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Olcn uscamman vuodcn scu-
raillut varsin tiiviisti ns. sukupuo-
liroolikcskustclua ja puhccnvuo-
ro.ja keski-iän kriiscistä sckä eri-
laisia "joka nuijan niksikirjoiksi"
tarkoitcttuja avioliitto-oppaita.
Lisäksi korviini on kantaurunut
jonkinlaista huminaa ns. miehcn
kriisistä, jota olcn y,rittänyt sirtcn
jäscntää scuraamaani. Jotcnkin
tästä pohdinnasta on .jäär"ry,t vain
picni raudanmaku suuhun. Rau-
talansasta r'äännctyistä vksinkcr-
taistuksista, cncmmän tai r'ähcm-
män dosnraattisista v,lcistyksistä,
syvttclc','istä .f a osoittclcvista sor-
mista, lraascista,ia kvasipvkologi-
sista käsitcjärjcstclmistä on ra-
kcnncttu äänckäs konc,jonka kiti-
nän alta ci aina olc kuullut. mitä
sanottavaa kirjoittajilla tai pu-
hccnvuoron kävttäjillä on ollutja
onko sitä ollut ollcrrkaan. Joten-
kin on tuntcnut itsensä käsikope-
lolla liikkur.aksi sokeaksi, joka on
eksyr-ryt satamaanja vrittää kuun-
nella näidcn koneiden, nostokur-
kien, äänistä, mitä r.rc lastaavat.
On tietänr t, cttä tärkcätä tavaraa
on mcnossa ja tulossa, mutta ci
ole sitä aistinut mitenkään.

Tämän vuoksi olcn odottanut
romaanikirjallisuudelta. crrä se

.iuuri olisi pyrkiny t hahmotta-
maan sukupuoliroolicn ja niidcn
kokcmisen ilmiömaailmaa niin li-
haiscn ja lähcisen autcntrisesri
kuin kaunokirjallisuus mahdol-
listaa.

Jos menneidcn'u'uosikvmmcn-
tcn avioliittoromaanit huipcntui-
vat aviorikoksecn. scn aihcutta-

maan syvllisyytccn ja sovituk-
sccn, niin tämän päir,än avio-
liittoromaani 

- 
vai sanoisinko

parisuhdcrom aani 
- 

lähcstyy ih-
missuhdcproblcrnatiikkaa rärä
ns. rikosta korostamatta, pikcm-
minkin scn chto.ja, mahdollisuuk-
sia ja todcnnäköisyyksiä kartoit-
tacn. Kysymykst-.ssä on cncm-
mänkin kuvaus tilantccsta. .jossa
parisuhtccn sisällä toincn liikah-
taa 

- 
kasvaa tai lähtec. Siinä

miclcssä nc ovat vankilakuvauk-
sia, niin vartijoiden (kcitä ne sit-
tcn ovatkin) kuin vapautumiscn-
kin kuvauksia. Sukupuoliroolcja
a.jatcllcn on varsin kuvaavaa se,

cttcir,ät mieskiriailijat juuri ole
va rsina isia avioliit toromaa nei ta
ainakaan Suomcssa kirjoitrancct.
Eikö sc olckaan tärkcä asia suo-
malaiscllc kirjoittavallc miehelle?
Vai onko sc tänä päivänä tulehtu-
nut niin kipeäksi asiaksi, ettci sii-
hcn uskalla koskca, saati sittcn
uppoutua? Muutcn kuin ehkä tc-
orccttiscsti. Vai onko niin. cttä
kirjoittar.,alla suomalaisclla ci sit-
tcnkään olc kokcmusta ar,ioliitos-
ta? Ivlichcn ar,iokriiseistä näyttä-
r,ät kirjoittavan naiset. Onko n1't
sittcn k,vsymvs siitä, cttä he ovat
määrittclcmässä micstä, häncn
ongelmiaan ja häncn tuntemista-
pojaan. Ulkoapäin. \'ai mistä on
kvsymys, hyvät elämäntapatirkis-
tclijät?

Kun rooli jossakin ihmissuh-
tcessa on Vakiintunut, sen muut-
taminen ci toki olc mahdotonta,
mutta vaikeaa se on. Halu kasvaa
tai pakko muuttua. rikkoa naami-
onsa aihcuttaa usein sen, että toi-
ncn osapuoli Iunte('itsensä pcte-
n,ksi, joissakin tilanteissa jopa hv-
lätvksi. Naanrionä1tclmämme
käsikirjoitukset ovar juoniraken-
tccltaan hy,r,in urautuncita. Ja
kuitcnkin roolicn esittämiscn, elä-
n.riscn ja kokcmisen ilmiömaailma
on liikkccssä kaikcn aikaa. Aina-
kin pinnan alla. Naamioiden alla
on clävät, mutta valonarat kas-
vot, joilla on ilmeitä. N'Iiehen ja
naisen r,äliscssä suhtccssa tämä

on totta mitä kouriintuntuvam-
min. Kun naisct ovat saaneet
omat keneät ja kun hcidän ci tar-
vitsc jatkuvasti olla tiineenä, cli
työhön mcnon ja chkäisyvälinei-
dcn käytön lisääntymisen myötä,
he ovat itsenäistyncct; moni mics
kokcc, cttä hän on täysin cri näy-
tclmässä kuin naincn, vaikka
näyttämö onkin sama.

