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PÄÄKIRJOITUS

VALLAN LUOVUTTAMINEN

Kävin parturissa.

– Mitäs tehdään? partu-

ri kysyi.

– Tee ihan mitä vaan, valta 

on sulla, luotan sun näke-

mykseen.

Ohennettiin vähän sivuilta.
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Hieno tuli! Olin silminnähden 

tyytyväinen tulokseen.

P.S. Luovutan valtani Kyyh-

kysen päätoimittajana seu-

raajalleni toimituskunti-

neen, toivotan sydämelli-

sesti onnea tehtävään ja 

kiitän sekä kumarran sy-

vään vuoden 2010 toimi-

tuskunnalle ja kaikille Kyyh-

kysen teossa mukana olleil-

le ihmisille. 

Heli Yli-Räisänen

päätoimittaja
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Kirkkohistorian luen-

noilla kiltisti istuneet 

teo logian opiskel i jat 

muis ta vat keskiaikaiset 

mystikot, jotka tavoitte-

livat unio mysticaa. Kil-

voittelu teki usein kipe-

ää. Siihen kuului kiel-

täytymistä ruuasta, juo-

masta ja muista ruumiin 

nautinnoista. Ajoittain 

pyhimysten ruumiinri-

tuaalien rajuus hätkäh-

dyttää maallistunut-

ta nykyluterilaista; nii-

hin kuului itsensä ruos-

kintaa eli fl agellaatio-

ta ja terävien okaiden 

päällä nukkumista. An-

karuudesta huolimat-

ta katumus- ja kuritus-

harjoitusten synnyttä-

mä kipu oli monelle tie 

kohti Jumalaa. Ruumiil-

linen kipu kuvasti myös 

tuskaa, jonka kristitty 

kokee ollessaan erossa 

Luojastaan. 

KOHTI JUMALAA/
JOTAIN MUUTA

Itsensä alistaminen ja 

antautuminen kivul-

le elävät myös nykypäi-

vässä. Jotkut nauttivat 

seksuaalisesti kivusta 

ja erityisesti siitä, ettei 

oma keho ole täysin it-

sensä vallassa vaan jon-

kun toisen. Toisia kivun 

tuottaminen kiihottaa, 

se tuntuu vastustamat-

toman hyvältä.

– Kipukokemuksis-

sa on mielestäni monta 

tasoa, kaiken ei tarvitse 

aina olla valtaisan hen-

kistä tai ydinminuuden 

mehua tavoittelevaa. 

Kipu voi olla osoitus 

halusta, himosta, tapa 

kääntää keho ja mie-

li oikeille taajuuksille. 

Kipu on osa eläimellistä 

kiimaa. Etenkin silloin, 

kun tuntee ja tiedos-

taa omat ja kumppanin-

sa mieltymykset jo mel-

ko tarkasti, voi yksittäi-

sellä tarttumaotteella tai 

lujalla katseella tavoittaa 

melkoisia seksuaalisia 

viestejä. Kipu on kipi-

nöintiä, piiskanisku voi 

tavoittaa enemmän ais-

tiratoja kuin intohimoi-

nen suudelma, kuvailee 

vapaa kirjoittaja, ihmis- 

ja seksuaalioikeusakti-

visti ja kouluttaja Taru 
Höykinpuro kivun ja 

nautinnon sekoittumis-

ta iholla. 

Eräs amerikkalainen 

domina, Vekquin, kir-

joittaa nettisivuillaan 

kysyvänsä aina asiak-

kaittensa uskonnollisis-

ta sitoumuksista ennen 

sessioihin ryhtymis-

tä. Hän on tehnyt asia-

kaskunnastaan merkit-

tävän havainnon, valta-

osa hänen alistettavis-

ta miesasiakkaistaan on 

katolilaisia. Hänen nä-

kemyksensä mukaan 

alistuminen toisen tuot-

tamalle kivulle riisuu 

ihmisen arkipäiväisistä 

rooliodotuksista. Tuskan 

tunne saa asiakkaat huu-

tamaan, vaikeroimaan ja 

jopa itkemään eli teke-

mään kaikkea sellaista, 

jota tavallisesti kunnon 

katolinen macho ei te-

kisi. Kipu vapauttaa so-

vinnaisuuden vallasta.

POPULARISOITU 
KINKY

Kinkyn seksin muodot 

ja sen kuvastot ovat ta-

valla tai toisella tuttu-

ja laajemmalle yleisöl-

le populaarikulttuuris-

ta: niihin törmää muun 

muassa (porno)eloku-

vissa, Tom of Finlan-
din piirroksissa ja Ma-
donnan musiikkivi-

deoissa. Siihen kuulu-

vat olennaisesti ruos-

kat, suukapulat, kumi- 

ja nahka-asut ja muut 

sen sellaiset releet. Kin-

kyilyyn osattomatkin 

ihmiset, vaniljaihmiset, 

osaavat populaarikult-

tuurin ansiosta hihitellä 

sitomiselle ja kurittami-

selle ei-kinkyissä kon-

teksteissa, koska niis-

tä niin helposti nousee 

erotisoitunut mielikuva. 

Asiaan omistautuneille 

kinkyihmisille kivulla ja 

vallalla pelaamisella on 

laajempi merkitys. Tuh-

mat seksileikit eivät pel-

kisty tylsistyneen ma-

kuuhuone-elämän rap-

sakaksi lisämausteeksi. 

BDSM (bondage, dicip-
line, domination,  submis-
sion, sadism, masochism) 

eli vallalla leikittelevän 

seksin koko kirjo on ko-

konaisvaltainen tapa jä-

sentää itsensä seksuaali-

sena olentona. Kysymys 

on myös identiteetistä.

– Kun puhutaan 

BDSM-identiteetistä, 

seksuaalisella ja halutul-

la kivulla halutaan saa-

vuttaa pääasiassa sek-

suaalista tyydytystä, ju-

malaisia ja monitahoisia 

orgasmeja. Kyse on kui-

tenkin loistavasta sek-

sistä ja sen tavoittelusta. 

Metafyysinen yhteyden 

kokeminen tulee vah-

vojen antautumis-, heit-

täyttymis- ja ottamisko-

kemusten sivutuotteena, 

Taru Höykinpuro poh-

tii. 

Teksti: Oscar Ortiz-Nieminen

Kuvat: Mari Hokkanen, 

Tinttu Henttonen

KIPU SATTUU. 

SE TUNTUU JA 

PALJASTAA IHMISEN 

ALKU KANTAISUUDEN. 

KIPU PISTÄÄ 

HUUTAMAAN, JA SEN 

UHKA PAKOTTAA 

PAKENE MAAN. 

KIPU ON VAHVASTI 

RUUMIILLISTA, 

SE JUOKSEE 

SANOJA KARKUUN 

EIKÄ SUOSTU 

OBJEKTIIVISEN 

KUVAUKSEN 

KOHTEEKSI. 

KIPU LÄHENEE 

KOKEMUKSENA 

TUSKAA, JONKA 

VOI YMMÄRTÄÄ 

ENEMMÄN 

MIELENTILAKSI 

KUIN KEHON 

KOKEMUKSEKSI, 

SILTI TUSKA ON 

TODELLISTA, JOPA 

RUUMIILLISTA. 

