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sellisesti tuttu jokaiselle pojalle,
joka on joutunut isojen jätkien
pelossa miettimään reittejä ja ai-
katauluja henki kurkussa.”

Komeassa kolumnissaan ”Pal-
lokentän laidalla”, joka viittaa
Uuno Kailaan tunnetun runon
jalkapalloa kentän ulkopuolelta
katselevaan rampaan poikaan,
Raittila kirjoittaa, että ihmisten
enemmistöä, miehiä ja naisia,
saattavat hyvinkin johtaa pelisil-
mänsä ja röyhkeytensä palloken-
tällä hioneet virtuoosit. Mutta
miesten enemmistön kanssa
heillä ei ole muuta yhteistä kuin
se, että näiden virtuoosien käyt-
täytymisestä saa syyt niskoilleen
koko mieskunta. Mieseliitti sor-
taa ja alistaa molempia suku-
puolia:

”Alistetuista naisista miesten

enemmistön erottaa se, että mie-
het ovat hiljaa. Verbaalisen he-
gemonian tällä alueella vallannut
naiseliitti ei määrittele heitä sor-
retuiksi. Päinvastoin. Miesten
pääjoukko syyllistetään siitä,
minkä uhreja he ovat.”

Mutta tässä lienee lähtökohta
miellyttävämpään miehisyyteen,
kuten Raittila on myöhemmin
palstallaan Hesarissa kirjoittanut
(otsikolla Hei jätkät). Raittila
viittailee kirjallisuuden uusiin
mieshahmoihin, kuten oman ro-
maaninsa ”Ei minulta mitään
puutu” isään, joka saa vaimonsa
tolaltaan ehtimällä tekemään kai-
ken, niin miesten kuin naisten
työt. Sitten löytyy Kari Hotakai-
sen Juoksuhaudantien kokkaava,
luuttuava ja leipova Matti Virta-
nen, joka on opetellut niin piha-

kuin esileikitkin. Lopulta Raitti-
la esittelee myös pukeutumis- ja
sisustusesteettisen miehen sil-
män, johon vaimo joutuu tur-
vautumaan aina vaatehankintaa
ja -huoltoa myöten. Tällaisten
miesten ominaisuuksien yhdis-
telmän kehittäminen ja kehitty-
minen olisi katalin temppu, min-
kä naiselle voi tehdä:

”Halpamaisuuden huipuksi
siihen voidaan liittää yhteiskun-
nallinen ohjelma, joka tekee lo-
pun naissukupuolesta sellaisena
kuin se nykyisin tunnetaan –
alistettuna. Tarkoitan ohjelmaa,
joka riistäisi naisliikkeeltä sen
olemassaolon perusteet: uhriu-
den ja ongelmat.”

Näin pyörii märkä saippua pe-
sunkestävän kolumnistin käsissä.

Diplomi-insinööri Juha Kostiai-
sen, teoreettisen filosofian do-
sentin Tere Vadènin ja toimit-
taja, yhteiskuntatieteiden mais-
teri Pauli Välimäen keskustelu-
jen hedelmänä on syntynyt kirja,
joka virkistävällä tavalla synnyt-
tää politiikkaa uudelleen. 

Niin kauan kuin on vaihtoeh-
toja ja ristiriitoja on politiikkaa.
Tekijöiden mielestä Suomen ny-
kyinen vaihtoehdottomuuden ja
henkisen arvottomuuden lei-
maama järjestelmä edustaa poli-
tiikan ja etiikan rappiota. Poli-
tiikka ja eettinen pohdinta elävät
vain kriittisyydestä ja epäilyksen
herättämisestä ja näivettyvät sel-
viöiden ja kyseenalaistamatto-
muuden ilmapiirissä.

Kirjoittajat kyseenalaistavat-

kin Suomen politiikan oikein
perinpohjin. Puolueet syntyvät
heidän mukaansa historiallisista
tarpeista ja niiden tulisi osata lo-
pettaa itsensä, kun ne ovat teh-
tävänsä tehneet. Kaikki puolu-
eet, myös uusin Vihreä Puolue,
joutavat kirjoittajien mukaan
haudan lepoon. 

Kirjoittajien mielestä pohjois-
maisessa hyvinvointipolitiikassa
on siirryttävä elämänpolitiikan
aikaan. Se ei ole vaihtoehto poh-
joismaiselle hyvinvointimallille,
vaan sen seuraava vaihe. 

Usein ajatellaan, että politiik-
ka on jotain tavallisten ihmisten
yläpuolella olevaa, heidän asiois-
taan päättämistä. Elämänpolitii-
kassa poliitikko on juuri tavalli-
nen ihminen. Hän ratkoo omia

ongelmiaan, etsii vertaisapua ja
käyttää hyväkseen läheistensä ja
yhteiskunnan tukiverkostoja.

Elämänpolitiikka voi kirjoitta-
jien mielestä muuttaa ylhäältä
johdetut ja monesti kovin hol-
hoavat sosiaalipoliittiset järjes-
telmät yksilöllisemmiksi ja kan-
salaisten elämänkulkua jousta-
vammin seuraaviksi tuiksi ja pal-
veluiksi. 

Kirjoittajat esittävät siis omia
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näkemyksiään, mutta eivät ju-
malansanana. He ovat avanneet
internetissä keskustelupalstan,
jossa keskustelu jatkuu. Osoite
on www.traff.info. 

Viettelevyyden idea on kieh-
tova. 

Väkivaltainen tai tuhoava
kansalaistoiminta on kääntöku-
va vallanpitäjien vaihtoehdotto-
masta vallankäytöstä, kirjoittajat
toteavat. Vuoropuheluun tai
avoimeen kohtaamiseen ei pyri-
tä, molemmat poolit eristäyty-
vät omaan oikeassa olemiseensa.

Tulisi synnyttää kolmas tila,
kohtaamisen tila. Tämä juuri on
kirjoittajien mielestä politiikan

aito ydin: ristiriidat ja neuvotte-
lut, suoraselkäisyys ja kompro-
missit kuuluvat arkeen. Avoin
demokratia ei pyri puhtaaseen
harmoniaan, vaan rakastavaan
konfliktiin. 

Ilmaisu ”rakastava konflikti”
kuulostaa hätkähdyttävän
utooppiselta nykymaailmassa.
Mutta juuri sitä tarvitaan, sillä
ilmaisu sisältää kaikkien tai mo-
lempien osapuolten kunnioituk-
sen. 

Demokratian tarkoitus on
nähdä ylimääräistä vaivaa, jotta
tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
toteutuisivat paremmin. Poli-
tiikka on ensisijaisesti arvokes-

kustelua, jolla on syvä eettinen
ulottuvuus, kirjoittajat sanovat.
Viettelevä politiikka ei ole kol-
mas tie eikä neljäs ikkuna, vaan
politiikan paluu politiikkaan. 

Politiikalle on annettava sille
kuuluva arvo ja politiikan on
kannettava arvoja, jotta se ei la-
tistuisi asioiden hoidoksi tai
asiantuntijuudeksi. Politiikka on
intohimojen ja järjen, yllättävien
mahdollisuuksien ja sisukkaan
puurtamisen asia. Viettelevä po-
litiikka on oppimisen iloa kaik-
kein haastavimmalla alueella: ar-
vojen alueella. 

Tavatkaamme siis rakastavien
konfliktien parissa! 
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