Suomalaiscn karrsannäytclmän
sankari, lenro- tai tukkijätkä Ola-
vi seisoo Mattina & Teppona
vaan, viikonloppu-isänä elämän
parketeilla, joilla hänen kanssasi-
sarensa on oppinut liikkumaan
taluttamatta. Olennaista näyttää
olevan, cttä naisen kasvun ja liik-
kumisen mies kokee niin, että hän
käpertyv itseensä. Enää ci seiso
kuin järki, ellei sitten sydän. Mat-
ti & Teppo -iskelmien suosio on
yksi merkki tai oire miehen tilan-
teesta, sielunmaiscmasta. Sanoi-
tus heüastaa 

- 
joskin hyvin ba-

naalilla tavalla 
- 

jotakin muu-
toksesta. Enncn niin suurct.ja voi-
makkaat michet ovat käpcrtvneet
pieniksi. \iin picniksi. eträ omat
haavat ovat hcillc ylittämättömiä
kuiluja ja arvct muureja rai aina-
kin kvnnvksiä, joihin' niin helposti
kompastellaan.

Liisa Laukkarinen käsittelee
juuri naisen kasvun ja muuttumi-
sen kautta sitä tarpeiden moni-
naista dvnamiikkaa, joka miehen
ja naisen r'älisissä suhteissa on
tävnnään erilaisia, eriaikaisia,
erikokoisia ja erimuotoisia odo-
tuksia. Nämä odotukset on kyl-
vettv miehen ja naisen kulttuuri-
siin malleihin. ei heidän biologi-
aansa.

\ämä odotuksct pelkistyvät
eräänlaisiksi tilanteen mukaan
muuttuviksi kuviksi 

- 
häriksi ja

hvviksi miehiksi. Nämä kur.'at,
olivatpa ne kuinka ilmasta siepat-
tu.ja tahansa, I'oivat muuntaa tai
r.'ääristää todcllisuutta. Näiden
kuvier-r ravintoa ovat y,htä hyvin
naisen perustellut itsenäistymisen
tarpeet kuin 

"'iihdelähdistön 
rak-

kauskertomuksetkin, joiden ei siis
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aina tarvitse olla pelkkää pakoa
arjen harmaudesta, vaan jotka
yhtä hyvin voivat olla pinnallises-
ti ja triviaalisti esitettyjä vaati-
muksia, ponsia paremmasta ih-
missuhteesta, elämisen arvoisesta
clämästä.

Kaikessa yksinkertaisuudes-
saan kirjan asetelma on se, että
päähcnkilö elää taiteilijamiehen-
sä Klasun la lapsen kanssa jo
urautunutta cloaan maaseutumö-
kissä. Laukkarincn kuvittaa nai-
sen näkökulmasta, miten naincn
joutuu ja on valmis toimimaan
sekä miehen itsctunnon peilinä 

-miehen kuvaa ehcyttävänä - 
e ttä

potenssin, miehisyyden, mittari-
na. Hän piirtää moni-ilmeiscsti,
miten naincn tästä symbioosista
kasvaa ulos, rikkoo rajansaja roo-
linsa. Ja sen, miten se vaikuttaa
Klasuun ja niihin odotuksiin, joi-
ta hän kohdistaa Klasuun, tämän
paikoillaan pysymiseen ja kas-

vuun. Eli kysymyksessä on kirja
niistä kuvista, ioita itsenäistyvällä
ja elämää hamuavalla naisella on

miehistä. miehestä, kumppanista.
Kirja on kuin silta yhteyteen,

keskusteluun. Klasun näkökul-
man kirjoittaa toivon mukaan
mies myöhemmin puheenvuorok-
seen.

Eila Kostamon kirjan Einari ei

tätä Klasun, kasvavan naisen ja
hänen mukanaan kasvuun pako-
tetun miehen näkökulmaa csitä.
Pikemminkin kirjaa voisi luon-
nehtia kirjaksi siitä, "miten ele-

tään ohi toinen toisemme", tai
kirjaksi "rakkauden näköisistä te-

oista" tai kirjaksi "kohteliaasta
etäisyydestä". Kirja toi jotcnkin
mieleen sen keskustelun, jota Ant-
ti Eskola ja NIatti Hvr'ärinen kä-
vivät jokunen vuosi sitten Soih-
dun palstoilla ja jota Eskola tuo-
reimmassa kirjassaan vielä j atkoi.

