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Sukupuolita bujen Suomi 
Kirjavaaka 

Walentin Chore l Z: Sam
makko. WSOY 1966. 

Kun Sammakko tulee hiljaiseen kuin koiranpentu. Hän käy kah
saaristohuvilaan, jossa asuu vain desti kapteenin huoneen oven ta
vanha toisilleen elävä, 1kuisest1 kana tohtimatta koputtaa. Ja kun 
rakast~n.ut pari, hänen ympåris- sinä istut salissa lukemassa, hän 
tönsä muuttuu täysin. Anna it$e keksii sinhe asiaa vain saadakseen 
kokee muutoksen aluksi pelkastääo puhua sinun kanssasi. Ja kun sinä 
positiivisena. "Suuri sana KOTI lähdet ulos, kuulen häqen aske· 
oli talo, jonka huoneet sai luk- leensa hiekkakäytävältä puolta mi
koon. Siinä oli huoneita, joihin nuuttia myöhemmin". 

0 1 e t teko s i t ä m i e 1 t ä tyydytyksestä ja esiaviollisesta 
e t t ä · seurustelusta. Kaikissa tunnetuis-

. sa yhteiskunnissa on ollut jon

miehen sukupuolivietti on voi
makkaampi kuin naisen? sek
suaalisuus herää vasta murros
iässä, joten lapsen kysymyksi in 
pitää vastata vältellen? itsetyy
dytys on sairasta jo vaaral lis
ta? esiaviolliset suhteet estävät 
onnellisen avioli i ton? sukupuo
liopetusta kouluissa ei tarvita, 
nuori oppii asiat parhaiten 
luonnonmenetelmällä? yleinen 
ehkäisykeinojen tunteminen li
sää sukupuolista ho\tittomuut
ta? abortti on murha? siihen 
turvautuvat naiset ovat vas
tuuttomia ja moraalisesti ala
arvoisia? naimattomai la naisel
la ei saa olla sukupuolisia tar
peita? naiset eivät tarvitse ji)Or· 
nografiaa? puhtaasti heterosek· 
suaaliset ihmiset ovat enem· 
mistönä ja siis ainoita normaa
leja? homoseksualismi, sodo
mia ja el<shibitionismi ovat ri
kos ja lailla rangaistavia? ran
gaistusten koventaminen on te
hokkain keino seksuaalirikos
tenten estämiseksi? jos 18-vuo
tias poika makaa 16-vuotiaan 
tytön kanssa, poika saakoon 3 
vuotta kuria? 

Jos vastaabte muutamaankaan 
kysymykseen myönteisesti, luke
kaa ihmeessä Tammen julkaise
ma artiikkeliko<k.oelma Sukupuo
leton Suomi. 

Kimmo L e p p o aloittaa artik
kelinsa Sukupuolisen käyttäyty
misen tutkimuksesta: Kun ihmi
nen al:koi harjoittaa tiedettä, hän 
tutki muita taivaankappaleita en
nen omaansa, sitten muita kap
paleita yleen.sä, sen jälkeen elä
viä olentoja ja v·asta viimeiseksi 
itseään. Itseään tutkiessaan ihmi
nen. on ensin kiinnostunut biole
giastaan. Omaa käyttäytymistään 
tutkiessaan hän lähti yksilöstä ja 
vasta vajaan sadan vuoden ajan 
hän on pyrkinyt 'selvittämään 
omaa sosiaalista käyttäytymis
tään. 

Leppo toteaa myös, että tutki
taan enemmän rot~· agressiivi
suutta kuin sitä, mi!k.si ihmiset 
sotiv·at, enemmän lakeja kuin ri
lrollisuwtta, enemmän metsoja 
soittimella kuin i:hmisiä suviyö:;;. 
sä. Tiedämme paljon enemmän 
balilaisten tai lepcha-kansan kuin 
llUoma1aisten seksuaali tavoista. 
Vasta vuosisadan vaihteessa 
Krafrt-Ebing, Freud ja Hirscfeld 
al:koivat raivata tietä nykyaikai
sel:1e sek.suaalitutkimulkselle. 

Tieteen lrePityk.sen. . eri vaiheis
sa on pid~ milloin määräävä
nä tekijänä Jumual.an tai luon
non lakeja, hermostoa, hormone
ja, geenejä, va.istoja, viettejä, 
varhaislapsuutta, ta·rpeita, nor
meja, kwl.ttuuria ja yhteiskun.ta
jä~estelmää, sanoo Le.ppo ja toi
voo, ettei enää tyydyttäisi yhden 
syyn seli'tylksiin, kooka fyysiset, 
psyy.klkiset ja sosiaaliset tekijäi 
ovat lcaikki vaikutusswhteessa 
toisiinsa, niitten kdkonaistuJ.oksen 
selville saamiselksti tarvitaan sekä 
yksLiyislkiohti.en tarkempaa tutki
musta että tutkijoitten yhteistyö
tä. Liian usein joku ensisijaisesti 
sosiaillnen ilmiö selitetään biolo
gi.!leksi. välttämättömyydeksi, tätä 
tapahtuu jatkuvasti mm. sek
suaalitutlcimuksen aLalla ennen 
kaikkea miehen ja naisen roolin 
ollessa kyseessä. 

Selostettuaan selk.w.aralitutki-
mt~ik.s·en menebte1ytapoja, jotka 
ovat yhä liian kehittymättömiä 
tuottaakseen , täsmällisiä tuloksia, 
Leppo käsiltteilee erikseen tutki
muksin saatuja ti·etoja avioliitos
ta, lapsen seksuaaliteetista, itse-

kunlainan avioliitto- ja perhesys
teemi suvun jatkumisen ja kiin
teän suhteen turvaajana. Sään
nökset sen piirissä vaihtelevat 
kuitenkin niin valtavasti, että 
vain yksi yhtenäinen määräys 
tunnetaan: sukupuoliyhteyden 
kieltäminen perheenjäsenten kes
ken, lukuunottamatta tietenkin 
avioparia. Lapsen seksuaalisuu
desta uudempi tutkimus on yllät
tävästi todennut, ettei mitään la
tentteja kausia voida osoittaa, el
leivät käyttäytymisnormi,t kiellä 
seksuaalisuuden ilmenemistä. 
Seksuaalisu us kuuluu lapseen 
syntymästä saakka, lapsi pystyy 
tekemään samat temput kuin 
aikuinenkin, voi sa,ada jopa or
gasmeja. 