KIVULLA ON VALTAA.
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”Sielusta näyttää kuin nuoli lävistäisi sydämen tai sen itsensä. 

Siitä aiheutuu väkevä tuska, joka saa sielun valittamaan, mutta 

on niin suloinen, ettei sielu haluaisi koskaan olla sitä vailla.”

– Pyhä Teresa Avilalainen (1515–1582)
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HALLITTUJA 
VALTARAKENTEITA

Kinkyseksi on useim-

miten tarkkaan harkit-

tua ja vahvaan yhteis-

ymmärrykseen perustu-

vaa puuhailua. Sitä har-

rastavat tietävät, mitä ja 

miten he sen tekevät.  

Samaa ei voida aina sa-

noa tavallisesta, vanilja-

seksistä, johon on pint-

tynyt vahvoja oletuksia 

naisen ja miehen roo-

leista sekä yhdyntäkes-

keinen ajattelu. Valtalei-

kit voivat olla myös val-

tarakenteita kumoavia. 

BDSM on myös väline 

valtakulttuurin oletta-

musten ja lähtökohtien 

kyseenalaistamiseen ja 

parodioimiseen.

– Hyvissä ja turval-

lisissa BDSM-(seksi)

suhteissa vallan ja val-

ta-asetelmien tiedos-

taminen, tunnustami-

nen ja niillä leikitte-

ly on usein aika olen-

nainen seksuaalienergi-

an väline. Olennaista on 

lupa leikkiä ja lupa kii-

hottua poliittisesti epä-

korrekteista asioista, ky-

vystä karnevalisoida, ot-

taa haltuun ja leikitel-

lä. Vastustan maailmaa, 

jossa ajatuspoliisit tun-

keutuisivat yksityisiin 

fantasioihimme ja sek-

sileikkeihimme tuomit-

semaan ne ”epätasa-ar-

voisina”. Valta- ja alis-

tamisleikeissä on tietys-

ti yhtäältä tärkeää tie-

dostaa vallan syntyme-

kanismit ja niiden vai-

kutus meissä, mutta toi-

saalta myös kyse on us-

kalluksesta tutkia ”pi-

meää puoltaan” turvalli-

sesti ja hyvässä seurassa, 

Höykinpuro jatkaa. 

SAIRASTA 
NORMAALIN 
MÄÄRITTÄMISTÄ

Ainiin, kinkyilyhän on 

vallalla olevien lääke-

tieteellisten luokitusten 

mukaan sairaus. Se on 

seksuaalinen kohdehäi-

riö. Diagnoosiluokitus-

ten juuret juontavat vik-

toriaaniselle ja psyko-

analyysin aikaiselle ajal-

le, joka katsoi kieroon 

kaikkea sellaista seksu-

aalisuutta, joka ei johta-

nut lisääntymiseen. Sa-

maisessa kohdehäiriö-

ryhmässä ovat kummi-

telleet vuorollaan niin 

masturbaatio, suusek-

si kuin homoseksuaali-

suus. BDSM-piireissä 

vaaditaan asiaan muu-

tosta. 

– Ei ole yhteiskun-

nan tai lääketieteen teh-

tävä määritellä ihmisten 
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seksuaalisuutta silloin, 

kun puhutaan kaikkien 

osapuolien vapaan tah-

don mukaisesta toimin-

nasta. Tahdonvastaisuus 

ja lain rikkominen ovat 

sitten rikoslakiin kuulu-

via asioita. Toivon sai-

rausluokitusten poista-

misen johtavan aidom-

paan kohtaamiseen, to-

siasiallisen tiedon hank-

kimiseen ja myös sii-

hen, ettei BDSM-sek-

suaalisuutensa löytä-

neen ihmisen tarvitsi-

si ensimmäisenä ahdis-

tua omasta ”hulluudes-

taan” tai kokea olevansa 

yhteiskunnallinen hyl-

kiö, Höykinpuro argu-

mentoi.

Kulttuurimme käsi-

tykset oikeanlaisesta ja 

terveestä seksuaalisuu-

desta muodostavat val-

tavyyhdin, joka kietou-

tuu myös sellaisiin ruu-

miillisiin akteihin, jot-

ka eivät asetu tuttuun ja 

turvalliseen. Kivun, alis-

tumisen ja dominoin-

nin leikkien toteutta-

minen ja niiden mukaan 

identifi oituminen limit-

tyvät laajempiin sek-

suaalisen sovinnaisuu-

den kysymyksiin. Kin-

ky on ehkä outoa ja jän-

nittävää, normaali heit-

täköön ensimmäisen ki-

ven. Auts, sattui ihanas-

ti! 

”Vastustelusta ei 

ollut hyötyä, vaan samoin 

kuin joutuessani ulos itsestäni 

riemun hurmassa sieluni kumoutui 

nytkin vastaavalla tavalla 

äärimmäisen tuskan vallassa.”

– Pyhä Teresa Avilalainen 

(1515–1582)
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KIRKKOA ON VERRATTU LAIVAAN, JOKA PE-

LASTAA IHMISIÄ MAAILMAN MYRSKYISTÄ. 

USKOVAISTEN UNELMISSA VIISAS KOMENTO-

SILLAN VÄKI HEITTÄÄ PELASTUSRENKAAN AAL-

TOJEN ARMOILLE JÄÄNEILLE JA PITÄÄ PURREN 

PINNALLA, VAIKKA IKU-TURSO YRITTÄÄ NIE-

LAISTA SIELUPARAT KITAANSA. JAAHAS. KA-

PINEN HAAKSI TUNTUU VUOTAVAN KUIN SEULA. 

OSA MIEHISTÖSTÄ ON KYLLÄSTYNYT NYKYI-

SEEN LUOTSAUKSEEN JA HYPÄNNYT YLI LAIDAN. 

ÄLYLLINEN HUKKUMISKUOLEMA KUN ON AL-

KANUT TUNTUA TODENNÄKÖISEMMÄLTÄ LAI-

TOJEN SISÄPUOLELLA. JÄLJELLE JÄÄNEIDEN 

TEHTÄVÄ ON TARKASTAA, KUINKA PAHOISTA 

RUNKOVAURIOISTA ON KYSE VAI PISSIIKÖ 

TÄÄLLÄ JOKU SISÄÄN.

DEMOKRATIA

Tai oikeammin sen ir-

vikuva. Valta. Se saa ih-

misen usein näyttä-

mään rumimmat puo-

lensa. Kirkossa valta on 

lähinnä vitsi. Se on jon-

kin sortin oligarkia, jos-

sa toisinaan on tahatto-

mia demokratian häi-

vähdyksiä.

