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K
aikki tietävät, mitä
tarkoittaa toinen
nainen. Kieleemme

vakiintuneesta käsitteestä
syntyy vahva mielikuva.

Kliseinen toinen nainen
odottaa miehen soittoa –
eihän nainen uskalla ot-
taa häneen yhteyttä. Hän
uskoo sinisilmäisesti, että
rakas todella aikoo jättää
perheensä. Samassa stereo-
tyyppisessä sommitelmassa
näin ei ikinä tapahdu.

Toisin sanoen toinen nai-
nen on tyhmä ja säälittävä.
Tyypillistä on myös syyllis-
täminen: toinen nainen on
viekas viettelijä, pahainen
perheenrikkoja. Elokuvat,
kirjat ja televisio-ohjelmat
ruokkivat käsityksiämme.

Mutta oletko ikinä kuul-
lut puhuttavan toisesta
miehestä?

Naisetkin pettävät kumppa-
neitaan. Keskuudessamme
täytyy siis olla myös toisia
miehiä. Miksei heistä ole
olemassa vakiintunutta ter-
miä, kliseitä, esimerkkejä?

Poikkeus vahvistaa sään-
nön. Suositussa Täydelli-
set naiset -draamasarjassa
todistettiin kotirouvan suh-
detta reippaasti nuorem-
paan puutarhuriin.

Pakko myöntää, että tämä
toyboy-kuviokin on tuttu –
mutta paljon harvinaisempi
kuvastossamme kuin varat-
tu vanhempi mies ja nuori
nainen.

Radiojuontaja Venla Kok-
konen oli yksi naisista, joka
kuvasi aiemmin keväällä
esitetyssä Iholla-sarjassa
omaa elämäänsä. Hän näyt-
täytyi tosi-tv-sarjassa myös
toisena naisena: tapasi salaa
varattua miestä, haikaili hä-
nen peräänsä ja itki kurjaa
kohtaloaan, kun mies päätti

suhteen. Käsikirjoittajat
myhäilivät varmasti mitä
mehukkaimman tosiaiheen
äärellä.

Kokkosen elämänvalin-
nat herättivät kalabaliikkia
verkkokeskusteluissa ja
sosiaalisessa mediassa. Jo-
kunen kertoi samastuvansa
häneen, mutta moni ihmet-
teli tai parjasi. ”Siis toi Ihol-
la-Venla on niin tyypillinen
kakkosnais-raasu”, alkaa

keskusteluketju Vauva-leh-
den foorumilla.

Useissa blogeissa toiset
naiset kirjoittavat, miltä
tuntuu, kun oma rakas ei
ole oma. Toisin kuin Venla
Kokkonen, he jakavat tari-
nansa nimettöminä. Se ei
ole ihme, liittyyhän heidän
rooliinsa runsaasti häpe-
ää. Miksi asettaa itsensä
ehdoin tahdoin sosiaali-
sen median jalkapuuhun?
Kokkonenkin on sanonut
haastatteluissa katuvan-
sa avoimuuttaan ja sarjaan
lähtemistä.

Pettämisessä ei ole mi-
tään hienoa. On silti äly-
töntä pitää sitä yksinomaan
miesten ominaisuutena
tai ajatella, että vain naiset
hullaantuvat varattuihin
ihmisiin.

Toinen mies, odotan blo-
giasi.

AINO SALONEN
aino.salonen@aamulehti.fi

Kolumni

Toinen mies,
missä olet?

Pettämisessä
ei ole mitään
hienoa. On silti
älytöntä pitää
sitä yksin-
omaan miesten
ominaisuutena.

”T
ästä on hyvä jatkaa”.
Sellainen ohje lukee
hölmöläisten pei-

ton päässä. Siitä päästä onkin
helppo jatkaa eduskuntaan.

Niin kuin hyvin tiedetään,
Jumala on kaikkivaltias ja
kaukaa viisas. Hän on luonut
meille taivaan ja maan, egyp-
tiläisille heinäsirkat ja meille
kerran arkkipiispaksi Paar-
man.

Mutta niin pöljää ihmistä
Luoja ei ole luonut, etteivätkö
suomalaiset onnistuisi äänes-
tämään häntä eduskuntaan.

Kimmo Sasi järjesti eduskun-
nassa juhlat. Sasille tuli 30
vuotta parlamentissa täyteen.

Sasilla on sama kampa-
us, puku ja kengät kuin uran
alussa.

Vain purjehduskenkien
nauhat on vaihdettu. Sasi sai
uudet halvalla Ben Zyskowic-
zilta.

Eduskunnan puhemies Eero
Heinäluoma väittää tuoreessa
kirjassa, että Erkki Tuomioja
yritti hajottaa puolueen aika-
na, jolloin Don Eero oli dema-
reiden puheenjohtaja.

Don Eero yrittää puhdistaa
mainettaan, sillä hän pakeni
käpykaartiin hetkellä, jolloin
kaivattiin lujaa johtajaa.

