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Suomessa puhuttiin 1900-lu-
vulla: ”ulkomailla on sel-
laista rasismia”. Kotimaista 
rasismia ei tunnistettu. Sit-
ten huomattiin romanien 
epätasa-arvoinen kohtelu. 
Romanitkaan eivät ole aina 
halunneet integroitua valta-
väestöön, ja kulttuurit py-
syivät erillään saman maan 
kansalaisilla. Onnistunut yh-
teiselo vaatii kompromisseja.  

Suomessa on muitakin 
ihmisiä, joihin suhtauduttiin 
rasistisesi, esimerkiksi hurrit. 
Ilkeällä nimityksellä tarkoi-
tettiin suomenruotsalaisia.

Rotuoppi ja rotuviha
Rasismi perustuu opille ro-
tujen perustavanlaatuisesta 
erilaisuudesta. Sen mukaan 
toiset ovat epäkelpoja, jo 
syntyperäisesti huonompia 
kuin toiset. Jopa kallonmuo-
doilla oli muka yhteyksiä 
henkisiin kykyihin. Hömpö-
tykset on tyrmätty, mutta 100 
vuotta sitten niihin uskottiin.

Rotuvihan taustat ovat mo-
ninaiset. Sodat, orjuus ja 
orjuuttaminen ja muu epäin-
himillinen vallankäyttö ovat 
jättäneet jälkiä. Kielteistä 
tarinointia on jatkettu riip-
pumatta todenperäisyydestä. 
Huoli hallitsevan aseman 
menettämisestä on rasismin 
pysyvä motiivi.  

Rasismin muodot
Jokainen tajuaa rasismiksi 
rotuerottelun, jota esiintyi 
USA:ssa ja Etelä-Afrikassa 
1900-luvulla. KuKluxKla-
niin kuului miljoonia valkoi-
sia, jotka ottivat oikeudek-

seen tehdä rikoksia mustia 
kohtaan. Historia on osaltaan 
BLM-liikkeen taustalla. Mie-
livalta loppukoon, vihdoin!

Lievempää on piilorasismi, 
näkymättömänä vaikuttava 
kielteisyys, joka perustuu 
etnisiin taustoihin. Suomessa 
rasismi lienee tätä. Kadulla 
tummaihoisille huutelemi-
nen on ikävää, mutta sille ei 
pitäisi antaa suurta arvoa. Se 
on humalaisten ja hölmöjen 
touhua, jota tervejärkiset 
eivät harrasta. Huuteluita 
joutuvat kuulemaan myös 
muut, esimerkiksi erikoisesti 
pukeutuneet punkkarit. 

Rasismi ja syrjintä
Syrjintä on juridinen käsite. 

Kansalaisia pitää kohdella 
tasa-arvoisesti. Arkipuheessa 
rasismiksi nimitetään kiel-
teistä kohtelua, kun oikeasti 
kyseessä on syrjintä. Pu-
hutaan ikärasismista, suku-
puolirasismista ja ties mistä 
rasismista.

Käsitteitä käytetään vir-
heellisesti. On myös ”ter-
veysterroria”, jolla tarkoi-
tetaan terveysvalistusta. Ja 
puhutaan ”kovasta stressis-
tä”, joka on kiire. Suosittu 
käsite on ”haasteellinen”, 
vaikka kukaan ei ole esittänyt 
minkäänlaista haastetta.

Tässä Synaptorissa käytän 
rasismin käsitettä yleiseen 
tapaan, huolimattomasti. 

Aleksi Joensuun öljyvärimaalaus. Kun tämä henkilö liikkuu 
kadulla, hän kuulee monenlaisia kommentteja, vaikka rotua 
tai ihonväriä ei määritellä. Huutelu ei ole rasismia.
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Helsingin Sanomissa re-
feroitiin tutkimusta, jossa 
lähetettiin tuhat väärennettyä 
työpaikkahakemusta. Työn-
hakijan ilmoittamat pätevyys 
ja muut tiedot olivat samat,  
mutta toisten hakemusten 
tekijällä oli suomalainen 
nimi ja toisissa selvästi vie-
rasmaalainen. 