IHME VAALIT

Veden päällä kävelemi-

nen ei ole mitään ver-

rattuna marraskuun 

seurakuntavaalien ko-

honneeseen äänestys-

prosenttiin. Viime vaa-

leissa kirkkoon kuulu-

vasta kansasta 17,1 pro-

senttia löysi tiensä seu-

rakuntien äänestyspis-

teisiin. Edellisistä vaa-

leista kasvua oli hui-

mat 2,5 prosenttiyksik-

köä. Tavallisesti käsit-

tämättömän vaikeasel-

koinen vaali onnistui 

herättämään orastavaa 

kiinnostusta, vaikkei lu-

vuilla vielä demokraat-

tisia henkseleitä pauku-

tella. Kyseessä on ihme-

teko, ja nyt uskotaan-

kin vahvasti, että Jeesus 

työskentelee Yleisradi-

ossa.Ihmeellinen tapah-

tui, kun YLEn Tohlopin 

ajankohtaistoimitus va-

litsi Ajankohtaisen kak-

kosen Homoillan vie-

raaksi Tampereen piispa 

Matti Revon ja tukun 

äkkijyrkkiä seksuaalifi -

losofeja. Äkkiä suoma-

laiset huomasivat, että 

kirkossa on mahdolli-

suus myös äänestää.

ÄÄNESTÄ, JOS 
USKALLAT

Tavanomaisten troija-

laislistojen sijaan mar-

raskuun vaaleissa oli 

esillä aitoja vaihtoeh-

toja. Ensimmäistä ker-

taa oli käytössä vaali-

kone, jossa ehdokkailta 

kysyttiin muun muassa 

kantaa samaa sukupuol-

ta olevien parisuhteiden 

jonkinmoiseen kirkol-

liseen toimittamiseen. 

Ensimmäistä kertaa siis 

äänestäjä sai suhteelli-

sen vaivattomasti yksi-

tyiskohtaisempaa tietoa 

ehdokkaiden arvomaa-

ilmasta. Seurakunnilla 

ilmeisesti oli valta päät-

tää itse vaalikoneen ky-

symyksistä, koska kysy-

mykset vaihtelivat seu-

rakunnittain. Ketkä 

seurakunnissa päättivät, 

mitä vaalikoneessa eh-

PELASTUKOON 
KEN VOI
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”
Eräs kirkkoherra vastusti äänestyspisteiden 
sijoittamista kouluihin, koska vaalin tulos 
olisi hänen mukaansa silloin vaikeasti en-
nakoitavissa.

dokkailta kysytään? 

Mene ja tiedä.

Ääne s t y s ak t i i -

visuus on kirkossa 

herkkä asia. Sisäpii-

ristä on perinteisesti 

löytynyt väkeä, joka 

kannattaa demokra-

tiaa, kunhan äänestä-

jät valikoidaan oman 

väen piiristä. Kyyh-

kysen saaman tiedon 

mukaan eräs kirkko-

herra vastusti äänes-

tyspisteiden sijoitta-

mista kouluihin, kos-

ka vaalin tulos olisi 

hänen mukaansa sil-

loin vaikeasti enna-

koitavissa.

rissa ratkaisuissa sen 

päätökset kuitenkin 

kolahtavat tiukkaan 

määräenemmistö-

sääntöön. Erehtymä-

tön Wikipedia ker-

tookin, että ”määrä-

enemmistösäännös-

ten hyötynä voidaan 

nähdä esimerkiksi se, 

että ne suojelevat vä-

hemmistöä satunnai-

sen enemmistön val-

lankäytöltä.”

Todellisuudesta 

irtaantumisen multi-

huipentuma koettiin 

mielipiteensä. Ruot-

sin kirkossa, jossa 

toisin kuin meillä va-

litaan kirkolliskokous 

suoralla kansanvaa-

lilla, homma ratke-

si suoraviivaisen de-

mokraattisesti. Piis-

painkokous olisi teo-

logisista syistä halun-

nut luopua vihkioi-

keudesta, kun valtio-

päivät oli hyväksynyt 

lain sukupuolineut-

raalista avioliitosta. 

Kirkolliskokous jy-

räsi piispat, ja kirk-

ko ryhtyi vihkimään 

myös homopareja.

RAHA JA 
TALOUS

Rahan ja uskonnon 

epäpyhästä liitosta on 

siinnyt paljon pahaa 

maailmaan. Talous 

on nykyajan uskon-

noista ainoita, joihin 

liittyy oikeita tabuja. 

Sen äärellä vaietaan. 

Talouskasvu, kaik-

ki kehityksen mant-

rat, bingossa voitettu 

kahvipaketti ja pääl-

le aamen. Harva us-

kaltautuu tonkimaan, 

mitä talousmantrojen 

taakse kätkeytyy.

JUMALA 
HYVÄKSYY 
SIJOITTAMISEN 
KUNHAN SE EI 
TUE RINTOJA

Koska kirkoilla on 

ollut maailmanlaa-

juisia ongelmia jul-

kisuuskuvansa kans-

sa, viime aikoina on 

puututtu kirkkojen 

julkiseen rahankäyt-

töön, jotta toiminta 

saataisiin näyttämään 

moraalisesti ryhdik-

käältä. Vatikaani jul-

kaisi tässä taannoin 

eettisen sijoittamisen 

säätiön. Brittimedia 

Guardianin blogis-

sa Andrew Brown 

kirjoittaa, että Vati-

kaanilla näyttää ole-

van sijoittamises-

sa ainakin yksi sel-

ÄNKYRÄVÄHEM-
MISTÖN KOKOUS

Komentosillalla kirk-

kolaivan kurssia oh-

jaava kirkolliskokous 

valitaan luottamuk-

sen saaneiden luot-

tamuksella. Välillisen 

vaalin ansoista Turun 

kristilliselle opistol-

le istuu kaksi kertaa 

vuodessa päättämään 

kirkon asioista edus-

tajia, joiden mandaa-

tin takana on usein 

alle 15 äänioikeutet-

tua valitsijaa. Seura-

kuntavaalissa äänensä 

antava ei voi millään 

tavoin vaikuttaa sii-

hen, kuka hänen an-

tamallaan äänellään 

lopulta salissa istuu. 

Demokratian same-

aa logiikkaa.Kirkol-

liskokouksen luonne 

on kaikista päätök-

sentekoinstansseista 

kaikkein hengellisin. 

Sen istunnoissa voi 

nimittäin saada aitoja 

todellisuudesta irtau-

tumisen kokemuksia. 

Kokous jakautuu va-

liokuntiin ja alavalio-

kuntiin. Kaikissa suu-

viime syksyn kirkol-

liskokouksessa, jossa 

keskiöissä oli taistelu 

siitä, pitäisikö kirkol-

linen siunaaminen, 

rukous, jokin muu li-

turginen voltti tahi 

kärrynpyörä tulkita 

opilliseksi asiaksi, ja 

kuinka syvällisesti se 

näin olisi. Satunnai-

nen enemmistö voit-

ti tässä kohtaa, ja kir-

kolliskokous pää-

tyi rukouksen kan-

nalle. Tosin äänekäs 

ja suurta mediaval-

taa käyttävä änkyrä-

vähemmistö jätti täs-

säkin asiassa eriävän 
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vä säännönmukai-

suus: rinnat ovat pa-

hat. Brown peruste-

lee tätä sillä, että uusi 

säätiö ei sijoita por-

noon, mutta sen si-

jaan se sijoittaa (eri-

tyisesti kehitysmaissa 

eettisyydestään tun-

netun) Nestlén toi-

mintaan, joka on tun-

netuin rintamaidon 

korvikkeen valmis-

taja. Sopuleiden työ-

ryhmä odottaa Vati-

kaanin ulostuloa läh-

teistä, joiden mukaan 

Mariakaan ei rinta-

ruokkinut Jeesusta, 

vaan Jumalan poika 

kasvoi vantteraksi ih-

miskunnan lunasta-

jaksi Nestlén korvik-

keella.