Itsetyydytyks€11 yleisyydestä to
detaan, että Kins·eyn ra.por tin 
mukaan 92 % miehistä ja 58 % 
naisista oli joskus saanut orgas
min mas<turboimalla. Kun sata 
vuotta sitten sa,atettiin itsetyydy. 
tystä hoitaa leik.ka.amalla naisel
ta häpykieli ja kastroimalla mies, 
niin tänään todetaan, ett'ei itse
tyydytys vähennä millään tavoin 
mahdollisuuksia normaaliin su
kupuolielämään. Psyykkiset seu
raukset, väärän tiedon pohjalta 
syntyneet pelot ja syyllisyyden
tu.nne ovat vaurioitten aiheutta
jia. Leppo _toteaa ironisesti, että 
kun eräässä v uosisadan alun 
avioliitJto-oppaassa kerrottiin mas
turbaation olevan sangen yleistä 
vankien keskuudessa ja tästä ve
dettiin johtopäätös, että itsetyy. 
dytys johti vankilaan, niin ny
kyisten tietojen pohjalla itsetyy
dytyksen yleisyydestä eri ryhmis
sä voitaisiin väittää, että mitä 
enemmän masturboit, sitä var
memmin pääset ylioppilaaksi. 

Kaikissa kulttuuripiireissä on 
esiaviollinen sukupuoliseurustelu 
tunnettu asia, mut~;a sun.talltutm
nen siihen vai.fhtelee huoanatta
vasti, Jois.s·akin sitä suositaan, 
toisissa kiell-eLään Jwj{ooa•an. TuL
kimUfk:sissa on todebtu,· että siellä, 
missä an.k:ariJrtlJnin pidetään kim
ni täydellisen pidättymisen vaati
muksesta ennen avioliittoa, val
litsee jyrklkä kaksin&Smoraali 
{syrjähypyt sa1ltta.an mteheile, ei 
naiseLle) ja prostituwtio on y.Lei
sempää. VapaamieJisissä maissa 
taas miesten ja naisten sukupuo
lisuhteiden ero on huoanattavas.ti 
pienempi. Niinpä Yhdysvalloissa 
vuonn·a -53 tehd.ySSoä tutkimuk
sessa 18-vuotiaisLa pojista 71 UJo 
oli ollut suK.upuoli.suh~..eessa, mut
ta tytöistä vain 13 %. Englannis
sa vastaavat luvut vuonna -65 
oliva·t pojista 34 %, , tytöistä 17 
UJo, ja Ruotsissa vuonna -64 po. 
jtsta 57 % ja tyl.6i.stä 46 "io· 
Amerilkka1aLSessa tutkimuksessa 
selvisi myös, että tytöt menivät 
pisimmälle niitten kanssa, joita 
rakastivat, pojat niitten kanssa, 
joita eivä.t rakas<taneet, hyvä esi
merkki jäykistä sUikupuoliroodeis
ta. 

SuomaLainen alan tu.tkia:nus on 
olematonta ja Leppo kaipaa eri
tyisesti suomaLaisen sukupuolisen 
käyttäytymisen tutkimusta, ei 
moraHteettej a, sil'lä kuten hän sa
noo, tuskin miltään alaH1a on 
meil!lä kirjoitettu niin paljon 
asenlteita ja niin vähän asioita. 

Tämän vahvistaa seuraava Aaro 
M i e t t i s e n artikkeli Koulujen 
sukupuoliopetus, jonka alaotsik
ko on pa·ljonpuhuva: Kollaasi 
oLemattomasta. Tutkimusyritykset 
ovat tuoneet esiin vain huipun 
siitä tietämättömyyden jäävuo
resta, joka sek.suaa.l.itabuisessa 
Suomessa sivi.styneissäkin mielis
sä uinuu, toteaa Mi·ettinen. Maas
tamme puu:ttuu täydeliisesti alan 
perustutkimus. 

Jotakin rentään tiedetään, sa
noo Miettinen: että maas-~:amme 
tehdään vuosittain n . 20.000 
laitonta aborttia, (toisten mu-

puhunut sanoi hillityn hiljaisella- tappanut, ne valehtelee. - Minä 
äänellä. tunsin Nestorin. Valehtelee ne ... 

- Ei kun pitkä Nestori on - - Minä en pelännyt Nestoria. 
ja la1ha, tuklka harmaa! sanoin. Nestorilla oli monta piippua ja 

- Ei kun musta tukka Nesto- yksi niistä oli Intiaa·nin-pjippu ja 
rilla on. Kyllä minä muistan, sinä Nestori antoi minun polttaa sil
muistat väärin, nuori mies, vää- lä. 
r!n sinä muistat. Minä tunsin - He hee, ne Nestorin kujeet, 
Nestorin monta vuotta. Kierte- hee. 
limme yhdessä kaivoksilla, met- - Nestorilla oli väkeviä kes
sätöissä, viljankorjuussa. Nestori suja j a Nestori aina nauroi kun 
oli hyvä latvoja... minä poltin ja yskin kun savu 

- Hirvensalmelta kotoisin! m eni henkeen j a silloin minä 
sanoin. vahtasin Nestorin suu sta sen kah-

- Ei kun Pälkäneeltä. Kyllä ta hammasta sen kahta ainoata 
minä muistan. Nestori oli Pälkä- sohloa jotka ~ivät muutoin näky
neläisiä. Väärin sinä muistat, neet kokonaan, paitsi kun hän 
väärin, nuori mies. nauroi. Ihmiset sanoivat ettei 

- Nestori on ollut Oregonissa Nestori koS!kaan naura kun se on 
seppänä! sanoin. miehenkin tappanut mutta ml-