Tulokset olisin kertonut 
tutkimatta: suomalaisilla ni-
millä varustetut hakemukset 
tuottivat enemmän yhtey-
denottoja. Tuloksen sanot-
tiin todistavan suomalaisten 
rasismia.

Valehakemukset 
menetelmänä  

Tutkimus edustaa epätie-
teellistä ja epäeettistä, ta-
voitehakuista menetelmää. 
Ensinnäkin hakemuksen 
vastaanottajan mieleen on 
voinut tulla, että hakemus ei 
ole aito. Jos hän kiinnostui 
ja teki selvityksen, paljas-
tui heti, että hakijaa ei ole 
olemassa. Hän ei varmasti 
lähettänyt ehdotusta jatko-
neuvottelusta. 

Tai laadukkaalla suomen 
kielellä kirjoitettu hakemus 
oli liian ”hyvä”, ja se herätti 
epäilyksen, että kirjoittaja on 
joku muu. 

Kolmanneksi, hakijan an-
tamat tiedot olivat niin kum-
malliset, että vastaanottaja 
- aivan oikein - hoksasi että 
tämä on huijaus.

Rasismin määrä

On esitetty, että suomalai-
set ovat erityisen rasistinen 

Rasismitiedettä ja kokemuksia

Rasistiset käsitykset voivat olla vääristyneitä, ihan älyttömiä. 

kansa Euroopassa. Voi olla. 
En tiedä, koska rasistisuuden 
mittaaminen on mahdotonta. 

Eri maat ovat niin erilaisia, 
että rasismimittarit eivät ole 
vertailukelpoisia. Esimerkik-
si työelämä: jos maassa on 
työvoimapula, vieraat saavat 
helpommin töitä. Siellä ei 
muka ole rasismia.

Esimerkiksi sosiaalietuu-
det: jos niitä jaetaan rennosti, 
vieraat nauttivat niistä eivät-
kä koe rasismia. Järjestelmää 
tuntematta he voivat luulla, 
että etujen tarjoaminen on 
rajatonta. Ja kun ei sitten 

olekaan, alkaa rasismista 
syyttäminen. 

Entä niukkojen etuuksien 
maassa? Sinne ei hakeuduta, 
eikä synny moitetta rasismis-
ta. Ja jos siellä etuja ei jaeta 
oman maan kansalaisille-
kaan, vierasmaalaiset eivät 
koe syrjintää, ”rasismia”. 

Subjektiivisten 
kokemusten arvo

Rasismin torjuminen on eet-
tinen itsestäänselvyys. Mutta 
rasismin ehkäisy voi mennä 
kohtuuttomuuksiin, ja siitä 

tulee keino hankkia etuja 
epäoikeudenmukaisesti. Se 
synnyttää kielteisyyttä, kuten 
epäoikeudenmukaisuus aina. 
Se synnyttää vihaa. Näin ra-
sismin välttäminen voi lisätä 
rasismia. 

En ole musta, mutta ulko-
maalainen olen ollut yhteensä 
yhdeksän vuotta Ruotsissa, 
Saksassa ja Sveitsissä. Yhden 
henkilön kokemusten arvo on 
pieni, mutta todellisuus on 
tärkeämpi kuin tavoitehakui-
nen ”tutkimus”.

J&K Joensuu Oy, J&K.  Toimitusjohtaja Jyrki Joensuu.

Perheyhtiö perustettiin 1986 lääkärikeskukseksi. 1990-luvulla J&K oli konserni, tytäryhtiöt Delta Video Oy, 
Kustannus Ky Terveystieto ja Vexla Oy, joka omisti Jokelan Kartanon. 
Viime vuosina J&K on tarjonnut erikoislääkäripalveluita sairaanhoitopiireille.
2012 J&K perusti Alex Grafix Gallerian Hämeenkoskelle, ja 2017 toisen Lahteen. 
2018 J&K julkaisi teoksen Janne Valkeeniemi.
Syyskuussa 2019 J&K alkoi julkaista Synaptoria. 
Syksyllä 2020 J&K julkaisee Teneriffan Kissat, kuvakirjan aikuisille. 