KIRKON VAI-
SU OMISTAJA-
POLITIIKKA

Suomen kirkko on 

paperilta katsottuna 

hyvinkin eettinen si-

joittaja. Se on allekir-

joittanut YK:n vas-

tuullisen sijoittami-

sen periaatteet. Kir-

kon omistajapolitiik-

ka on ollut kuiten-

kin vaisua vielä tois-

taiseksi. Omistajapo-

litiikalla tarkoitetaan 

siis sitä, että osak-

keenomistajana kirk-

ko voisi kommen-

toida yritysten joh-

tamispolitiikkaa ja 

muita valintoja. Il-

meisesti kirkko ei 

ole vielä pukahtanut-

kaan, ainakaan äräh-

tänyt, vaikka on ollut 

monia räikeitäkin ti-

lanteita, joissa se olisi 

ollut luontevaa ja toi-

vottavaa. Kirkolla on 

sijoituksia muun mu-

assa sellaisissa yrityk-

sissä, jotka ovat vast-

ikään tehneet suu-

ria joukkoirtisano-

misia. Onko näin, 

että kirkon johdol-

ta pääsee kyllä sam-

makko suusta, kun 

puhutaan hedelmöi-

tyshoitolaista, mut-

ta joukkoirtisanomi-

sen kohdalla päätel-

lään, että vaikenemi-

nen on kultaa? Niin-

pä niin. Kultaa.
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”
Onko naistyöntekijöiden häirintään puuttu-
mista varten perustettu kirkon hallinnossa työ-
ryhmiä? Ei ole.

KIRKKO TYÖN 
OSTAJANA

Uusimpien työolobaro-

metrien mukaan mob-

baus ei ole kirkossa enää 

yhtä vauhdikasta kuin 

takavuosina. Työviihty-

vyys kirkkolaivan kan-

situoleilla on ollut nou-

sujohteista, vaikka ah-

terissa on ammottava 

aukko, ja pilssi täyttyy 

vedestä. Laivan kannel-

la hurrataan viihtyvyy-

delle, mutta se ei tieten-

kään tarkoita, että mie-

histön kiusaaminen oli-

si loppunut. Naisistosta 

puhumattakaan.

LYYRISTÄ HÄIRINTÄÄ

Papin virassa olevia nai-

sia on Suomen kirkos-

sa häiritty enemmän tai 

vähemmän systemaat-

tisesti yhtä kauan, kuin 

naisia on ollut pappis-

virassa. Järjestelmälli-

seltä vaikuttava häirintä 

on alkanut viimeistään 

silloin, kun nainen on 

esiintynyt pappina jul-

kisuudessa. Häirinnäs-

tä sai osansa viime ke-

säkuun piispanvaalissa 

myös Helsingin nykyi-

nen piispa Irja Askola. 

Mitä johtoporras on 

julkisesti tehnyt nais-

työntekijöidensä puo-

lustamiseksi? Nihkeästi. 

Onko häirintään puut-

tumista varten perus-

tettu kirkon hallinnossa 

työryhmiä? Ei ole. Sen 

sijaan Suomen kirkon 

vielä vuosi sitten täysin 

miesvaltainen piispa-

kunta löysi yhteistä ai-

kaa, kun pohdittavana 

oli naispappien uuden 

virka-asun suunnittelu.

Seuraavassa on kat-

kelma runosta ”Papis-

televat hupakot”, joka 

on kiertänyt naispapeil-

le lähetetyissä hate mai-
leissa 1980-luvun lopul-

ta alkaen. Todistetta-

vasti runo on lähetetty 

eräälle televisiossa esiin-

tyneelle papille viimek-

si vuonna 2010. Ei nyt 

ihan einoleinoa…

malan sille antamista 

viroista. Koska järjes-

tys on luonteeltaan ju-

malallinen, sen muutta-

minen olisi – ja onkin – 

perkeleellinen homma. 

SEURAKUNTIEN 
DIKTAATTORIT

Kirkkoherroja riittää 

seurakunnissa jokaiseen 

psykologiseen profi iliin. 

Suuri osa ihan tolkkuja-

kin, yksi osa saranapuo-

lelta sisään tulleita. Vä-

limaastoon osuu kirjo 

kaikkeen puuttuvia toi-

puheenjohtajan nuijaa. 

Harvassa seurakunnas-

sa istuu luottamushen-

kilönä sellainen guru, 

joka osaisi panna kam-

poihin luupäiselle kirk-

koherralle. Ja jos guru 

löytyy, niin monesti hän 

on itse kaikesta hanka-

laa tekevä räyhähenki ja 

kiusaaja. 

HUKKAMIETINTÖJÄ?

Kirkon hallinto sylkee 

vuosittain erilaisista työ-

ryhmistä monta hylly-

metriä mietintöä ja pai-

”
Onko näin, että kirkon johdolta pääsee kyllä sammakko suusta, kun pu-
hutaan hedelmöityshoitolaista, mutta joukkoirtisanomisen kohdalla pää-
tellään, että vaikeneminen on kultaa?

”
Koska kirkkojärjestys on luonteeltaan 
jumalallinen, sen muuttaminen olisi – ja onkin 
– perkeleellinen homma.

Pilipali papittaren
pikkupöksyt pihittiin.
Belsebulin partneriksi
papitar kun vihittiin.

Papitar se lähes aina
kailottaa ja mussuttaa!
”Teologia” on vain laina;
sen hän ottaa tussustaan.

JUMALAINEN 
BYROKRATIA

Kirkko ytimessään pe-

rustuu käsitykseen Ju-

mistokersantteja ja kai-

kesta piittaamattomia 

taivaanrannanmaalaa-

reita. Kirkkoherrat ovat 

työyhteisönsä esimiehiä 

ja merkittäviä oman pii-

rinsä vallankäyttäjiä. He 

päättävät halutessaan 

keneltäkään kysymät-

tä isosta määrästä seu-

rakunnan asioita.Lisäk-

si useimmiten kirkko-

herrat heiluttavat pai-

kallisseurakuntien neu-

vostojen ja valtuustojen 

nopistestrategiaa. Ruo-

honjuuriperspektiivis-

sä kummastellaan, mitä 

näillä hengentuotteil-

la tehdään. Dokumen-

tit eivät kuitenkaan sido 

yksittäistä seurakun-

taa mihinkään. Viime 

syksyn seurakuntavaa-

leissa useat seurakun-

nat katsoivat osaavansa 

vaalien markkinoinnin 

ja tiedottamisen valta-

kunnallista, varta vasten 

palkattua ammattiorga-

14



nisaatiota paremmin ja 

heittivät heille toimi-

tetut tuhansien eurojen 

vaalimateriaalit jätela-

valle.

KIRKKOLAIVA 
USKON 
KALLIOLLA

Mihin kirkon arvot ja 

oppi perustuvat? Joo 

joo, Raamattuun jaadi 

jaadi… Eivätkä perustu, 

koska Raamatusta ei ole 

luettavissa mitään kaut-

ta linjain johdonmukai-

sia arvoja ja oppeja, tai 

vaihtoehtoisesti siel-

tä voi lukea tukea ihan 

mille tahansa arvol-

le tai kokonaiselle dog-

miviidakolle, jolle pie-

nellä ihmisellä pienes-

sä päässään jo valmiiksi 

siemen itää. Ei tarvitse 

kuin osata lukea.