Sellainen mies oli Paavo
Lipponen. Suuri valtiomies
muuten kirjoittaa muistel-

miensa toista osaa. Moosek-
sen sormet eivät väsy.

Ne ovat yön ajan Päivin ve-
silasissa.

Kevään Erkit tarkoittaa sitä,
että keväisin Tuomiojan ka-
veripiirissä kukaan ei saa olla
samaa mieltä edes itsensä
kanssa.

Mutta Erkki Tuomioja on
sivistynyt mies, joka ei hajota
omaa kotiaan.

Tuomioja on sentään kir-
joittanut enemmän kirjo-
ja kuin Don Eerolle niitä on
luettu.

Heinäluoma sanoo olevansa
feministi. Eduskunnan sauna-
valiokunnan tuoreen pöytä-

kirjan mukaan Heinäluoma
puhuu totta.

Ulkoministeri Tuomioja
aikoo kostoksi ulkoistaa Hei-
näluoman Korkeasaareen. Ki-
rahvipuolelle.

Don Eero on taitava mieliku-
vien luoja, joka kehui Ame-
rikassa tavanneensa johtavat
amerikkalaiset.

Se onkin totta. Heinäluoma
tapasi John Kennedyn, Lin-
colnin ja Eisenhowerin. 
Muistomerkeillä.

Jatketaan matkaa ikiomalle
Rotvall-areenalle, jossa presi-
denttiparimme järjestää itse-
näisyyspäivän juhlan.

Tampere-talon paikalla oli
ennen eläintarha, jossa oli
leijonia ja apinoita. Demarit
lopettivat eläintarhan pelossa,
että kepulaisia pesiytyy enem-

mänkin Tampereelle.

Presidenttipari uudistaa Tam-
pereen juhlat täydellisesti.
Juhlaan kutsutaan heimojen
edustajat paitsi savolaisia,
joita edustavat Paavo ja Päivi
Lipponen.

Hämäläiset saavat kutsun
jo kesäkuussa, jotta ehtivät
omaan juhlaansa.

Runkosarjan kättelyn hoi-
tavat Timo Jutila ja hovi-
marsalkka Heikki A. Ollila. 
Loppukättelyyn pääsee sata
kauneinta.

Lopuksi huumoria: Mies haki
sirkuksesta töitä ja sanoi hyp-
päävänsä 30 metristä pulloon.

–�Tuohon minä en usko, sa-
noi tirehtööri.

–�Minä hieman liioittelin.
Käytän apuna suppiloa.

Pitko

MATTI PITKO

Kirjoittaja on Aamulehden vapaa pakinoitsija ja kolumnisti.

mattipitko223@gmail.com

Pitkon lauantaipakinaa on julkaistu Aamulehdessä aina vuodesta 1986.

Kevään Erkit

» Viikon siivu: Pauli Kiuru palautti Alkosta saamansa pul-

lolähetyksen. On muuten taatusti lajissaan ensimmäi-

nen Koskissa.

Kansan paljoutta kuvattiin
ennen vanhaan sanomalla,
että väkeä on kuin Vilk-
kilässä kissoja. Nykyisin
sanotaan, että väkeä on
kuin hallituksen sote-työ-
ryhmässä. Viimeksi sitä
täydennettiin 21 uudella
jäsenellä. Eiköhän siihen
muutama vielä mahdu mu-
kaan, ellei muuten ala syn-
tyä valmista.

KARI HUOVIALA

Urahdus

Vilkkilän
sote-ryhmä

Peruspalveluministeri Ma-
ria Guzenina-Richardson
luottaa joukkovoimaan.

M
oni olisi jo valmis lyö-
mään paksusta sikaris-
ta vetoa, että muutok-
sen tuulet puhaltavat
Kuuban saarivaltioon

viimeistään vuonna 2018, kun presi-
dentti Raúl Castro luopuu vallastaan.

Kuuballa on ollut viime aikoina
vaikeaa. Tärkeän kauppakumppanin
Venezuelan presidentti Hugo Cha-
vez siirtyi ajasta iäisyyteen, mikä voi
tietää vaikeuksia kauppasuhteille.

Jo 81-vuotiaan Castron polkaise-
mat talousuudistukset etenevät hi-
taasti, ulkomaalaiset sijoitukset maa-
han ovat vähentyneet ja hirmumyrs-
ky Sandyn tuhoja siivotaan yhä.

Demokratiakaan ei kehity sen pa-
remmin. Kansainvälisen ihmisoike-
usjärjestön Amnestyn mukaan ihmis-
oikeusloukkaukset ja toisinajatteli-
joiden kiinniotot ja jopa murhat ovat
lisääntyneet Kuubassa voimakkaasti
viime vuosina.

Kuuban nuorissa löytyy kuitenkin yhä
sitkeää, vilpitöntä uskoa siihen, että
myös Castron veljesten valtakausien
jälkeen maalla on edessään kommu-
nistinen tulevaisuus.