Kotipaikka ja osoite Ajomäentie 18, 16800 Hämeenkoski.
Toimipaikka Alex Grafix Galleria, Mariankatu 15, 15110 Lahti. 
Yhteystiedot: jyrki.joensuu@jkjoensuu.fi 040-96 11580 Kristiina Joensuu’’

Synaptorin julkaisija
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Rasismi Ruotsissa
1940-luvulla kotimme Pis-
palassa oli lämmittämätön, 
7 m2 ullakkohuoneisto. Ka-
peasta ikkunasta näkyi mai-
semia, mutta asuminen oli 
mahdotonta talven tullessa. 
Asunnossa vesi ei jäätynyt, 
koska se ei tullut eikä men-
nyt. 

Isä lähti Ruotsiin paperi-
tehtaalle hanttihommiin. Hän 
pääsi Volvolle Göteborgissa, 
ja sen seurauksena menestyi 
Suomessa. Äidin Ruotsissa 
ollessa minä huolehdin isän-
maasta.

En gäkla finne igen! 

Suomalaiset eivät hakeu-
tuneet Ruotsiin nauttimaan 
sosiaaliturvaa. He menivät 
töihin. Suomalaisilla oli työn-
tekijöinä hyvä maine Pieta-
rissa, Ruotsissa, Kanadassa 
ja USA:ssa. Monet eivät op-
pineet kieltä, mutta ahkeruus, 
luotettavuus ja käytännön 
äly korvasivat sen puutteen. 
Arvomaailma vahvisti hyviä 

ominaisuuksia. 
Kaikissa väestöissä on ih-

misiä moneen junaan. Joi-
denkin suomalaisten miesten 
pääteasema oli Tukholmassa 
Slussenin tiekompleksi. Slus-
senissa ”sissit” majailivat ja 
tekivät bisnestä.

1960-luvulla oleilin Gö-
teborgissa ruotsalaisen tyt-
töystävän vuoksi. Silloin luin 
lehtien lööpeistä finjävelien 
tuhmista tekosista. Känni-
päissään suomalaiset puu-
kottivat toisiaan hengiltä, ja 
joskus vahingossa muitakin. 

Väkivalta ja muu rikolli-
suus vaikuttivat ruotsalaisten 
mielipiteisiin suomalaisista. 
Aineksia rasistiselle suhtau-
tumiselle syntyi. Verrataan 
kuvitelmaan lööpistä Suo-
messa heinäkuussa 2020: 
”Arabipirut  taas murhatyös-
sä!” 

Sellaista julkistamista ei 
harrasteta. Ruotsissa negatii-
vista julkisuutta tasapainotti 
suomalaisten suuri, kunnol-
linen enemmistö. 

Ystävälliset 
ruotsalaiset

Göteborgissa olin tekemisis-
sä vain ruotsalaisten kanssa. 
Imartelematta: En koskaan, 
en kertaakaan kohdannut 
kielteistä suhtautumista. Osa-
sin ruotsia, mutta kielenkäyt-
tö paljasti suomalaiseksi. 

Tyttöystävä oli musikaa-
linen ja kaunis. Ikävä kyllä, 
hän oli minua fiksumpi. Hän 
luetutti minulla Orwellin 
1984:n. Vuonna 2020 aja-
tuspoliisien Suomessa kirja 
palaa mieleen.

Sukulaisten ja tuttavien 
piirissä minua ei vieroksuttu, 
vaikka yksi epämääräinen 
finne oli napannut suvun 
tähtitytön.

Hisingen ja 
Biskopsgården

Göteborgissa raitiotien yksi 
pääteasema oli Biskopsgår-
den. Alueella oli kaunista ja 
turvallista, siistiä, idyllistä!. 

