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Golf ja elämä

Tuula-Maria ahonen 

Seppo Palminen 
Buddha pelaa golfia.  
alle sata annosta  
asennetta aikuisille 
Smile audiovisual oy, 
2008 
www.smileaudiovisual.fi 

Anna Kontula on tehnyt kun
nioitusta herättävän väitöskir
jan, mutta ei kaikille mieluista. 
Helsingin Sanomien kuukausi
liitteen lokakuun numerossa 
sen miltei teilaa toimittaja Jouni 
K. Kemppainen, jonka mukaan 
”Kontula on päässyt tulokseen
sa haastattelemalla 25:tä suoma
laista prostituoitua, tai siis seksi
työläistä”. Minkälaisia nämä sit
ten ovat? No onnellisia ihmisiä, 
Kemppaisen mukaan siis.

Tuo pelkistys ei vastaa lähes ol
lenkaan Anna Kontulan analyy
siä. Totta on se kirjassa kerrot
tu asia, että seksityö ei ole kiel
lettyä. Se on totta, mutta ei riitä. 
Ei myöskään Kontulalle, joka te
kee kiitettävää työtä.

Seksityötä tekevällä on erilai
sia vaikeuksia. Kontula ei varsi
naisesti kuvaa kovin paljon seksi
työn nurjaa puolta, mutta sanoi
sin, että ei kirja tuohon ammat
tiin houkuttelekaan. Tai jos hou
kuttelee, se mielestäni edellyt
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tää henkilössä joitakin poikkea
vuuksia. Vai edellyttääkö? Alal
le ei päädytä niinkään suurten 
tulojen tai traumaattisen men
neisyyden vuoksi. Sen sijaan tuo 
ammatti vapauttaa naisen tiu
kasti kontrolloidusta palkka
työstä. Vapautus kuitenkin me
nee, kun nainen vanhenee. 

Pitäisikö sitten vain surkutella 
noita ammattilaisia? Ei varmaan, 
koska se on oma valinta. Kontu
la on tehnyt vakavaa työtä ja pää
tynyt muun muassa siihen, että 
todellisuudessa pakko ja vapaa
ehtoisuus voivat kietoutua yh
teen samankin henkilön histori
assa. Voisin kuvitella, että juuri 
vanheneminen on seksityöläisen 
uran ikävimpiä piirteitä, mutta 
saattaahan olla myös juuri ikään
tyneistä pitäviä miehiä.

Kontulan kirjasta erottuu 
eräänlainen poltinmerkki. Huo
rastigma elää. Onko se välttä
mättömyys? Onko raha se, mi
kä aiheuttaa stigmaa?

Poliisi on hellittänyt otettaan 
prostituutiosta, koska – toistan 
vielä – eihän se ole rikos. Toi
saalta rikoksen piirteitä se saattaa 
mielestäni saada kaikesta huoli
matta, vai olenko väärässä?

Totta kai tiedän, että köyhissä 
valtioissa prostituutio on ensi si
jassa leivän lähde. Suomessa tä
mä lienee vähäistä. Tosin 1990
luvun alun suuren laman aikana 
naiset suostuivat palvelemaan ra
vintolaasiakkaita rinnat paljai
na. Siinä on suuri ero varsinai
seen prostituutioon, mutta ole
tettavasti sekin lisääntyi tuona 
ajankohtana. Vai lisääntyikö? 

Golfaan itseni kokoon ja ehjäk
si, toteaa kirjassaan luova johtaja 
Seppo Palminen. Samaa hän te
kee myös yhteiskunnalle: miten 
golf voikaan liittyä mihin tahan
sa asiaan elämässä? Mutta näin
hän systeemiteoreettisesti ajatel
len asia on! 

Vaikka golf ei ole syntyperäl
tään itämainen laji, siinäkin ta
voitteena on mielenrauha ja 
kamppailua käydään oman it

sen kanssa, Palminen määrittelee 
lähtökohtansa. Hänestä tuli golf
filosofian matkasaarnaaja he
ti, kun hän huomasi, että nautti 
kentän kiertämisestä enemmän 
kuin useimmat kanssapelaajan
sa, vaikka he olivat huomattavas
ti taitavampia golfaajia. 