- Niin niin, yhdessä oltiin nulle Nestori nauroi ku n minä 
Oregonissa. Äi äi seppänä vaan poltin ja yski.n ... 
viljankorjaajina oltiin. .. - Äi äi äi, Nestori ketään tap-

- Mutta Nestori itse sanoi. panut, valehtelevat kaikki. Nes
Hän oli sep);)ä ja seppä hän nli tori oli leikklmielinen nauroi ai
Hirvensalmellakin ja nuotanpaik- na juu, aina se nauroi ja humee
kaaja ja hän asui lähellä sitä ta- tia piti juu ... 
loa, jossa oli ottolapsena. Ja tääl- - Ja minä lupasin Nestorille 
tä Harlemista Nestori oli ostanut että kun kasvan isoksi m:nä läh
kellon ja hän nimitti sitä nau- den Amerikoihin Oregoniin ja 
riiksi ja kellon ta.ka:kannessa oli Harlemiin ja ostan kellon. Nes
veturinkuva! tori usein sanoi että miksi hän 

- Juu juu mutta Pälkäneläisiä ei s!lloin Amerikoista palattuaan 
Nestori oli ja nauriit m eillä oli kohtsiltään lähtenyt takaisin. Ai
juu ja minulla on se vieläkin. na sillä oli ~kävä Am erikoihin. 
Katsos tätä! hän veti kellon lii- - Juu juu, - minä sanoin 
vintaskusta. Nestorille monta kertaa! - Älä 

..... Niinpä on, ja veturinkuva, lähe Suomeen, ollaan täällä, mut
juuri niinkuin Nestorinkin kel- ta se lähti . . . aikoi kyllä palab 
lossa oli! sanoin. juu Nestori ... niin ... juu ... 

- Sitä minäkin! hän sanoi - Otetaan vielä yhdet Nesto-
naurahtaen oikaisevasti, - sitä rin kunniaksi! sanoin. 
juuri juu, kyllä minä Nestorin - Juu juu Nestorin kunni•alk-
tunnen. Viljaa korjattiin juu.. . si ... varmasti juu ... 

- Ja lähellä siinä mäellä jon- '- Viin1,1ri! huikkasin. 
ka rinteessä Nestori asui mökis- - Minä maksan nyt juu ... 
sään oli vanha tuulimylly ja ih- hauskaa kun tavattiin . . . mak
miset pelkäsivät sitä mirkeä ja san juu ... Nestori niin ... 
Nestoria, ne sano aina että Nes- - Ei kun minä maksan . 
tori on nuoruudesalm tappanut Pappa on nyt rauhass•a vaan kun 
miehen Amerilkoissa! minä ma·ksan. Nestorin puolesta 

- Äi äi äi. Nestori ketään minä maksan! 

kaan 40.000) että vv. 1951-62 
ovat aborttiluvut Suomessa kaj{. 
sinkertaistuneet, kun ne esim 
Ruotsissa ovat samaan aikaan 
vähentyneet puoJ.ella, e.ttä mm 
Kainuusre on suurperheitä, joit. 
ten r uoka tuskin kunnolla riittåä 
parille lapselle, että v. -61 haki 
presidentiltä avioliittolupaa 201 
alle 17-vuotiasta tyttöä raSfkau. 
den vuoksi, että alle 21-vuotlaiL
ten avioliitoissa 40 prosentissa 
ras•kaus on alkanut ennen häitä 
ja että näistä avioliitoista joka 
kolmas päättyy eroon. 

Seksuaaliopetus olisi siis perus
te1tua, ko-ti olisi ideaalisin paikka 
sille, mutta vanhemmat eivät 
pysty tätä tehtävää suorittamaan. 
Päinvastoin, oman kasvatuksensoa 
seurauksena vanhemmat vmvat 
häpeilevällä suhtautumisellaan 
pi1ata lapsen luonnollisuuden jo 
varhaises.s•a vaihees·sa, silloin kun 
lapsi ai>kaa kysellä ja jolloin olisi 
ihanteellisin aika asiallisilla vas. 
tauksilla tyydyttää hänen tiedon
halunsa. Kirkon ehdokkuuden 
Miettinen myös hyLkää, koska 
sen juutalais-·kristillinen etiikka 
on va·hvasti seksuaalikielteinen ja 
sen absoluuttiset seksuaalinormit 
ovat ristiriidassa todeLlisuuden 
kanssa. Jäljelle jää koulu, jonka 
pitäisi kasvattaa sellainen suku
polvi vanhempia, joka ej enää 
siirtäisi omia virheasenteitaan 
seU!raavaan sukupolveen. 

Mitä koulun sitten pitäisi se
lostaa, kysyy Miettinen, ja vas. 
ta.a: sukupuo.lielinten anatomiaa, 
sukupuoli9uuden fysiologiaa, he
delmöittyminen, raskaus, synny
tys, puberteetti, kuukautiset, 
vaihdevuodet, masturbaatio, pol
luutio, kes;kcenmenot, sukupuoli-

- Juu juu ... niin juu ... 
Mies joka väitti · ääntänsä pa

remmaksi kuin Carusolla, antoi 
taas ääninäytettä jollekin jossain 
peremmällä ... 

Olin ottanut grogeja illan mit
taan melkoisesti ja ympäristö 
vaikutti melko usvaiselta j·a tun
sin puheeni aLkavan sammaltaa. 

- Nesstorin kunniaaksi vielä 
yyksi! sanoin. 

- Juu yykssi ... miinä maks
san! vanha pieni mies sanoi. 

.. . horjunko miinä kadulla ja 
on yö . . . een mirnä horju. . . ja 
Harlem elää vaikka oon yö ... 
ja miinä haaluan puuhua Nesss
toorista vieelä ja miinä oossstan 
sssen kellon . . . Takuulla . . . Heii 
iihmissset. Tuuunnetteko te 
Neessstorin .. . jaa miihin sse 
paappa häipy . . . sse tunsssi 
Nessstori ... Heemmetti ... ool\
kohaan ssse ssama Neessstori
kaan. . . jaa väälikö sssillä .. . 
juu . .. juu., . Heeii ihmissset. 
Tuunnnetteko Neesst.orin! 