Päähäni ei pälkähtänyt vä-
kivallan uhka. Sen ajatuskin 
oli älytön.  

Nyt, 55 vuotta myöhemmin 
Biskopsgården on uutisissa. 
Kerrotaan jengiväkivallasta, 
murhista ja muista rikoksista. 
Ne ovat tehneet Biskopsgår-
denista sietämättömän. Jos 
menisin sinne illalla käve-
lemään, kokisin rasismia 
omakohtaisesti. 

Alun perin rasismia ei ollut; 
se on sinne tuotu muualta. 
Ruotsalaisten kiltteys sai 
kurjan kiitoksen, ja mene-
tettyä hyvää elämää ei saa 
takaisin. Malmössä tilanne 
on pahempi.

Suomalaisia poliitikkoja 
pitää velvoittaa näkemään 
maailmaa laajemmin kuin 
puoluetoimiston ikkunasta 
ja mustan auton takapenkil-
tä. Kun nuori poliitikko ei 
hanki ulkomailla kokemusta 
elämästä, uraohjuksena hän 
pysyy tynnyrissä kasvaneena.  

Aleksi Joensuun öljyvärityö. Ruotsissa suomalaiset siirtolaiset rakensivat infrastruktuuria ja kaikkea mahdollista. 
Monet naiset olivat piikomassa, eli kotiapulaisina. 
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Ulkomaalaisena Saksassa
Natsi-Saksassa rasismi kuu-
lui kansalliseen ideologiaan. 
Rasismi kohdistui juutalais-
ten lisäksi muihin väestö-
ryhmiin. Mutta on rasistista 
ajatella, että saksalaisilla olisi 
perinnöllisiä ominaisuuksia, 
jotka saivat heidät ryhtymään 
hirmutekoihin. 

Saksankielisen Euroopan 
historia, tiede ja taide todista-
vat, että saksalaiset ovat inhi-
millisiä. Mutta 1930-1940-lu-
vulla he menettivät tolkkunsa 
selvästä syystä:  Fanaattisuus 
tekee hulluksi.

Nyky-Suomessa fanaatti-
suuden vuoksi moni poliitik-
ko on menettänyt järkensä 
kuin psykoosissa. Realitee-
tintaju pettää. Päivi Räsästä 
vainotessa jää huomaamatta, 
että vaarallisempi funda-
mentalismi on pesiytynyt 
maahan. 

Kieltä oppimassa
Olin ulkomaalaisena Saksas-
sa 1960-luvulla, 20 vuotta 

Natsi-Saksan häviön jälkeen. 
Työskentelin 1965 metalli-
tehtaassa Luedenscheidissa 
ja 1968 Bochumissa. 

Pikkukaupunkiin Lue-
densheidiin päädyin kesä-
kuussa lauantaina ja majoi-
tuin hotelliin. Työpaikkani 
Kremp und Huttemeister au-
keni maanantaina. Uimari 
löytää aina vettä. Läksin 
maauimalaan. 

Uin, ja loikoilin ruohikolla. 
Lähistöllä huomasin miehen, 
jonka päättelin asiallisek-
si hänen lukemansa kirjan 
perusteella. Treenattuani 
mielessäni repliikkejä menin 
hänen luokseen ja sanoin 
ensi kertaa elämässäni jotain 
saksalaiselle: 

-Guten Tag, ich möchte Sie 
nicht stören… Päivää, en ha-
lua häiritä, mutta olisi asiaa…

Karl-Peter Norbisrath 
nyökkäsi kiinnostuneena. 
– Ich bin… Jyrki Joensuu, 
koululainen Suomesta. Tulin 
tänne eilen ja aloitan maa-

nantaina Kremp und Hutte-
meisterilla. Tarkoitukseni on 
saksaa oppia. Siitä mitään ei 
tule, jos tuossa yksin jökö-
tän.  Möchten Sie mit mir 
diskutieren? Voitaisiinko 
keskustella? 