Elämä on täynnä sairasta täy
dellisyyden tavoittelua, epätäydel
lisyyden kieltämistä, Palminen sa
noo.  Siksi golf on mainio koulu 

kohdata keskeneräisyytensä. Sekä 
golf että elämä ovat molemmat 
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epätäydellisyyden sietämistä. 
Palmisella on unelma, että 

epätäydellisyys nostetaan kansa
laishyveeksi. Huonouden mykis
tävä voima: välillä on upeaa mo
kata oikein perusteellisesti. Itse
tuntosi saa aivan uskomattoman 
piristysruiskeen joka kerta, kun 
selviydyt huonosta pelaamises
ta ilman selittelyjä, ilman synk
kää ilmettä. Älä koskaan luovu 
oikeudestasi olla huono golfissa, 
niin kauan kuin nautit siitä.

Improvisaatioteatteria harras
tavana olen myös kokenut, kuin
ka ”mokaamisen jalo taito” tuot
taa todella vapauttavaa, terveh
dyttävää ja iloista ilmapiiriä ih
misten kesken. 

Lajin oikein oivaltanut golfaa
ja ei tarvitse mielialalääkkeitä ei
kä kallonkutistajaa, sanoo Pal
minen. 

Yhteiskuntamme karttaa luu
sereita ja luo jatkuvia kilpailu
ja, joissa voittajaksi selviää vain 
yksi.

Mielestäni tylsintä urheilus
sa on se, että kun joku voittaa, 
muut häviävät. Tunnen erittäin 
monta niin kilpailuhenkistä ih
mistä, että koko heidän elämän
sä on vertailua, toisen voittamis

ta, nujertamista, päihittämistä, 
Palminen kuvailee ahdasta ja ah
distavaa hengenmaisemaamme. 
Tunnen myös monta stressiauto
maattia, joille kiireestä on tullut 
jonkinlainen tärkeyden osoitin. 
Ovat suorastaan ylpeitä siitä, et
tä tekevät töitä 12–15 tuntia päi
vässä, vuodesta toiseen. Tiedän 
sen erittäin hyvin, koska olen ol
lut yksi noista typeryksistä. 

Palmisen mielestä ehkä hie
nointa golfissa on, että se on 
määritellyt voittamisen uudel
leen. Voittaminen ei ole nolla
summapeliä. Voittajan seppelei
tä on tarjolla rajattomasti. Voit
tamisessa golfkentällä on kysy
mys itsensä hallitsemisesta. Gol
fissa pelataan kenttää ja itseään 
vastaan.

Kaverin onnistuminen tuntuu 
vähintään yhtä hienolta kuin 
omat onnistumiset, usein hie
nommalta. ”Yläviitonen” niin 
sanotulle vastustajalle osoittaa 
paitsi hänelle, myös itsellesi, että 
asenteesi on kohdallaan. 

Todellinen voittaja oppii en
simmäiseksi häviämisen taidon. 
Siihen ei tarvita edes vastustajaa, 
jo pelkkä tunteeton golfkenttä 
voi nöyryyttää sinut näännyk

siin. Kun pelaat kenttää vastaan, 
havaitset, mistä golfissa on pe
rimmältään kysymys. Sinä kie
hut vihassasi, Palminen tietää.

Kielteisen muuttaminen 
myönteiseksi on taolaisen osaa
misen pääperiaate. Tämä tapah
tuu mm. kohtaamalla kielteinen. 
Palminen siteeraa Esko Reinon
poika Alankoa: ”Jos käyt useas
ti omalla epämukavuusalueellasi, 
se kutistuu ja muuttuu pikkuhil
jaa mukavuusalueeksi.”

Jos Palminen pelaisi golfia 
vain silloin, kun hänellä on ai
kaa, hän ei pelaisi sitä koskaan. 
Almanakassa pyhällä paikalla on 
itsekasvatus golfin merkeissä. Ih
misten keskinäinen kohtaamat
tomuus näkyy mm. mielenterve
ys ja rikosongelmien kasvavina 
lukuina. Monet eivät enää osaa 
kaivatakaan todellisia kohtaami
sen hetkiä? 

Kiireettömyydestä on tullut 
minulle perustarve. Asioidessa
ni ihmisten kanssa arvostan kii
reettömyyttä, siis sitä, että kes
kustelukumppani on sen ohikii
tävän hetken täysin läsnä, Palmi
nen sanoo.