- Hullu! Törmäilee ihmisiin 
tuolla t avalla. Kyllä nuo jotkut 
nuoret ovat ruokottomia. Tuokin 
kuin mikäkin haamu. Hyi sen
tään! 

... miikä törmäillee ja kuuka 
puhuu haaaamuisssta. Miinä oo
len Harrlemisssa nyyt ja oostan 
sssen kelllon . . . Tuunnetteko 
Nessstoorrin! 

- Hullu! Älkää ulvoko kes
kellä katua ja törmäilkö ihmisiin. 

. . . kuukass te oolette ja kuu-
ka tässsä töörmäilee muutta 
tuuunnetteko tte Nessstorrrin! 

- Ei, en tunne. Menkää ko
tiinne . . . tuollaisessa kunnossa, 
poika rukka! 

. . kuunnosssako... miitäs! . . . 
kaatulyhdytt heii! Paalakaa jaa 
vaalaissskaa .. aa . . . kaatulyyhh
dyytt . . . kaatulyyhdyt .. . Heiil 

- Mistä tuommoinenkin hullu 

taudit, niitten oireet, hoito ja eh
käisy, sukupuodilait, frigiditeet.ti , 
impotenssi ja mustasukkaisuus, 
ehkäisymenetelrnät, seksuaaliset 
poiklteavuudet, steriliteetti, pe
rinnöllisyyden pääperiaatteet. Ja 
kaikessa olennaisesti mukana yk
silön vastuun korostaminen, per
heen perustamisen etiikka, lap
sen oikeus syntyä toivottuna, 
naisen oikeus olla synnyttämättä 
lapsia. 

Kenen ja m i.ten pitäisi opettaa. 
Parhaana ratkaisuna MiettLUen 
pitää n .s. läpäisyperiaatetta, toi. 
sin sanoen seksuaaliopetuksen 
esiintymistä muitten aineiden yh
teydessä kuhurukin luontevasti si
joitbuvana, tämä vähentäisi sen 
erillisyyden ja mystisyyden tun
tua. Pahana pullonkaulana on 
pätevien oppikirjojen puute. Ny
kyis,et vihjailevat, peittelevät, sa
laavart:, puhuvat . sukupuoliasiois
ta likaisten alusvaatteiden thtey
dessä ja sukupuoJielimistä tau
tiopin bakteerien yhteydessä. Li
säksi ka.ikki ihmiset oppikirjoissa 
ovat neutreja, yhdelläkään ei ole 
sukupuoli~limiä. Miettinen koros
taa myös voimakkaasti seminaa
rien opetusohjelmien muutosta, 
nykyisin henki monissa opettaja
seminaareissa on sellainen, että 
oppilaat saavat olla tyytyväisiä, 
jollei k.o. elimiä poisteta heiltä 
it.seltäänkln. 

Tärkeä ar~ik.k.eli on myös Ee·ro 
P a 1 o 1 a m m e n ja Kimmo Le
pon yhdessä tekemä perhesuun
nittelua käsittelevä luku. Kirjoit
tajat toteavat, että tekniikan, lää
ketieteen ja hygienian nopea ke
hitys on saanut aikaan tilanteen, 
jolloin maailman väkiluku ilman 
erityistoimenpiteitä kaksinker-

on tänne ilmestynyt. Ulvoo kes
kellä katua tuolla tavalla. 

- J a keskellä yötä. Säikytte
lee kunniallisia ihmisiä. 

- Kun virkakuntakaan ei kor
jaa mokomaa! 

.•. juu . .. juu muna kossskee 
ss·saatana kosskee .. . mulla kosss-
kee jaalkoihin . . . jaalkoihinn .. . 
ja muulla on uuudet kengätt! . . . 
Juu ... tälllaissset kengät muul
la on . . . Katsssokaa nytt . . . mä 
oostin nää Boooossstoonista juu .. 
kaatsssokaa nytt . . . Ei . . . eeiil 
h ääntä kiinnossstanut muun t;U
det keenkäni . . . sse meenee 
vaaan . . . jaa nää haankaa muun 
jalkoojani . . . mä noojaan sss·ei
nään täähän nääin ja ootan 
kenngäät pooisss . . . nnooin ... 
sssiitten tooinen ... nooin . .. jaa 
m ä kaannan käädessäni ... keen-
gäät kaannan käädessääni .. . 
kaannan . . . juu ... juu . . . juu .. . 
mala. . . juuumala . . . juuu .. . 
juu .. na ... juuna ... juna! Mä 
oon jossakin sssaanonut juu .. 
ju ... juna! ... Heii . .. heiii hei! 
kuuppa . . . kuulllin nuuupin 
veeii .. . ii . . . mikksssis . . . sssaa
tana . . . miikksis te käyytte ih
missstä kurrkuun kiiinni . . . mil
tä sssaat... aantakaa muun 
meennä. . . keeitä te oolette ... 
nneeekereitä kaaiikki. . . jaa 
kaaivelette tte taaskujani .. . 
miltä... sssinä ky ... kyysyt .. . 
kuukako miinä oolen . . . miinäkö 
kuuka olen kuun pu .. pp .. . 
ppuuhun murrrteellisssesssti . . . 
\cuukako . . . Miinä tuulen kaau-
kaa ja oolen uuurrrosssp .. . 
pppuoolinen iiihmissseeläin .. . 
miinä eettsss!n totuutta ja oon
nea . . . oolenko lllöyytänyt tt .. 
tt .. te kyysytte piilkaallisssesss
ti ... kyysyytte ... niiinä löyyssin 
jaa miinä kaadotinn sssen ... 
juu . . . 

