
KUN MIES SAI AANEN(MURROKSEN)

"Armeijakokemuksia jakavien

rnieslett hyräreli-slsleetni on

käsittänrättömän vahva. Vii-
meiseen keinutuolin narah-

dukseen saakka hyväveli-ver-

kosto toimii ja avittaa eteen-

pain. Onkohan naisista sa-

maan'i" Nain epailee helmi-
kuisen Kotimaa-lehden pals-

toilla varusnaiseksi aikova

nuori nainen aavistellen ar-

meijakokemuksen vihkiran
nuorukaiset jonkinlaiseen sa-

lali ittoon naisia vastaan.

Vehen aikaisemnrin valtir-

kunnan päälehden naiskriitik-
ko otsikoi mieskirja-an ionsa
"Koirarrko elämäJ - rai rain
rniehen?". Otsikko oli säälivän

,,ivallar a. multei entpaattinett.
jos silla tarkoitetaan kykyä

asettua toisen housuihin. Krii-
tikko totesikin tekstissä

rnieselämäkertojen olevan

kiinrrosluvia, mulla naisen nä-

kökulmasta outoja. Koiranelä-
mällä yleensä viitataan kur-
jaan rlämi.iän ju romanllisem-

min rniltei ontologiseen heit-
teille jattottn. Mutta kulkukoi-
ralla on kur.iuulensa ra.lapai-
nona omat vapausasteensa.

lsärrnällöntr r rlen r aslapainona
(,nrü neu\r)kkuus lai sitten ei.

Ja ne koiral.joilla on isänlänsii.

kyllä tietävät paikkansa. Oppi-
akseen on kaytava koirakoulua
yksityisesti tai julkisesti orga-

nisoituna niin kuin nriehet käy-

vät mieston kouluksi luonneh-

,liltua armeijaa. jossa k,riru-

rniehett .lrimis*n krisikirj,,ilus
r äänn.liiun oikein raulalungul-

la.

hotirrraa-lelr,lrrr nuori neili
lolesi" ellä nruu r)n läynrrä äi-
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din pienie pullarnössökullan-

muruja. Naille pojille tekee

tosi hyvää, että .joku ottaa tur'-

hat luulot pois". Pahanilkisyy-
dessäirr tänrä it.elleen papin

tai sotilaan ammattia a.iatteleva

lyllü oiLeaslaan raulalirnkuis-

tau Juhu Siltalan nrelaelätnä-

kerran sanoman: itsetunto ra-

kentuu vain sille, että sen ar-

von voi riislää toisilta. Sotaväki

miehisenä "salaisuutena" on

kirnsalaiskasr atusla tai oi-

keammin siita pois kasvatta-

mista. Siellä ei niinkään o1,ita

sotiltailoja. raan hieralkioilu.
Asematta sinulla ei ole merki-
tystä ja asema on jotenkin saa-

vutettava. Se "jotenkin" tapah-

tuu Sanaa räärinkävttääkseni

niin. t'llü alenlanralla loisen

vlennät itsesi. Vuorovaikutus

t,n nollasumntapeliä" jossa lui-
sen ar-vonalennus koituu t»nan

arvon vlenr-rykseksi. Jotenkin
täytyy hallita elämäänsä sääte-

lemalla ja sääntelemällä vuo-

rovaikutusta" I'yysisrä ja psyyk-

kistl läheisyyttä ihnrissuhteis-
sa. usumisurulla ja elämriss:l

1 leensäkin. Suurnalais,'rt mi*-
hen ectos rrrkentuu l)lirjJämi-
sell. ja n im*nomaarr vksin pär-

jaamiselle. Reviirien piirtelyl-
le elämisen kävtännöissä.

Omaa elämää yritetliän hallitä
triin ja.uoriluslen kuulla rriin
ilmiselvästi. että ilman tutki-
jansilnrääkin näkee sen ah<lis-

trrksen lr:rl I intakeinona.