No jos ei Raamat-

tuun, niin mihin? No 

siihen, mihin sen oppi 

ja arvot ovat perustu-

neet jo useamman sa-

taa vuotta: satunnaisten 

ihmisten – tarkemmin 

miespuolisten ihmisten 

– vuosisatojen saatos-

sa tuotettuihin ajattelun 

ameeboihin, joita var-

masti on tehty kuin piru 

Raamatun tekstejä tut-

kistellen, mutta ajassa 

ja paikassa. Onko niillä 

mitään kosketuspintaa 

kirkkokansan enemmis-

tön todellisuuteen tässä 

ajassa ja paikassa? 

En saanut vakavia komplikaati-

oita vallanvaihdoksesta. Kuulin 

tänään Unicafen lounaspöy-

dässä kuulumisia yhdistyksem-

me uuden hallituksen ensim-

mäisestä kokouksesta. Ruo-

kailuvälineet eivät pudonneet 

vallanhimosta tärisevistä kä-

sistäni, eikä mieleni tehnyt lyö-

dä samassa pöydässä istunutta 

tuoretta varapuheenjohtajaa 

ja vaatia toverineuvoston jär-

jestäytymiskokouksen päätös-

ten mitätöimistä. Kummallista 

– eikö vallan pitäisi viekoitella 

heikko ihmispolo syövereihin-

sä, kohti vääjäämätöntä hybris-

tä ja tuhoa? 

Jos valta tuo mukanaan enem-

män velvoitteita kuin etuoike-

uksia, siitä luopuminen voi olla 

kokonaisuudessaan helpotus. 

Valtaan liittyy kieltämättä run-

saasti mielihyvää. Se mahdollis-

taa osallistumisen omassa int-

ressipiirissä olevien asioiden 

valmisteluun ja päätöksente-

koon ja tarjoaa tilaisuuden ta-

vata mielenkiintoisia ihmisiä ja 

päästä seuraamaan ympäröi-

vää kehitystä näköalapaikalta. 

Tätä kaikkea on tarjolla tietysti 

suoraan verrannollisessa suh-

teessa vallan määrään. 

Vastaavasti tehtävän saattami-

nen loppuun tarjoaa suuren 

tyydytyksen. Luottamustoi-

men päättyessä on nautinnol-

lista siirtää paperit työpöydältä 

arkistoon, luovuttaa avaimet ja 

lähteä vaikka hiihtämään. Asiaa 

helpottaa varmasti se, jos teh-

tävän päättymisen jälkeen tie-

dossa on jotain muuta mielen-

kiintoista, ja tyhjän päälle pu-

dotessa vanhaan valtaan tar-

rautuisi varmasti hanakammin. 

Vuoden 2010 puheenjohtajis-

tossa taisimme kokea ennen 

kaikkea haikeutta, emme luo-

pumisen tuskaa. Komplikaa-

tioita olemme torjuneet gra-

dunteolla ja muinaiskielillä.

Vallankäyttäjille on tarvetta. 

Yhteisöt tarvitsevat niitä, jot-

ka ovat valmiita kantamaan 

vastuun. He pitävät hengissä 

ja koossa myös jokaisen yh-

distyksen – teologian ylioppi-

las pääsee vallankäyttäjäksi jo 

äänestämällä toverineuvoston 

vaaleissa. Vuonna 2011 viete-

tään Euroopassa vapaaehtois-

toiminnan teemavuotta, jon-

ka aikana pyritään nostamaan 

esille järjestökentällä toimivi-

en kansalaisten vastikkeetto-

man työn merkitystä. Tuhannet 

suomalaiset rakentavat yhteis-

kuntaamme vapaa-ajallaan niin 

urheilukentillä, nuorisotiloissa 

kuin ensiapuryhmissä. 

Teologian Ylioppilaiden Tiede-

kuntayhdistyksen suorittama 

edunvalvonta ja järjestämät ta-

pahtumat lepäävät samoin va-

paaehtoisuuden varassa: suuri-

töisimmät hallitustehtävät vaa-

tivat hoitajiltaan opetusperio-

dien aikana kymmenien tun-

tien viikoittaista ilmaista työ-

panosta. Monelle aktiiville toi-

minta opiskelijajärjestössä on-

kin kuin toinen tutkinto. Teo-

reettinen osaaminen hanki-

taan yliopistolta mutta koko-

ustekniikka-, neuvottelu- ja 

vuorovaikutustaidot yhdistys-

kentältä. 

TYT:n vuoden 2011 toimin-

taan lähti mukaan ilahduttava 

määrä uusia vallankäyttäjiä, ja 

yhdistyksen hallinnossa tapah-

tui selkeä sukupolvenvaihdos. 

Erinomaista. Haluan lopuksi 

kiittää vuoden 2010 hallitusta 

ja erityisesti sen varapuheen-

johtaja Karolinaa sekä toivot-

taa menestystä vuoden 2011 

hallitukselle!

•

Jälkisananen: Helsingin yli-

opiston ylioppilaskunta tyk-

kää Kyyhkysestä! Vuoden toi-

nen tunnustus julkistettiin jou-

lukuussa, jolloin ylioppilaskun-

nan järjestövaliokunta antoi 

Kyyhkyselle kunniamaininnan 

lehtikilpailussaan. ”Osaa ironi-

an vaikean lajin osuvasti.”

Tero Alstola

puheenjohtaja 2010

TYT

HIMOTTAVA VALTA JA 

HUOJENTAVA LUOPUMINEN
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Ilkka Pyysiäinen kirjoitti kirjan. Hyvä Ilkka! Kirjan kasaaminen 

Jumalan olemattomuudesta oli varmasti projektina melkoinen 

henkilökohtainen katarsis, ja luulenpa, että siitä myös maksettiin.

Kirja on nimeltään Jumalaa ei ole, ja se on nimen ja sisällön suh-

teessaan ihailtavan johdonmukainen. Pyysiäinen kertoo teoksen-

sa esipuheessa summaavansa kirjassa keskeisiä ajatuksiaan siitä, 

mitä kristillisen teologian vastustamiseen tulee. Puhutellessaan 

lukijaa hän antaa ymmärtää, että kyseessä on henkilökohtainen 

aihe ja henkilökohtainen missio kyseenalaistaa tietyn opin ja ins-

tituution valta-asema. Kuten jo takakansi kertoo, kyseessä ei ole 

tietokirja. Kirjassa edetessä se kannattaakin pitää tiukasti mieles-

sä.

Teologi on Pyysiäisen kirjan lukijana erikoisasemassa. Kyseessä ei 

kuitenkaan ole etulyöntiasema, joka antaisi lukijalle mahdollisuu-

den arvostaa syvällisemmin Pyysisäisen järkeilyjä. Tosiasiassa teo-

logi seuraa Pyysiäisen teologian esitystä turhautumisen ja epäus-

koisuuden yhä syvenevästä pikimustasta kurimuksesta. Tältä pa-

raatipaikalta on mahdollista nähdä, kuinka kirjailijan esittelemät 

teologit Augustinuksesta Petri Merenlahteen sekoittuvat 

epämääräiseksi ”opiksi”.