- Seis! Älä lyö häntä. Musta 
tuntuu että tää kaveri puhuu 

Chorellin "Sammakko'" el ole se 
• . • • 

1 
limainen loikkiva eläin, jonka me 

ta1~.tuu. aLLe 40 vuod~n .. Ja'ksOissa. tunnemme ja jonka kosketusta, vä
Saa.nnos.t~ymenetelmma. tulevat risemme, vaan 1hminen, nuori 
taJ1om es1~n sot~, nalka.kuolema~ tyttö, orpolapsi. Sillä Cnorell\n 
JOUkkost.enl~~aa tlOt. Ja -abort1t tal teemana on aina ihminen, ihmisen 
h~~ppokayttoLSe.t Ja . .V.~rmat eh- suhde toiseen ihmiseen, ihm1sen 
ka1symenetelmat. Tata taustaa tragedia. Hänellä on terävä silmä 
vas~en kirj?1ttajat pitäv~t. kes- ; ja terävä kY.nä, mutta lämmin ja 
kus:~lua . es1m. k?~duns.Is~~Is.teu "pieniä" ihrriisiä ymmärtävä sy
e!:tkaiSY,lai~teiden etnkasta )ar)et- dän. Kun hän kirjoittaa näennäi
tomana sa1varteluna. : sesti mitättömästäkin aiheesta 

Meidän maassamme perhesuun- tuntuu lukijasta kuin hän katselisi 
nittelu on lähinnä terveydenhuol- mikroskoopin läpi ja sen vuoksi 
:oilista ja sosiaalipoliittista toi- huomaisi enemmän kuin muulloin, 
mini.aa. Liiari tiheät raskaudet ja sellaistakin, jolta paljaat sil
muodost ava.t vaa.r'an nais€n ter- mät on helppo . ummistaa tai se
veydelle. Raskauden pelko ja littää näköharhaksi. 
pakkoavioliitot taas muodosoavat • Tässä kirjassa mikroskooppi 
m1elenterveydellisen ja talou<lel- suunnataan vuorotellen koimcen 
lisen paineen. Ennaltaehkäisevä ihmiseen: Isäntään, joka on eläk
ajattel u pitäisi saada leviämään. keellä oleva lehtori, surun vallassa 
>:>en suurimpana esteenä ovat ' elävä mies; kuuntelijaan, näne::~ 
penseä suhtau,u.minen sukupuoli- vaimoonsa, joka on parantumatto· 
elämään yleensä ja uSfkonnolLiset masti sairas, vuoteenoma· sekä 
ennakkoluuLot. Sammakkoon, orpokodista perhee-

voi mennä ja lukita oven jälk2ea- Vapaissa, valvomattomis'sa olois
sä ja sitten oli yksin. Aivan yk- sa Annankin rohkeus kasvaa, jo
sin . . . Ensimmäistä kertaa Sam- pa niin, että hänestä tuntuu "kuin 
makolla nyt oli oma huone - ja kaikki olisi ollut hänen: vanha hu· 
lukko. Hän lukitsi oven aina yök- vlla ja kooko suuri alue. Isäntä ja 
si ja ensimmäisinä päivinä aamui- rouva olivat orjia". Es ter neuvoo 
sinkin alakertaan mennessään, vä'- häntä: "Sano sinä niille vastaan. 
listä myös keskellä päivää viettä- Mitä ne hullut sulle mahtaa. - -
essään vapaahetkeään vuoteenaan - Poimi niille nokkosia maljakoi
istuen ja vaatteitaan katsellen'', hin ja niiaa ja naura. Älä unohda 
"Maailman korkein sana oli YK- niiata. Siitä hullut tykkää". Anna 
SIN ... kesti muutamia päiviä en- oppii, että "oli tiedettävä mitä tah
nen )tuin hän tajusi yksinäisyy- toi. Piti sanoa: tuo . .. ja sen sai. 
tensä laa)uuden. Hänellä o 1 i l u- Sen osti. Otti. Varasti." Ja mitä 
p a olla yksin. Oli oikein olla itsel- Anna sitten tahtoi? Hän sai hy
leen." Mutta vielä tärkeämpää oli vää pal~kaa näiltä ihmisiltä ja 
se, että kun meni esim. metsään, osti itse mitä hänen mielensä teki. 
niin k u k a a n ei 1.1 o i n u t 1 ö Y-\ Mutta hän halusi, että hänen erl
t ä ä, ja yksin ollessa voi rauhas,a laisuutensa, ainutlaatuisuutensa 
katsella varpaitaan, sivellä niitä. olisi ymmärretty, pelätty sitä, sillä 
Sekin, että emäntä on avuton eikii hänhän oli vaarallinen ka!kllle 
näe mitä Anna tekee tai jättää te· miehille, myös Isännälle. Sammak
kemättä, ja että isäntä pelkää hän- ko. 

Kuvaavaa on, että vuonna -64 seen otettuun palvelijaan, jonka 
avioliittoneuvoloista haki 1300 oikea nimi, Anna, otetaan käyt
henkilöä apua syntyvyyden sään- töön vasta täällä, ensimmäisessä 
nöstelypulmiinsa, kun s•a.maua palvelt<SI:Jaikassa - sitä ennen hän 
vuonna haettiin 2300 aborttia. on ollut vain "Sammakko", räpy
Suhde on nurin.kurinen mu•ta läjalkain~n. 
siihen joudu•aan, kun er{nal taeh- ! Tuo Annan sinänsä merkitykse
käisyä ei tunne<.a tai hyväksyta. · tön jalkojen epämuodostuma on 
Eivä.t vain papit saarnatuolets- hanelle itselleen hyvin tär-keä; 
saan pönkitä ihmisuen ennakko- vaikka hän toisaalta on siitä hyvin 
luuloj.a, myös monet lääkärit onneton, hän kuitenkin toisinaan 

tä, Sammakkoa, on mukavaa. 
Mutta vähitellen Anna kyllästyy 

yksinäisyyteensä; hän etsii seuraa 
kaupan . myyjättärestä, ikäisestään 
Esteristä, joka on paljon varmem
pi ja kokeneempi kuin Anna, vaik
ka onkin maalaistyttö. Esterln 
rohkaisemana hän alkaa lalmin
lyödä tehtäviään; mitä kannattaa 
totella määräyksiä, joitten nouda~
tamista ei kukaan valvo. "Kun ei 
ollut suorittanut annettua tehtävää 
tai oli unohtanut tai hutiloinut, oli 
saatava toruja ja rangaistus. SE' 
oli sääntö, josta ei ollut poikkeus
ta. Se oli ainoa varma tie joka oli 
jatkunut jo vuosikausia. - - -
'l'äällä kahden vanhan ihmisen 
huvilassa Sammakkoa ei toruttu. 
Hänelle hymyiltiin, pudistettiin 
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suhtautuvat penseästi asiaan. ylpeilee siitä, näyttelee sitä muille 
Kirjoittajat arvelevat tanan Ja nauttii huomion herättämisestä 