Kun mies kokee ja teoin ko-

roslua. ellei hJtt,,le tai -uisi
olla riippuvainen kenestäkään,

se ei voi olla heijastumatta
m\ ()skilirn nanetl sLlnleeseensa

naiseen. Seksuaalisuuteen

yleensä. Yksin plrjaamistli ja

reviirejä hellivä eetos ei liene

paras ja ravitsevin eväspaketti

epävarmassa maailmassa. Siel-
lä ollaan enemmän tai vähem-

män riippuvaisia toisista. Mut-
la luon [ür\ ilser uutlett lunnis-
taminen, saati sitten tunnusta-

nrinen omalla kohdalla. orr sa-

malla oman vajavaisuuden

lunnusluntisla, sillä tarril.e-
\uus on heikkojen - esim"r-
kiksi naisten - ominaisuus.

Kun miehisylrlen ulkoisel mit-
tarit puuttuvat, oman miehi-
syytlen totlistamisesta tulee us-

konnolli.la kilroill"lua muis-

tuttava plosessi tai tila. Ei ole

miehisyyden normia muuten-

kaan normitlomassa yht"is-
kunnu.su. Un vuirr ristiliilui'ia
odoluksiu. jolka nruLkivat liit-
tämättiimyyden tuntoja, ilnre-

niväipä ne milla elämän alu-

.ella lahansa. Siitl kirjoj.n
molliviritteisyys, vaikka kasi-

teltä\'issä kirjoissa ei olekaan

kysyrnys siitä, että miehen ase-

ma olisi huonontunut. Se on

kyseenalaistunut ja nraailma

monimutkaistunut. "Miehen

elärnässä" Matti Hyvärinen to-

teaa juuri sen tuottavan lisää

vapausasteita miehen ela-

rnään. "Kun vapausasteet kas-

rlral. siirlrv rua\ ullaminen
r lrä enerrtrnän nrielren sisiii-
seksi usiuksi. Stoaluinen r,,i
sird\ ultüil menestvksenrä vä-

hästä, toiselle kaikki on tyhjaä

kuorta." Mies alkaa hautoa tu-

lematla emoksi? Joka tapauk-

ressa nlene5l\ misen raj,,ja ja

ehtoja pyritaan määrittele-

nrään uutlelleen tavalla tui toi-

sellu .uhtee'su lksilöllistr r iin
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tavoitteisiin. Niinpä - jatkaen
H1 viirisen ,rivallusla - "mieslü

ei pidä eikä saa puristaa mihin-
käär-r yhteerr ja ainoaan sanka-
ruurl"n lai kurjuuden lajitvrp-
piin". Kun rnies - tai kuka ta-
hansa - pilnnilun pähkinän-
kuoreen. se on varsin :rhdas
paikka. Ahdistava. Sitä rodis-
tavat niin Siltalan teos kuin
'"Elrikiliin mies" -kirjan rrries-
elämäkerrat ja sitä .jäsentävä
"Miehen elämää" -kirjakin. Ja
se mitä on ollut tapana kutsua
elavaksi elamaksi.

Mutta e[ävästä elärnästä lun-
tuu nousevan esiin kurjuusta-
rinoita, silla nriestutkirnus
(nritä se nyt tarkkaan otta-
en onkaun) saa nraksaa airru
kolmanteen ja neljänteen po[-
\een saakku ju silll on nrviis
jonkinlaisia verisiteitä kt;y-
hyys- ja syrjäytymistutkimuk-
seen. Asunnottomuutta. alko-
holismia, itsernurhia, so"iaa-
lista jl psyvkkisti.i pauperismia
or al kur illarreel l ksinäislen
asemien tuulitakkiset nriehet.
V[issi ovul nrerrestyneel rnie-
het? Siis rrruualla kuin naisak-
tivistien viholliskuvissa.