TYLSÄ YKSINPUHELU

Tule 
mukaan

toimintaan!

Tilaa Kirkon 
Ulkomaanavun uutiskirje 
tai tule vapaaehtoiseksi: 
www.kirkonulkomaanapu.fi 

Liity Changemakeriin ja muuta 
maailmaa: www.changemaker.fi 

Jumalaa ei ole käsittelee nimikkoaihettaan laajoin kaarin. Se vie 

lukijan varsinaiselle tutkimusmatkalle läpi käytännössä kaiken, 

mitä Jumalaa ja kristinoppia vastaan on sanottu. Koskaan. Pyysiäi-

sen teos onkin omalla tavallaan oiva käsikirja: siinä esitetään sen 

liiemmin kategorisoimatta kriittisiä huomioita esimerkiksi uskon-

tofi losofi an, eksegetiikan, antiikin historian, solubiologian ja kvant-

timekaniikan keinoin. Jotkut kohdat Pyysiäisen asiantuntemuksen 

esittelystä saattavat tosin pitkästyttää teologilukijaa, niin painavas-

ti hän nimittäin argumentoi kautta konsiilien sekä muinaiskreikan. 

Nämä perusteet, joilla Pyysiäinen kaivaa maata kristillisen perin-

teen alta, ovat useimmille tuttuja peruskurssiajoilta.

Vaikutelmaani Pyysiäisen kirjasta kuvaa koko joukko adjektiiveja 

lapsellisesta yksisilmäiseen. Voiton kaikista vie kuitenkin tylsä. Vaik-

ka Pyysisäisen tapa argumentoida kuinka turhauttaa ja tulistuttaa, 

lopulta ei päästä mihinkään siitä, kuinka kirja ajatuksineen on tyl-

sä, tarpeeton. Ehkä juuri siksi ajatus kirjasta nimeltä Jumalaa ei ole 

tuntui alusta lähtien absurdilta: mitä yllättävää sen kansien välissä 

voisi olla? Todettakoon uudelleen, ettei teos esitä itseään tieto-

kirjana vaan keskustelunavauksena. Mutta mikä hedelmällinen – 

tai edes tähän aikaan kuuluva – keskustelu pyrkii esittämään väi-

telauseita todellisuudesta, joka joko ”on” tai ”ei ole”?

Pyysiäisen esiin manaama keskustelu saattaa olla jälkijättöistä, 

mutta onneksi sille on sentään helppo naljailla. Onhan siinä jo-

tain hauskaa, kun aikuinen ihminen penää, mitä roolia Jumala ihan 

tarkalleen toimitti alkuräjähdyksessä. 

Minna Oksanen

Ilkka Pyysiäinen: Jumalaa ei ole. Vastapaino 2010. 178 s.
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Klassikkokysymys: Voiko Juma-

la luoda niin ison kiven, ettei 

jaksa sitä itse nostaa?

Vastaat siihen kyllä tai ei, niin 

joka tapauksessa lopputulos 

on, että Jumala ei ole kaikki-

valtias.

Kun me pohdimme Jumalan 

kaikkivaltaa, siihen usein se-

koittuu kysymys teodikeasta 

eli siitä, voiko Jumala olla itse 

oikeamielinen salliessaan niin 

paljon pahaa.

– Missä Jumala oli? Tätä Hel-

singin piispa Eero Huovinen 

kyseli tsunamionnettomuuden 

jälkeen. 

Jokainen voi lisätä siihen oman 

vastaavan kysymyksensä. Mis-

sä Jumala oli kun Haitissa jä-

risi? Kun Hitler ja Stalin jakoi-

vat Eurooppaa? Kun työpaikat 

ulkoistettiin Kiinaan? Kun pik-

kulapsi raiskattiin, ja kun ratti-

juoppo jyräsi perheenäidin vi-

hannekseksi?

Tai syntiongelman ratkaisu. 

Eikö fi ksu, oikeastaan kaikkitie-

tävä Jumala olisi voinut ratkoa 

syntikysymystä muuten kuin 

tosi brutaalilla ristinkuolemal-

la? Siinä se taas on oikeuden-

mukaisuus huipussaan, kun via-

ton teloitetaan, ja siihen usko-

malla saa kaiken anteeksi.

Saksan viisaat vastaavat, että 

tärkeintä ei ole tietää, mitä 

kaikkia mahdollisuuksia Juma-

lalla oli, vaan tärkeintä on tie-

tää, että Jumala juuri tämän ta-

van valitsi ja toteutti myös.

Ehkä  verta roiskuva sovitus oli 

kieltä, jota aikalaiset ymmärsi-

vät. Se sopii myös Vanhan tes-

tamentin  uhriajatteluun, jota 

Heprealaiskirje kristillistää.

Monen kokemus on, että Ju-

malan valta ei niin sanotusti 

näy missään. Helpommin nä-

kyy se valta, jota käyttää kul-

makunnan kingi, pikkupomo, 

pääministeri tai se iänikuinen, 

kasvoton markkinavoima.

Mutta Jumala – piilossa on ja 

pysyy. Hienosti sanottuna hän 

on absconditus, salattu, ja Paa-

valin ajatuskuluista päästään 

siihen, että Jumala kätkeytyy 

vastakohtiinsa. Äärimmäinen 

voima heikkouteen, valo pi-

meyteen, armo sinne missä ar-

mottomimpia ollaan.

Mutta miksi hän kätkeytyy? Tu-

lisi esiin! Pitäisi kunnon tiedo-

tustilaisuuden ja sanoisi, ettei 

tämä nykyinen peli vetele, teh-

kää parannus ja uskokaa evan-

keliumi. Tai mitä asiaa hänellä 

nyt olisikaan.

Ja kuitenkin… Juuri siinä jär-

jenvastaisessa heikkoudessaan 

ja vaatimattomissa kuvioissaan 

Jumalan sana voi kolahtaa pe-

rille. Aivan päin honkia suunni-

teltu tiedonjulkistus pojan syn-

tymästä on yhä lukemattomi-

en mielessä.

Tai tarina Unkarin kansannou-

sun jälkeen. Muuan mielipide-

vaikuttaja istui tuomiotta yli 

kaksi vuotta kunnes huomat-

tiin, että hän oli syytön. Vallan-

pitäjät olivat vaihtuneet, ja yksi 

jos toinen vapisi miettiessään, 

millainen kosto odotti. Vapau-

tettu sanoi: ”Kostoni on aivan 

hirveä. Ette pääse siitä ikinä 

eroon. Siitä, että minä annan 

anteeksi.” 

Marja-Sisko Aalto

VALLATON JUMALA?
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SINKKUELÄMÄÄ-SARJA ON PARASTA FEMI-

NISMIÄ. KAIKEN, MITÄ TIEDÄN, OLEN OPPINUT 

CARRIELTA, MIRANDALTA, SAMANTHALTA JA 

CHARLOTTELTA. SIKSI OLENKIN MIELISSÄNI, 

ETTÄ TÄMÄ KOMPPANIA LÄHETETTIIN YHDYS-

VALTAIN MUIDEN JOUKKOJEN PERÄÄN LÄHI-

ITÄÄN VIIMEVUOTISEN SINKKUELÄMÄÄ 2 -ELO-

KUVAN MERKEISSÄ. NYT TIEDÄN, ETTÄ MYÖS 

HUNNUTETTU NAINEN VOI KARISTAA IKEEN 

HARTEILTAAN JA VAIHTAA SEN PRADAAN. 