"- Äitisi on työssä niin kuin ta
vallisesti, isoäiti Antoinette sanoi. 
Tämä on samanlainen päivä kuin 
muutkin. Sinä et ajattele mitään 
muuta kuin itseäsi. Minullakin on 
työtä. Vastasyntyneet ovat likai
sia. Minä inhoan niitä. Mutta näet
hän että olen hyvä sinulle, pesen 
sinua, hoidan sinua, ja silti sinä 
olet ensimmäisenä iloitseva minun 
kuolemastani . .. 

syyksi sekä heidän yleisen piit- 1 ~os~a A~na on juuri siinä iässä, 
taamattomuuden yhteisk unnal li- Jollom knnnostus to1seen suku
sista ongelmista että alan kou- puoleen voimistull ja mielikuvitus 
loutuksen vajavuuden. Suomen askartelee sekä tapahtuneissa että 
Gynekologiyhdistys on tehnyt kuvit~lluissa . s~~suaalikokemuksis
aloitteen, että lääketieteelliset s~, han ~hd1staa po1kkeavuut~nsa, 
tiedekunnat liittäisivät kandi- amutlaatutsuutensa sukupuol!suu
daattiensa opetukseen seksuaall- teensa, ja pitää ilman muuta sel
psykologiaa, sosidl.ogiaa ja perhe- vänä, että se lisää va~rallisel!a t~-

valla hanen sukupuol!sta vetovot-

totta!, sssanoo tuuo ääni ja jaol
la oon tuuo ääni jaa mussstat 
kasssvot jaa tuukee miinua ja 
kasssvot tuulevat liikemmiksssi . . 
liiikemmiksssi.. . muustat kaasss
vot ... jaa jooku napinooi 
vaassstaan . . . muussstiaa kaasss
voja ... eeikä ne naurrra ... eeii 
naurra ... 

- Tää on kuule meikäläisten 
kaupunginosa. Miks sä valko
naama tulit tänne Eks sä tien
ny? kyysssyy tuo jooka tuukee 
miinua ja hään ' paainnosss1i 
sssanaa mmeikkäläisss. . . jaa 
jooku napinnooi . . . eei . . . een 
miinä tiietttänyt ja miltä sssen 
oon vääliä . . . Ssssam . . . Ssss .. 
s ... Sam laauloi miinulle ääässs
jaa laauuloi jaa llaauuloi ... 

- K uule! Älä höpise ukkose
ni! ... sssanoo ttuo jooka tukee 
jaa tyyöntää miinua ssseinää 
vaasssten jaa raavistelee miinua 
ja tiiuukkaa miisssä Ssssam mii
nulle laauloi jaa koossska ... 
tuukee käässsillään ja t iiuuk.., 
kaa ... eeiivätkä kaasssvot naau-
ra ... 

'\ 
- Miks sä kannat kenkiä kä

dessäs ja kävelet sukkasillas? 
. . keengät.. . juu .. uu . . k uun .. 
koossskee ja haa nkaa ... 

- Annas hänelle hänen rahan
sa takaisin! ... sssaanoo ttuo 
jooka tukee miinua ja ssse joo
ka naapinoi tyyönttää tassskuuni 
raahani taakaissin ... 

- Totisesti, tähän kaveriin äl
köön sormellakaan kajottako! 
. .. ssssaanoo ssse jooka raavisss
t elee miinua .. 

- Sulle ei tehdä mitään ikä
vää. Ole kanssamme vaan, ka
veri. Näytähän jalkojas!. Istu 
siihen alas . . . noin ja sukat 
pois ... varjele sentään sun jal-
kojasi . . . verisillä hiertymillä ja 
pahasti. Sukat tarttuneet hierty-

1 

maansa, jopa niin, että "Miehet päätä ja vedottiin hänen velvolli
tulevat hulluiksi kun näkevät ne", suudentuntoonsa. Häntä ei lähe
kuten Anna liioitellen tunnus taa tetty vuoteeseen. Häneltä ei piclä
ystävättärelleen. tetty viikon tai kahden taskura-

1 
hoja. Hänelle ei keksitty rangais
tustehtäviä; niin kuin tiskivuoro 

suunnittelua sisältävän luentosar. neljänä peräkkäisenä päivänä. Tai 
jan. Tiedekunnat O'Vat toistaiseksi portaiden pesu. Tätä hän ei ym
vaienneet. Suurin toivo o.n tässä märtänyt. Ellei aikuinen rangais
tilanteessa pantava äi Liys- ja sut lasta, kun se teki pahaa, syy 
avioliittoneuvoloitten tyÖhön. oli aikuisessa eikä lapsessa ··. 