"Niin niin. Hän oli mennyt Ee-

van ohi lukemattomia kertoja,
niin kuin Eevakin oli mennyt hä-

nen ohitseen. Heillä oli silmät,
joilla he eivät olleet nähneet toisi-
aan, koru'at joilla he eivät osan-

ncct kuunnclla toisiaan, hermot
jotka sävähtivät ja vctäytyivät
toistcnsa luota. He olivat hylki-
neet toisiaanja koettancet päästä
tuntemasta toisiaan liian hyvin,
sillä tavoin sopeutunect toisiinsa

.ia kestänect toistensa vie-
rauden..."

Kumpikaan ci tahtonut kohda-
ta toisen ihmisen todcllisuutta. Sc

on pelkkääjulkisivua sckä sisään-

päin että ulospäin. Se on ollut
kohteliasta etäisyyttä, vaikcnc-
mista, vaikka Einarin menncisyy-
destä löytyy pakopaikka 

- 
ihmis-

suhde, josta on syntynyt laPsi.
"Koeta antaa minulle anteeksi
kaikki salaamiset, vaikenemiset.
Vasta nyt olen alkanut tajuta, mi-
ten hillittömästi olen aina pelän-
nyt ihmisiä. Sinuakin.Joka vaike-
nee , ei niin usein törmää toisiin ja
joudu taisteluun. Se on eräänlais-
ta politiikkaa, itsetuhoista kyllä",
toteaa Einari vaimolleen Eevalle.

Vaikenevan miehcn kuva piir-
tyy taustoincen hiljalleen. Se hy-
vin tuttu kuva. Käännä Päätäsi
tai katso peiliin. Mutta vaikene-
minen on Einarilla pikcmminkin
selkärangatonta hyvyyttä kuin
epärehellisyl,ttä. Elämän pelkoa?

Hänelle on avioliiton alkuaikoi-
na asetettu ehtoja: jos tect noin,
niin "sitten minä olen sinun kans-
sasi sillälailla". Se oli vaimon kas-

vatusmetodi 
- 

palkitsemalla kil-
tiksi. Eeva oli tehnyt itsestään ta-
varan sitä tajuamatta. Tavaran
jonka mies sai palkinnoksi kilttey-
destään. Einariin se oli piirtänyt
nöyryytykscn kirveleviä jälkiä,
jotka yliviivasivat hänet, oman
minän, rehellisyyden ja avoimuu-
den. Einari on vaiti. Tekee vain
rakkauden näköisiä tekoja.

Einarin vaikcnemista, kana-
vicn umpeutumista kuvaa kirjan
rakennekin 

- 
ei ole muuta kana-

vaa kuin tämä päir'äkirjamaisesti
muisteltu monologi. Hän on

vaiennut sekä itsensä että vai-
monsa eksyksiin. Mutta hcti kun
alkaa puhe, pieni avautumincn,
näkvv jossain heti valon kajo.

Toivo.
Ja tuo toivo 

- 
niin Laukkari-

scn kirjassa kuin Kostamonkin 
-

on rakkaudenja lähcisyydcn anti.
Sanoma tai cvankcliumi..f os niin
Laukkariscn kuin Kostamonkin
kirjat ovat kivuistaan huolimatta
valoisia, niin sitä kaaosmaiscmpi
ja synkempi on Anncli Pääkköscn
"Tahdon, haluan" -kirjan pää-
henkilön Leean maailma. Kirja
kuvaa Lcean ticdostamisproses-
sia, sen kriisivaihetta, jossa hän
sckä yksikseen että siskojen kans-
sa ei niinkään pohdi, mitä he clä-
mältä haluavat,vaan sitä, mitä he

nyt civät ainakaan halua.
Kirja on varsin komca kuvaus,

kielellinen vyörytys, naisen he-

räämisestä tiedostamaan nc alis-
tusmekanismit, .iotka häncn ym-
pärillään ja hänessä itscssään vai-
kuttavat.

Kirjan takakanncssa todctaan:
"Kun nainen avaa suunsa, mic-
hen sydänjysähtää nyrkkiin." Pu-
hutaan siis miehestä ylcensä.
Ikään kuin kaikki pienet pojat
olisi jossain elämänsä vaihcessa
kutsuttu menoihin, joissa hcidät
vihitään miesten suurcn salaliiton
jäscniksi naisia vastaan, heidän
alistamise kseen.

Minulle kirja tarjosi ensi kertaa
mahdollisuudcn ymmärtää niitä
lukuisia ylilyöntejä ja iskuja vyön
allc, joita naisliike on taistclunsa
jossakin vaiheessa antanut, niin
kilttiä kuin tuo liikc on meillä
ollutkin.

Näiden kirjojcn anti mahdollis-
taa vuoropuhclun naisnäkökul-
man ja miesnäkökulman välillä.
Ei tarvitse opetclla hyppimään
oman varjonsa ylitse.

SePPo Helminen
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