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Kun katselee aikamme naistenleh-
tiä, huomaa, miten asumisesta onkin
tullut sisustamista. Kulutusta.

Syöminen on näiden lehtien si-
vuilla muotoutunut ja hienostunut
kulinarismiksi. Hienoviritteiseksi
nautiskeluksi. Kulutukseksi. Ja
vanha kunnon sängyssä peuhaami-
nen on alkanut kantaa erotiikan nimi-
kylttiä. Kaikki on niin hienoa.

Perustarpeidemme tyydyttäminen
on saanut kulutuksellisen silauksen.
Niiden kultivoitu tyydyttäminen on
muotia, joka erottelee nautiskelijan
rahvaasta. Se on muotia. Erotiikka-
kin. Semminkin kun Saarisellakin sei-

soo Albertinkadulla.
Mikäli on uskominen lehtiin ja kir-

ju, kustannustoimintaan, elämme
jonkinlaista erotiikkaboomia. Sille
kun näyttää olevan jonkinlainen
markkinarako perherakenteen ja kau-
pungistumisen myötä kaupunkeihin
lennähtäneissä hyvin toimeentule-
vissa sinkuissa. Alle puolet väestöstä-
hän näyttää asuvan ns. oikeissa per-
heissä, niissä joista luimme alakansa-
koulun lukukirjasta.

Perimmältään kuitenkin erotiikka-
boomi saa hakea juuriaan naisliik-
keestä, joka oman kehityksensä
myötä nosti naisten seksuaalisuuden
keskusteltavaksi. Puheen siirtyessä
seksuaalifantasioihin liikuttiin jo ero-
tiikan alueella.

En kuitenkaan pysty kuvittele-
maan tänä päivänä vapaan seksin
kauden eli 1960-7Oluvun asentokir-
joja, sillä siinä määrin uskon aidsin
hillinneen seksuaalikäyttäytymistä.

Joten se mielihyvä on haettava erotii-
kasta.

Isolla kohulla ilmestyi Sara Heinä-
maan ja Päivi Tapolan kokoamana
eroottisia tekstejä eli Loputtomat
hunnut. Jo pelkkä kirjan julkistamis-
tilaisuus antoi oivan kuvan suomalai-
sesta erotiikasta - olipa se sitten mie-
histä tai naisellista, Kutsussa nimit-

täin kiellettiin kuvaamasta tilaisuu-
dessa. Kirjoittajat eivät halunneet
tunnistautua.

Sitä se on erotiikkamme. Piilossa
oloa. Nimimerkkejä. Pimeääja ja kar-
heaa käsikopeloa.

Eivätkä tekstien sisällötkään juuri
eroa miehisestä tavasta kirjoittaa.
Niin fantasioita kuin ovatkin, sama

ryppyotsaisen nussimisen makuhan
näissä on. Sama rekvisiitta ja samat
pelit kuin parjatussa miesseksuaali-
suudessa. Ei tunnu löytyvän sitä pal-
jon puhuttua ja kauan haettua nais-
erotiikkaa. Paitsi ehkä nimimerkki
Tonen kuvaus yhtaikaisesta rakaste-
lusta ja lapsen imetyksestä. Rajoja
rikkovana sitä voi pitää kauniina esi-

merkkinä siitä, mitä se ns. naiserityi-
syys voisi olla tällä alueella.

Esipuheen j a tekstien epäsuhta ker-

too markkinoiden imusta. EsiPuhe
hamuaa rajoja rikkovaa naiserotiik-
kaa,joka olisi toisenlaista kuin kuule-
man mukaan miesten. Ranskalainen
kepeys ja iloittelu on teksteistä kau-
kana. Totista hikistä työtä se on suo-

malainen naiserotiikkakin ainakin
näiden tekstien valossa.

Sara Heinämaan hamuamaa rans-
kalaisuutta löytyy sitten sitäkin
enemmän Kirjayhtymän tuotan-
nosta. Muutenkin Kirjayhtymän tä-
män "lajin" kirjallisuus on lukemisen
arvoista. Esimerkiksi Karin Struck,
Djuna Barnes, Gerard de Cofianzetai
vaikkapa Raphaele Billetdoux ovat
nimiä, joihin voi tutustua ja nauttia
tekstin ilmavuudesta, leikittelystä ja
jopa tyylikkäästä sensualismista
eroottisissa kuvauksissa.

Samaa leikkimieltä, joskin miehi-
sen silmän näkökulmasta edustaa
WSOY:n julkaisema "Eros, rakkau-
den kuvat" (Carlo Ferrero). Siihen on
koottu eroottisia tai pornografisia ku-
via, piirroksiaja valokuvia sekä posti-
kortteja tämän vuosisadan varrelta.
Sanoisin, että varsin kiva kirja, ellei

sanaa kiva olisi koverrettu niin tyh-
jäksi. Olennaista erotiikan kannalta

- niin kuvakirjasta kuin onkin kysy-
mys - on se, että Ferrero on jaotellut
kuvat eri aistien (näkö, kuulo, haju,
maku, kosketus) mukaan. Kaikki ais-
tit ovat erotiikan välineitä, keinoja.

Erotiikan sosiaalista tilausta edus-
tanee myös WSOY:n kokoama mam-
mutti "Sata tarinaa Decameronesta
Emmanuelleen", johon on koottu
eroottisia novelleja ja romaanikatkel-
mia eri kirjailijoilta. Vaikka kirja al-
kaakin komeasti de Maupassant'n
Rasvapallolla, teksteistä jää jotenkin
raiskaamisen maku. Laajempien ko-
konaisuuksien pätkiminen erootti-
siksi kimaroiksi ei lopultakaan palvele
erotiikkaa eikä kirjallisuutta. Sillä ta-
voin erotiikkaa paisutellaan aina suh-
teettomuuteen saakka ja irrottamalla
se kokonaisuudesta, johon se kuuluu,
se eristetään.

Tämän kirjan jälkeen palaa varsin
mielellään maagisten realistien Mar-
quesin tai Amadon pariin, joiden kir-
joissa erotiikka on kaiken aikaa läsnä,
osana arkea ja osana juhlaa. Tieten-
kin niiden erotiikka on machomaista,
mutta se on kuitenkin luonnollista,
luontevaa.

Siellä sekä naiset että miehet ovat
seksuaaliobjekteja ja ovat sitä mielel-
lään. Mutta esineitä he eivät ole. Siinä
on vinha ero.

Niin näistä kirjoista kuin sosiaali-
ja terveysministeriön työryhmän
"seksiloma"-muistion saamasta pa-
lautteesta näkyy, miten ahdistuneen
kapea on näkemyksemme erotiikasta.
Rautalangasta väännettyä pornogra-
ftaa?

Vaikka toimimme erotiikassa mie-
hinä ja naisina, niin erotiikan pää-

määrän ei suinkaan tarvitse olla frysi-
nen rakastelu. Kosiskelkoon mies vas-

tahakoista naista tai päinvastoin.
Siinä koko eroottinen leikki, joka pe-

rustuu siihen, että miehen ja naisen
välillä ei ole rauhaa. Sanokoot suku-
puolensa kieltäneet mitä tahansa.

Olkaamme seksuaaliobjekteja, äl-
käämme esineitä.

SePPo Helminen
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