajuudessaan esille 
vasta tulevaisuudessa. 

Julkinen elämä on kodin 
elämään verrattuna toisar
voista. Se on pikemmin vain 
välttämätön paha, joka juu
ri sellaisena tuleekin hoitaa 
- ei niin, että se muodostai
si elämän sisällön ja tarkoi
tuksen. Julkisessa elämässä 
ei tuollaisia seikkoja yksin
kertaisesti ole. Elämän mer
kitys ja syvät tarkoituksen 
elämykset ovat intiimejä asi
oita, jotka auttamattomasti 
"paleltuvat" julkisuuden 
sieluttomuudessa. 

En siis epäröisi hetkeä
kään miettiessäni, kumpi on 
arvokkaampaa, että Suomi 
istuu YK:n Turvallisuusneu
vostossa vai että osaa val
mistaa ja nauttia herkullisen 
spaghettikastikkeen? Minä 
pidän ruoasta! 



KIRJOITTAJA

KOULUTUS 

Kolmivuotisen kirjoittaja
koulutuksen aikana pereh
dytään lyriikan ja proosan 
tuottamiseen sekä syvenne
tään kirjallisuuden tunte
musta. 

Pääopettajana toimii kir
jailija Matti Paavilainen apu
naan Kari Levola ja Raija 
Siekkinen, vierailijoina etu
rivin kirjailijoita ja muita asi
antuntijoita. 

Opiskelu on vaativaa ja 
edellyttää kovaa työpanosta. 

Koulutus muodostuu 
syys-lokakuulla ja maalis
huhtikuulla pidettävistä in
tensiivijaksoista, jolloin on 
luentoja, harjoituksia ja hen
kilökohtaista ohjausta. Jak
sojen välillä tehdään laajoja 
ha rjo itustehtäviä. 

Koulutukseen valitaan 
lahjakkaita kirjoittajia hake
musten, tekstinäytteiden ja 
valintakokeen perusteella. 

Lähetä lyhyt elämäkerta, 
perusteluja osallistumiselle 
ja enintään 10 liuska� t�ks
tiä elokuun aikana Krntt1sel
le korkeakoululle. Pakolli
nen valintatilaisuus pidetään 
4.9.89 klo 18-20 Porthania 
IV:ssä Hallituskatu 11. T ilai
suuden osallistumismaksu 
on 185 mk ja on maksetta
va etukäteen ps-tilille 
715 560. 

Lukukausimaksu on 
1 950 mk. 

Hakemukset ja tiedustelut 

Kriittinen 

Korkeakoulu 

Kasarmikatu 19 
00130 HELSINKI 
puh. 90-624 977 

TULE INKAAN 
ENSI 
SYKSYNÄ! 
INKA (Inhimillisen kasvun 
seminaari) on tarkoitettu 
kaikille elämästä, ihmisistä 
ja maailmasta kiin.nostuneil
le ihmisille. Se taqoaa mah
dollisuuden vuorovaikutuk
seen tiedollisessa, taiteelli
sessa ja sosiaalisessa toi
minnassa. 

INKAssa tehdään harjoi
tuksia draamassa, dreijauk
sessa, eurytmiassa, kansan
tansseissa, luovuudessa, 
maalauksessa, meditatiivi
sessa- ja runon kirjoittam �
sessa sekä musiikissa. Sos1-
aaliryhmässä harjoitellaan 
kuuntelemista ja keskustele
mista, ihmisten erilaisuuden 
hyväksymistä. Luennoissa 
tarkastellaan ihmistä ja ih
misen mahdollisuuksia, 
kulttuuriperintöä ja aatteita. 

INKA alkaa syyskuussa ja 
kestää toukokuun puolivä
liin. Seminaariin kokoonnu
taan tiistai-, keskiviikko- ja 
torstai-iltaisin klo 17.15-
20.30. 

Hakuaika on elokuussa. 
Hakemuksissa esitetään 
henkilökuva ja perusteluja 
seminaariin osallistumiselle. 
Seminaarimaksu on 
2000 mk. 

Pyydä esite tai kysy lisä
tietoja Asta Haapalaiselta tai 
Terttu Lemströmiltä puh. 
624 977. Kriittisen korkea
koulun osoite on Kasarmi
katu 19, 00130 Helsinki. 
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TILAA 

JULKAISUSARJAN 

UUTUUKSIA: 

Matti Vaittinen: 
TEOL L INEN KULTTUURI 
Hyvinvointi ja tiede, 112 s. 
30 mk 

Matti Vaittinen: 
TERVEYS KULTTUURI
FIL OSOFISENA 
ONGELMANA 

Teollinen kulttuuri elämän
muotona ja kokemuksena, 
133 s. 30 mk 

Esko Paakkola (toim.) 
EUROOPAN 
SIEL UNMATKA 
Airiston seminaarin 
raportti 105 s. 50 mk. 

os. KRIITTINEN 
KORKEAKOUL U 
Kasarmikatu 19 

00130 HEL SINKI 
Puh. 90-624 977 

KRIITTINEN TILA 

1.7.-16.7. 
KIPSINAAMIOITA 

taiteilijat Maikku Oivo ja 
Virpi Ojanen 

ma-pe 11-16, la-su 12-16 
Kasarmikatu 19 
00130 Helsinki 