ARABIEMIRAATEISSA EI TOSIN VARMAANKAAN 

NÄY SINKKIS; MITÄHÄN NE RAUKAT SIELLÄ SIIS 

TEKEVÄT? NO, KATSOTAAN.

Teksti: Minna Oksanen

Kuvat: Tinttu Henttonen

RIADIN CARRIE JA 
MEKAN SAMANTHA

Vaatii vahvempaa nais-

ta kuin minä jättää vä-

liin kirja, jota jo kannes-

sa mainostetaan ”Sink-

kuelämää-bestsel le-

riksi Saudi-Arabias-

ta”. Riadin tytöt ei tie-

tenkään yltänyt bestsel-

ler-listoille itse Saudeis-

sa, siellä se kiellettiin. 

Ulkomailla länsimaita 

myöten teos on kuiten-

kin vuoden 2005 ilmes-

tymisensä jälkeen saat-

tanut laajan lukijakun-

nan arabi-chicklitin ää-

reen. Tässä maistiainen 

siitä, mitä on lähi-itäi-

nen popkulttuuri!

Tosiasiassa nimen-

omaan Riadin tyttöjen 

vertaaminen Sinkkuelä-
mään sai minut mehus-

telemaan menneisyy-

teen jäänyttä rakkaus-

suhdetta Sinkkiksen 

kanssa. Vertailu ei ole 

suinkaan tuulesta tem-

mattu: Rajaa al-Sane-
an kuvaamat nuoret, 

yläluokkaiset saudinai-

set luovat yhdessä nais-

ten keskisen tilan, jossa 

ympäröivässä kulttuu-

rissa ilmenevät elämän-

pulmat ovat merkittäviä 

ja tärkeitä. Gamra, Sa-

dim, Lamis ja Michelle 

tosin selvittelevät oman 

ympäristönsä ihmissuh-

de- ja tasa-arvokysy-

myksiä keskenään myös 

siksi, että kanssakäynti 

miesten kanssa on hei-

dän kohdaltaan tarkoin 

säädeltyä ja varsin rajoi-

tettua. Isänvalta määrää 

arkipäivän tahdin.

Riadin tytöt painis-

kelevat siis Saudi-Ara-

bian pääkaupungissa 

arabinaisten ongelmi-

en kanssa. Naisten on-

gelmat arabikulttuuris-

sa saattaa länsimaises-

ta perspektiivistä kuu-

lostaa aiheena sosiaa-

lipornolta: siellä nii-

tä pakkonaitetaan, lei-

kellään, hakataan ja ki-

vitetään, päästä varpai-

siin verhoamisesta pu-

humattakaan. Riippu-

matta siitä, mistä sosi-

aalisista ongelmista to-

delliset saudinaiset to-

siasiassa kärsivät, pop-
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kulttuuri tulee tässä on-

neksi lukijan avuksi. Al-

kuperäinen Sinkkuelä-
mää ei ollut inhorealis-

tinen kuvaus taloudelli-

sesta kamppailusta, jo-

hon päähenkilö joutuu 

kirjoittaessaan työkseen 

yhden kolumnin vii-

kossa (ja maksaessaan 

vuokraa Manhattanilla). 

Samoin myös saudivas-

tine antaa mahdollisuu-

den pohtia naisten ase-

maa miellyttävässä, ei-

häiritsevässä valossa.

HUNNUTETTU 
VAAN TUTTU

Kuten sanottua, tapaa-

mamme naiset kuuluvat 

Saudi-Arabian vauraa-

seen, sivistyneeseen ylä-

luokkaan. Kun he ko-

koontuvat keskustele-

maan mieshuolistaan, 

se tapahtuu yliopistol-

la, uima-altailla tai os-

toskeskuksissa. Ja mies-

huoliahan kirjassa ni-

menomaan puidaan. 

On lohduttavaa, kuin-

ka tunnistettavia heidän 

huolensa ovat: toivotta-

vasti en ole liian help-

po (jos antaudun kih-

latulleni ennen vihki-

mistä)!; miksi hän lak-

kasi rakastamasta (ehkä 

hän piti minua huonona 

naisena)?; mistä löydän 

hyvän miehen (en saa 

puhua vieraille miehil-

le)? Itsekin pohdin par-

aikaa järjestetyn aviolii-

ton mielekkyyttä – tai-

dan taipua sen puolelle.

On syynsä siihen, 

miksi popkulttuuri ja 

feminismi eivät aina 

kohtaa. Tämä johtuu 

siitä, että popkulttuuri 

on hauskaa. Se on kepe-

ää ja viehättävää ja ker-

too ympäristössään kai-

kesta siitä, mikä saa ih-

miset uteliaiksi, mitä ih-

miset jakavat keskenään. 

Muslimienemmistöisis-

sä maissa syntyvä nais-

ten tekemä viihde ei 

välttämättä ole islami-

laista feminismiä. Se 

saattaa kuitenkin näyt-

tää ulkopuoliselle totuu-

denmukaisemman, her-

syvämmän kuvan siitä, 

mitä jossain aivan muu-

alla on se henkilökoh-

tainen, joka feministin 

mielestä on poliittista.

TIETOA 
TIRKISTELLEN

Alison Bechdel kir-

joitti oman henkilökoh-

taisensa Dykes To Watch 
Out For -sarjakuvaan, 

jossa elettiin suomen-

noksen mukaisesti ”le-

pakkoelämää” 80-luvun 

New Yorkissa. Bechde-

lin teokset, joissa ku-

vataan lesbokulttuu-

rin luomaa naisten tilaa, 

ovat jääneet pop-femi-

nismin merkkiteoksiksi, 

jotka luovat silmäyksen 

myös ulkopuolelta sisäl-

le. Samanlaisen tirkiste-

lymahdollisuuden tar-

joaa Marjane Satrapi 
omissa sarjakuvissaan, 

joissa hän kuvaa elämää 

Iranissa oman elämänsä 

varrelta. Satrapi on tun-

nettu Persepolis-sarjaku-

vistaan, mutta varsinai-

sesti naiseuteen pureu-

tuu uudempi teos Pis-
toja.

Ensimmäisen luku-

kerran jälkeen petyin 

Pistoihin. Tämä tosin 

siksi, että luulin sen ker-

tovan iranilaisesta nais-

ten ompeluseurasta – 

olin juuri ostanut kirjan 

lahjaksi käsitöitä harras-

tavalle sisarelleni. Ky-

seessä on kuitenkin vie-

hättävä kuvaus naisten 

teepiiristä, jossa jaetaan 

yhdessä niitä naisten 

juttuja, joihin iranilaiset 

naiset voivat samastua. 

Myös Pistoissa on kyse 

naisten tilasta, ympäris-

töstä jossa voidaan jakaa 

kepeitä mutta merkittä-

viä kertomuksia.