Miesten välinpitämättiimyys
"pehmojuttuja" kohtaan on il-
meinen. Ne on nähty vähättele-
visli "s,rsiaaliämrrrien" rer ii-
rinä. Niinpä avioero- tms. so-
siaalikri i siproblematiikassa
sekä auttajat että julkisuuclen
ugendanvullijal orul olleet nai-
sia, jotka ovat näiden ongelmi-
en yhteydessä antaneet luvan
itselleen märiritellri sekä on-
gelma että rnies. Mittana on
klltetty naistu ja klllri siinti
miehestä puutteita luytyy. Va-
javuuksia. Ja syyllisyyttä. Rei-
lu kvmrnenen vuolta sillen toi-
mitin kirjan "Miehen mallit".
Se oli aikau. jolloin puhuttiin

siitä, miten "henkiltikohtainen
on poliittista", miten miehen-
kin pitaa puhua, ilmaista tun-
teensa. No. kun satuin teke-
mään niin, sain kuulla joiltain
sisarilta, miten olinkin tunte-
nut väärin. lln silloin ja viela
vähenrmän tänään voi välttyä
ajattelemasta ja yhdistärnästä
lällrisla sukrrpuolirnilitantis-
miu islamiliriteerr puliittir-us-
konnolliseen Iundamentalis-
rniin; sckin puhuu henkiltikoh-
taisuurlerr poliittisuutle.ta ja
kepittää "moraalipoliiseineen"
hunttultorrria tai jirkelee [utno-
jaan. Saatanallisia sakeita nah-
rlaan kaikkialla. Miehen sano-
nriset suhteutetaan siihen varn-
nlaan. ellä hän on nries. Taulirr-
sa syynä ja seurauksena.

Siksi nyt käsillä 0levat ki{ar
oval lärkeilJ antuessaan mie-
helle oman äänen, joka ei ole
vain vallan puhetta. Vaikka
kaiken ralona nä1 tlääkin pais-
tavan jonkinlainen alakulo,
niin rninään kurjuuskirjalli-
suutena en osaa niita pitU. Sita
ei hrli rnieslen elämäkerroista
tajua. Ainakaan valtalehden
fiksu naiskriitikko ei osaa aset-
tua kertomusten miehen ase-
maan ja tilanteeseen, ennen
kuin elärnäkelto.ja jäsentävät
samakiel iset ) hteiskuntirt ietei-
lijamiehet rinnakkaisteokses-
sa "Miehen elamaiä". He kie-
listävät ja mielistävät kerto-
muslen nriehel. Jrisenläräl jir
selitlävät. Eräitlen tekstien
kohdalla välähti vanha veilaus
auringon selittämisestJ seiso-
nralla sen erles.ä. l\4ulla vain
valahti, silla niin Siltalan kuin
vhteiskuntatieteilijOiden teks-
teissä elämäkerrat koskettele-
\ u[ enemmän lai r ähemmän
k irj,rittajien onria kipupisreitä.
He ovat itse eräänlaista soke-

ainkirjoitusta, jota elärnäkerrat
lukevat?

Elämäkertojen vire on slaa-
rilirisen rn,,lliviritlei.ti. jon-
kinlaista tasaista ilottornuutta.
\4utta tästä tilarrleeslu rre eivrit
varsinaisesti syytä muita. Pi-
kemnrinkin lolear al elümän
r atjoitte"n ja menelcttyine
mahrlollisuuksineen olleen "it-
sestä kiinni". He ottavat oman

elämänsä omille harteilleen.
Tekeväl lai nruolouluvat jon-
kinlaisiksi pikkujattilaisiksi
tietämältä aina, kummalla sa-
nan osalla - pikku vai jattiläi-
nen - on painotus. Siinä on sa-
rnanaikaisesti itsensä näivettä-
mistä ja kaikkivoivaksi juma-
laksi puhaltamista.

Muistelmakirjallisuuden py-
syvää alaotsikkoa, a1xrlogia pro
vila .ua eli s.lilläen rlrimänsi.i

parhain päin, elärnäkertakir-
joituksiin ei osaa liittaa. Se

eluoikeus lierree ralullu rain
konjakilla kulrirreleissu mari-
noirluille ja saunassa palva-
tuille vallan rniehille. Mutta
heidän muistelmissaan onkin
puhunut valta, ei mies, vaikka
moni sisar niin haluaakin näh-
da.
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