Olen keskittynyt selostamaan Mutta mistäpäs Isäntä ja hänen 
kyseisen kirjan kolmea ensim- vaimonsa olisivat oppineet lapsen 
mäistä artikkelia näin tarkkaan tai palvelijan kasvattamista, kun 
siksi, että käsittääkseni juuri nä- heillä ei kumpaakaan ollut aiksl· 
m ä ongelmat ovat yleisempiä ja semmin ollut. Aina he olivat olleet 
vaikea.m.pia tässä maakunnassa, kahden, onnellisia vain kahdt:n, 
kuten kOiko maassa yleensäkin. sanomattoman onnellisia, ajattele
Kirja~s<a on monta muuta asiapi- matta ketään muita. Mutta nyt, 
toista puheenvuoroa, Marina ehkä piankin, se olisi lopussa. 
S u n d s t r ö m i n aborttia koske- Hanna poissa, Paul yksin, lopulll
va Onko lapsi r angaistus? Ri tva sesti yksin. "Tällaiset ajatukset 
Turusen Sukupuoliroolit, Pat- saivat ihmisen jättämään puuh:m
rik Törnudd i n Pornografiaa sa kesk·en; jättämään ruuan koske
taiteen vuoksiko? Christer K i h 1- matta. Laskemaan työkalun kädes
m a n i n Seksuaalisia poikkea- tään. Lakkaamaan soutamasta. Py
vuuksia, K. J. L ä n gin Havain. sähtymään tiellä ja s'eisomaan hil
toja sukupuolikäyttäytym isen jaa pitkän tovin. Ei surua. Ei 
rangaistavuuden perusteista sekä pakokauhua sen tähden mikä oli 
H erbert G u m p l eri n Homo- tulossa. Ei hätää. Vain voittama
seksu alismista juristin silmin. ton halu lopettaa kaikki". 
Pa·ri viimeksimainittua artikke- Paul kokee tytön, palvelijan ta
lia paljastaa miele!JJkiintoi.sella lossa olon kuin erottavana seinä
tavalla sen jälkeenjääneisyyden, nä hänen ja Hannan välissä, tai 
mikä lainkäytön aJ.alla vallitsee kuin likaisena, limaisena . . . "Oli 
tieteen tutkimustuloksiin verrat- kuin joku olisi ojentanut hänelle 
tuna, ne ansaitsivat erillisen· ar- lasillisen saastaa juotavaksi. Lasil
tikkelin. lisen virtsaa. - Hän ei voi jäädä 

Ehkäisymenetelmien ta:rkempaa meille enää, hän ajatteli pakokall
esitt€lyä kaipaaville suosittelen hun vallassa. Hän likaa minulta 
samassa Hyvä ttetääl-sarjassa il- kaiken. Hän meidän viimeisen yh· 
mestynyttä ruotsalaisen naisten- teisen aikamme, Hannan ja ml
lääkär i Ulf Larsson-Cohnin nun". 
kirjaa Ehkäisymenetelmät. Siinä Mutta . Harina kuuntelija, joka 
on selkeästi esitelty kaikki taval- äänien peruste~lla tietää kaiken 
lisilln~at ehk~.is~.ke0ot ~I.kaen mi•tä talossa tapahtuu, hyväksyy 
ry~m.menete~asta Ja. paa~yen Annan, lapsena, hoitajana, tar
l"<la)aan ehka1sytablettien es1tte- peell!sena apuna myös Paulille. 
lyyn. SäännöstJelytoimista viimei- Tai ehkä se johtuu voimakkaista 
simmästä, abortista, kiinnostu- lääkkeistä. Joka tapauksessa Han
'neille on tarjolla saman sarjan na sanoo: "Sitten kun minä olen 
kirj~ Aborttikys~my.s, jossa ruot- poissa, sinun ei pi.dä elää yksinä
salamen psykia.t:tJ, Clarence si. Lupaa \se minulle". Ja lääkkei
B 1om q u 1st käsittelee laajasti den vaikutus joka ai.ka ajoin le
abOfl'ttia, sen e.tii.kkaa., lainsää- vitt! Hannan' ja jokapäiväisen elä
däntöä ja käytäntöä. Halpoina män väliin uupumuksen ja epäto
tasku.kirj,atyyp.peinä nämä kirjat dellisuuden huntuja, sai hänet 
ovat kaikki·en tavoitettavissa. melkein tietämättään lisäämään: 
Toivottavasti myös tavoitellaan. "Hänhän kulkee sinun perässäs! 

miin kiinni • . • Ei helvetti, näillä 
jaloilla et kävele aSfkeltakaan. 
Tarttukaa kiinni kaverit. Kan
netaan! 

Uskotko sä tätä saatanan 
valkoista. Isketään päähän ja 
putsataan tää! · ... ssssanoo ssse 
jooka naapinoi . •. 

- Tätä kaveria ei käännetä. 

- , Älä hätäile isä. Hän on me-
rimies, 
tullut, 
vansa! 

eteläamerikasta vasta 
suomalainen sanoi ole-

Olisit vienyt Harlemiin, 
totta siellä joku maanmiehensä 
olisi sen korjannut. 

- Mutta katsopas sen jalkoja. 

Mutta isoäiti Antoinette uskoi 
olevansa kuolematon. Ja kuolema
ton hänen voitonriemuinen ole
muksensa oli myös Emmanuelin 
silmissä, kun tämä katseli häntä 
hämmästyneenä. "Voi lapseni, ei 
sinua kukaan kuuntele, turhaan 
sinä itket, kyllä pian opit tietä
mään että olet yksin maailmassa"! 
Ja sinä alat pelätä sinäkin . .. 

Auringon säteet t ulivat sisään 
ikkunasta. Etäinen maisema oli 
epäselvä, luoksepääsemätön. Em
manuel kuuli ympäriitään ääniä ja 
askeleita. (Hän värisi kylmästä, 
kun hänen isoäitinsä pesi häntä 
tai pikemminkin upotti hänet 
useita kertoja jääkylmään ve
teen . . . ) Kas niin, sanoi !soäi ti, 
nyt riittää. Ei tässä mitään pelät
tävää ole. Minä olen tässä ja kyllä 
kaikkeen tottuu, saatpa nähdä. 