–�Puolueella on vahva kansan tuki,
Kuuban kommunististen nuorten lii-

ton puheenjohtajiston jäsen Lizette
González Garcia vakuuttaa Helsin-
gin Hakaniemessä.

Garcialle ja monelle muulle nyky-
nuorelle kommunismi edustaa yhä
ainoaa mahdollista vaihtoehtoa uus-
liberalismille.

–�Kommunismi on ainoa vaihtoeh-
to imperialistiselle politiikalle, jossa
vähemmistö omistaa suurimmat rik-
kaudet, Garcia sanoo.

Erityisen ylpeä Garcia on Kuuban
ekologisesta taloudesta. Kommunis-
min aikana metsien määrä on kasva-
nut ja luonnon monimuotoisuus jopa
kasvanut. Kuuba on ainoa maa maa-
ilmassa, joka täyttää YK:n kestävän
kehityksen kriteerit.

Hän pitää Kuubaa ”maailman oi-
keudenmukaisimpana valtiona”, sillä
lääkärit ja opiskelu yliopiston loppu-
tutkintoon saakka ovat yhä ilmaisia.

–�Kommunismi on todellista demo-
kratiaa. Se nostaa ihmisen yhteiskun-
nan kehityksen keskiöön, hän sanoo
ylpeänä.

Hän vakuuttaa, että kansalaisilla on
paremmat mahdollisuudet osallistua
päätöksentekoon kuin moni uskoo.

–�Jopa 70 prosenttia puolueohjel-
man linjauksista on muovautunut ta-
vallisten kansalaisten vaikutuksesta,

hän sanoo ylpeänä.

Garcia ei näe kommunismia syynä
Kuuban taloushuoliin. Syypää on
Kuuban ikuinen kiusaaja: Yhdysval-
lat ja sen asettama kauppasaarto.

Kun Garcia puhuu Yhdysvalloista,
hän kiihtyy niin, ettei tulkilla ole mi-
tään mahdollisuuksia pysyä perässä.

–�Se, että olemme kolmannen maa-
ilman valtio johtuu vain siitä, että
imperialistit käyttivät meitä hyväk-
si 200 vuotta. Ensin Espanja, sitten
Englanti ja sen jälkeen Yhdysvallat,
hän kiihtyy.

Garcia kuitenkin kiistää, että ihmi-
set näkisivät nälkää.

–�Meillä ei ole nälkäisiä ihmisiä.
Valtio pitää huolen huono-osaisista.

Paavi ja moni valtio on neuvonut
Kuubaa avautumaan markkinoitaan.
Garciaa puheet ärsyttävät.

–�Toivon, että meidän päätöksiäm-
me kunnioitettaisiin. Ei ole oikein,
että toisen kotiin tullaan kertomaan,
mitä heidän pitäisi tehdä.

Kuuba on jo antanut hieman kas-
vutilaa yksityiselle sektorille. Esi-
merkiksi kuubalaiset voivat perustaa
partureita, ompelimoita tai yksityisiä
majataloja ja palkata väkeä. Suurem-

paan markkinareformiin Garcia suh-
tautuu silti nihkeästi.

–�En usko markkinatalouteen. Us-
kon suunnitelmatalouteen, hän tote-
aa yksiselitteisesti.

Hän ei kuitenkaan tyrmää mah-
dollisuutta, että esimerkiksi maan
hyödyntämättömiä nikkeli- ja öljyva-
rantoja tulisi lypsämään kansainvä-
linen iso toimija, siis ylikansallinen
kylmänkapitalistinen suuryritys.

–�Uskon, että valtio analysoi asian
ja tekee päätöksen kansan hyvää aja-
tellen, hän sanoo.

Onko mahdollista, että Kuuba
kiinnostuisi kenties jonain päivänä
pohjoismaisesta yhteiskuntamallista,
joka yhdistelee sosialismia ja markki-
nataloutta?
–�Olen juuri oppimassa järjestelmäs-
tänne. Ehkä matkan viimeisenä päi-
vänä osaan vastata tähän. Olemme
avoimia.

O Kuinka pitkään Kuuba voi jatkaa
kommunismin tiellä?

O Keskustele aiheesta verkossa:
aamulehti.fi /puheenaihe

O Kirjoita aiheesta lehden Jatkot-
palstalle: nakokulma@aamulehti.fi

Puheenaihe

VESA-PEKKA
HILTUNEN

vesa-pekka.hiltunen@

almamedia.fi

”Uskon yhä kommunismiin!”

Vallankumous 
Kuubassa jatkuu 

vaikeuksista 
huolimatta, 

kommunistinuori 
Lizette González 

Garcia vakuuttaa.

Lizette González Garcia puhuu Suomen Sosiaalifoorumissa lauantaina 20.4. klo 10-12. Tampereella hän on puhumassa tiistaina 23.4. klo 18 Kahdet Kasvot -pubissa.
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