Iranittarien naisten-

jutut eivät myöskään 

eroa niistä kysymyksis-

tä, joita länsimaissa on 

totuttu kysymään. Vaik-

ka kuvituksessa nähdään 

sitä hunnutettua todel-

lisuutta, jota ulkopuo-

liset kulttuurit saatta-

vat pitää naista alistava-

na, nämä laajan ikäskaa-

lan rouvat ja neidit poh-

tivat keskenään ja itse-

näisinä oman elämän-

sä kysymyksiä. Menen-

kö naimisiin vai elän-

kö yksin? Entä avioero? 

Vanhat tavat vai moder-

nit, länsimaiset vaikut-

teet? Iran tämän sarja-

kuvan näyttämönä tar-

joaa kiehtovan sekoi-

tuksen uskonnollisia ja 

kulttuurisia perinteitä 

sekä pyrkimystä moder-

niin ja uuteen.

Juuri uuden ja van-

han risteäminen nai-

sen elämässä saa rouvi-

en keskustelussa kiin-

nostavaa valotusta. Elä-

mää nähneet rouvasnai-

set, lesket ja eronneet 

vaihtavat teen äärel-

lä kokemuksiaan, ja jo-

kaiseen ongelmaan löy-

tyy ratkaisu. Nuori neiti 

pystyy rouvien neuvoilla 

huijaamaan tiensä läpi 

varsin traditionaalisen 

vaateen pysyä neitsyenä 

hääyöhön saakka. Van-

hempi rouva taas voi sy-

tyttää aviomiehensä hu-

penevan intohimon uu-

delleen modernin lää-

ketieteen keinoin: taka-

puolesta rasvaa rintoi-

hin, tai tiukentavat om-

pelupistot alapäähän!

SALASEKSIÄ 
BEIRUTISSA

Samat neuvot olisivat 

tarpeen Nisrinelle, li-

banonilaisen Caramel-

”
Menenkö naimisiin vai elänkö 

yksin? Entä avioero? Vanhat 

tavat vai modernit, länsimaiset 

vaikutteet?

”
Muslimienemmistöisissä maissa syntyvä naisten 

tekemä viihde ei välttämättä ole islamilaista femi-

nismiä. Se saattaa kuitenkin näyttää sen henkilö-

kohtaisen, joka feministin mielestä on poliittista.
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elokuvan päähenkilöl-

le. Neitsyys ja avioliit-

toa edeltävä seksi näyt-

tävät nimittäin edelleen 

vaivaavan naisia: Nisri-

nekin on antautunut li-

han iloihin ennen hää-

yötä ja hakeutuu lääkä-

rin pakeille pitääkseen 

sulhasen tietämättömä-

nä. Vaikka huolenai-

heet länsimaisessa ja lä-

hi-itäisessä naisviihtees-

sä ovat pohjimmiltaan 

samat, Sinkkuelämää-

hahmojen ei kukaan ole 

olettanut olevan neitsyi-

tä – toivottavasti.

Myös Caramel on 

naisten tekemää kult-

tuuria: naisten ohjaa-

ma ja näyttelemä eloku-

va kertoo beirutilaisen 

kampaamon naisten elä-

mistä, joissa tuskaillaan 

uskottomuuden, ikään-

tymisen ja seksuaalisen 

suuntautumisen parissa. 

Caramel olikin kohtaa-

mistani teoksista ainoa, 

jossa naistenjutuksi las-

kettiin rakkaus naiseen. 

Muuten teos muistuttaa 

muita teoksia, joihin tu-

tustuin, eräässä tärkeäs-

sä piirteessä: miehet jää-

vät piirin ulkopuolelle.

MIEHISTÄ – JA 
POLITIIKASTA – VIIS!

Vaikka miehistä puhu-

miseen käytetään raja-

ton määrä aikaa ja in-

tohimoa, heidät jätetään 

ulos näistä naisten pii-

reistä. Ehkä juuri tästä 

syystä popkulttuurin ja 

feminismin väliin jää jo-

kin epäyhtäläisyysmerk-

ki, sillä popkulttuuri on 

jotain enemmän. Kyse 

ei ole suoranaisesti po-

litiikasta tai taistelus-
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yalen, joka tyytyy ukko-

miehen rakastajattaren 

osaan. Näissä hahmois-

sa, kuten monille tutuis-

sa naisissa Carriesta Sa-

manthaan ei välttämät-

tä ole feminististä ope-

tusta, mutta ne kertovat 

silti, kuinka naiset elä-

vät maailmoissa, joissa 

feminismiä tarvitaan.

Edellä olen kenties 

sekavasti väittänyt, että 

naisten tekemä, nai-

sia kuvaava popkulttuu-

ri sekä on että ei ole fe-

minismiä. Mutta pa-

lataan jälleen ajatuk-

seen siitä, kuinka hen-

kilökohtainen on poliit-

tista. Samoin poliitti-

nen on henkilökohtais-

ta! Länsimaissa jokai-

nen tietää, mitä tarkoi-

tetaan puhuttaessa nais-

ten asemasta ”muslimi-

valtioissa”. Oman sfää-

rin ulkopuolinen näyt-

tää helposti istuvan val-

lan varjon alla, mutta 

kepeimmästäkin viih-

teestä nähdään, kuinka 

nämä naiset myös jat-

kuvasti käyttävät omaa 

valtaansa määritelläk-

seen ympäristöään uu-

delleen. Kaikki edellä-

mainitut naiset astuivat 

itse varjosta jo ennen, 

kuin Samantha lennät-

ti sinkkutyttönsä au-

tiomaahan. 

ta, naisten kamppailus-

ta miesten maailmassa. 

Ennemmin näissä viih-

teellisissä naisten tilois-

sa on kyse naisten ele-

tyistä elämistä ja tun-

teista, jotka usein ovat 

jollain tavalla väärän-

laisia kulttuurikon-

tekstiaan vasten. Ria-
din tytöissä Gamra yrit-

tää huijata uskottoman 

aviomiehensä rakkau-

teen hankkiutumalla 

raskaaksi; Pistoissa rou-

vat vaihtavat vinkke-

jä siitä, kuinka muut-

tua aviomiehelle tyy-

dyttävämmäksi; Cara-
mel taas esittelee La-

”
Popkulttuurin ja feminismin väliin jää jokin epäyhtäläi-

syysmerkki, sillä popkulttuuri on jotain enemmän. Kyse 

ei ole suoranaisesti politiikasta, vaan naisten eletyistä elä-

mistä ja tunteista, jotka usein ovat jollain tavalla väärän-

laisia kulttuurikontekstiaan vasten.

LIITY PAPPISLIITON 
OPISKELIJÄSENEKSI!

Mitä saat?

 neuvontaa ja koulutusta 
   työllisyysasioissa

 Crux-lehden postiluukkuusi 
   seitsemän kertaa vuodessa

 matkavakuutuksen

 mahdollisuuden hakea 
   matka-apurahaa

Opiskelijajäsenyys on 
ilmainen. 

Lisäksi voit liittyä Erityiskoulutettujen

 työttömyyskassaan erillistä kor vausta vastaan.
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”
All I want is a warm bed and a 

kind word and unlimited power.

– Ashleigh Brilliant