Hän hymyili. Emmanuel ·halusi 
osoittaa kunnioittavansa hänen 
hiljaisuuttaan; hän ei tohtinut 
enää valittaa, sillä äkkiä hänestä 
tuntui että hän oli jo kauan sitten 
tottunut kylmään, nälkään, jvpa 
ehkä epätoivoonkin. Kylmissä la· 
kanoissaan ja kylmässä huoneessa 
hänet yhtäkkiä täytti outo kärsi
väll!syys. Hän tiesi, ette! tällä 
kurjuudella ollut loppua, mutta 
suostui elämään". ' 

"Hurja, erilainen, todellinEn löy
tö, oudon kaunis kirja, järisyttä
vä". Noita sanoja kuuluvat pariis!
laisarvostelij a t käyttäneen tästä 
Marie-Claire Blais'in romaanista, 
jonka perusteella hänet on palkit
tu sekä Ranskassa että Kanadassa. 
Mitäpä tuohon lisäisi tai pois ot
taisi tavallinen suomalainen, sovin• 
nainen . ja perinteitä kunnioittava 
lukija? Ehkäpä huitaisun: "Roskaa, 
s~astaa - kaikkea sitä painetaan 
ja palkitaan" 1 

Itse odotin kai liikaa ja siksi 
petyin. Minusta oli kyllä mielen
kiintoista tutustua tu.on ranskalals
kanadalaisen, katolisen suurper
heen elämään, josta kirja kertoo. 
Vastasyntyneen Emmanuelin ja 
ikivanhan isoäiti Autoinetten yh
teys, josta alussa oleva lainaus on 
näytteehä, oli minusta kirjan ainoa 
kantava, rohkaisevan optimistinen 
ajatus. Luin tätä "hurjaa" tekstiä 
pienin jaksoin usean päivän ai
kana - en siksi, että se olisi ml· 
nua järkyttänyt, sillä minkään
laista yllätyksensekaista tunnetta
kaan en kokenut (siitä huolimat• 
ta, että olen suomalainen "siveel• 
Unen"), vaan siksi, että aina kes
keytti kysymys, johon sitten yri
tin saada vastauksen - muulla ta• 
valla kuin jatkamalla lukemista. 
Yritin, mutta en saanut enkä to
dennäköisesti saa.kkaan, mutta ky
syttäköön silti tässäkin: 

Tee vaan niinkuin sanoin. Tartu 
kiinni ja aletaan kantaa! 

Minne helvettiin me tätä 
raahaamaan? ... sssanoo ssse 

Sortuisinpa minä tai sinä jonne- "Miksi tällainen katkera, pessi
kin vieraaseen maankolkkaan mist!nen elämännäkemys, elämän
jalat tuommoisina. asenne, sen kuvaaminen, joka on 

jooka naapinoi ..• 
- Meille, helvetti!... saan o 

ssse jooka sssyynässs muun jal
kani . . . Uuussskotttko sssiinä 
viilpittömyyteen .'.. miinä kyy
syn ss .. s .. siinulta . . . uuusss
kotko siinä... vv .. vilpit . .. pit
tömyyyteeen ... 

- Tässä tapauksessa uskon! .. 
sssaanoo sssse jooka muun jaaal
kojani ssssyynäsi. .. aa .. a ·'·. 
Anna miinä jooosssakin nuu-
kun . . . . p ... ppäppp . . . päääni 
ssssselväksssi . . . nuukun ..• 

- Totisesti e ttä mun piti näh
dä päivä että mä vien valkosen 
miehen kotiini! ... ssssanoo ssse 
jooka muun jallkojani sssyynä-
si . . . jaa kaantavat minua . .. 
nuukkumaan p . . ppään sseeel
väksssi ... ja yyyksssi heeiissstä 
naaapi:r\oi . . . vaassstaan. . . naa
pinoi . . • jaa kiir .. r .. kirrkaissi
ko jookku tyyttö ... tyytö k iir
kaaissssiko ... 

- Mitä riivattua sinä tänne 
raahaat. Mikä kuvatus se on? 
. .. sssaanoo ssse jooka kiirrrkai
sssi . .. tyyttö joojoka kiirrkai
sssi . .• 

- Hyi saatana. Mikä 'kuvatus 
totisesti! ... sssanoo kkkäheä 
mmiehen äääni ••• 

Kuvatus, kuvatus koko nykyajan ihmiselle niin tuttu ja 

värkki. Olis edes meikäläisiä,.. tavanomainen, ettei se enää ihme-
Tää kaveri ei tiedä rotu- tytä vaan säälittää, miksi se nos

kiistasta mitään. Sillä mä h ei- tetaan jalustalle ja kumarretaan, 
lyinkin... Että munkin pitää kruunataan ainutlaatuisena yhä 
heltyä. . • että mussakin saattoi uudestaan ja uudestaan niin kir
olla hellyyttä koko kirottua val- . jallisuudessa kuin muissakin tai
kaista rotua kohtaarr, seh än mua teenlajeissa?" 
itteänikin riipasee ... Kaipa mä Minusta tuntuu, että Marie-Cla!
hellyin kun se ei pitäny eroa re (olemme suunnilleen samu 
värillä eikä värillä ja jotain vuosimallia, joten uskon hänen 
pentelee erikoista siinä on: tuk- sallivan tämän sinuttelun) itsekin, 
ka kumman pitkä ja niin påin ainakin ajoittain, kyselee tuota sa
pois. Mä pidän kun ihminen maa, koskapa kerrotaan hänen 
käyttäytyy tuolla tavalla ja se vaivaantuneen julkisista huomion
puhui jotenkin niin vilpittömästi osoituksista ja vetäytyneen maa
ja on luottavainen m eikäläisten seudun rauhaan... En ole luke
suhteen ja ... kyllähän sä käsität nut hänen aikaisempia romaane
isä, ja systeri kans . . • Antakaa jaan, joita on kolme (tuskin suo
sen nyt olla että sen noi koivet 1 mennettu?), mutta toivon, että hän 
vähän paranee ... Mua kiinnos- viidennellään ypättäisi arvostelijat 
taa tää kaveri ... Hei, vieläk's sä aivan päinvastaisella tavalla ja us-
tajuat mitään? . . . sssaanoo ssse II k~~· että silloin en ehkä pettyi~i
jooka sssy;tynäs mun jaalkani... kaän, vaan voisin kl!joittaa paljon 
Juu .. uuuu mä kuulen. , . kuuka rohkaisevamman esittelyn siltä 

puuutui .•. 
- Isän ja systerin kanssa 

vaan juttelin susta ja sä 
nukkuun tänne meille! 

1 

kuin nyt täsfä. Sillä Marie-Clai-
mä 1 rella on kyky kirjoittaa - mitä ei 
jää suinkaan kaikilla kynää käyttä

villä prOtestoijilla olet 

(ote laajemmasta teoksesta) Aune Vltlkka 