Hotellissa ja asuntolassa
Diplom-Handellehrer Nor-
bisrath toipui hämmennyk-
sestään nopeasti. Keskuste-
limme toista tuntia. Kerroin 
majoittuneeni hotelliin. Hän 
neuvoi sieltä kapsäkkini otta-
maan ja illalla kahvilaan tu-
lemaan. Hän tiesi paremman 
majapaikan.

Tapasimme sovitusti illalla 
ja kävelimme pääkadulla. 
Hotel Norbisrathin ovesta 
menimme sisään. -Minä just 
lähdin hotellista. –Omistan 
tämän, sanoi Karl-Peter. - 
Neljäs kerros ei ole vierai-
den käytössä. Valitse sieltä 
huone. 

Asuin hotellissa kaksi kuu-
kautta. Omistajat kuuluivat 

piireihin. Auttelin yksinker-
taisissa tehtävissä vuokran 
vastikkeeksi, mutta ravin-
tolassa tarjoiluissa en pär-
jännyt.

Rasismi, tai ulkomaalaisen 
syrjintä Saksassa? Sitä tulin 
kokeneeksi. Yritin vokotella 
kreikkalaista neitoa. Opin 
ako pis to, minkä luulin tar-
koittavan jotain myönteistä. 
Tytön maanmiehet olivat eri 
linjoilla, tosi rasistisia, ja uh-
kasivat minut tappaa. Uskoin. 

Bochumissa 1968 majoi-
tuin turkkilaisten asuntolaan. 
Valkosipulin ja viemärin 
hajuyhdistelmä oli hurja. 
Yhteisvessan kaikki pytyt 
oli rikottu, koska asukkaat 
tekivät tarpeensa reikään. 
Kun vesilukot oli poistettu, 
viemäreiden aromit levisivät 
estoitta kaikkialle. Opin, että 
ihmiset tuovat kulttuurinsa 
mukanaan. Mutta ei se ole 
rasismia, jos löyhkästä ei 
tykkää.

Tähän sopii raikas kuva! Ulkomailla ei tutustu ihmisiin eikä opi kieltä, jos vain ui tai ruohikolla löhöää. Pitää jutella ihmisten 
kanssa. Ihmiset ovat iloissaan, kun vierasmaalainen yrittää puhua heidän kieltään. 

Honda 1000 CBF, vm 2008, 18.000 km

Virheetön, huollettu, sivulaukut, perälaukku. 

Vain kuskia vailla

Tasaraha 5000 euroa

jyrki.joensuu@jkjoensuu.fi

Syksy on 
parasta ajoaikaa!
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Totalitarismi Suomessa
Georg Orwellin pääteok-
sen, 1984, luin 1960-luvulla 
ruotsiksi. Se oli liian fantas-
tinen. Orwell analysoi Neu-
vostoliittoa 1940-luvulla, 
mutta ennusti tulevaisuutta 
Suomessa 2000-luvulla. Big 
Brother seuraa kansalaisia 
kaikkialla. 

Totalitäärisessä valtiossa 
poliitikot ja talouselämän 
johtajat manipuloivat kieltä, 
tukahduttavat vaihtoehdot ja 
ylläpitävät pelkoa. Vallanpi-
täjien suosikkipiiri hallitsee 
kulttuuria. Oligarkia, har-
vainvalta toimii, ja demokra-
tia on söpö kulissi.  

Kielen manipulointi
Palveluiden ”kehittäminen” 
on vähentämistä. 1980-lu-
vulla Suomessa toimi terve-
yskeskusten verkosto. Sitä 
on ”kehitetty” niin, että sen 
tilalla on tyhjää. 

Digitalisaatioksi nimite-
tään inhimillisten kontaktien 
poistamista. Asiakaspalvelun 
sijaan ihmiset joutuvat lait-
teiden orjuuttamina hoita-
maan asiansa itse. 

Yhteiskunnan perusyksik-
kö oli perhe, mies, nainen ja 
lapset. Perhe kantoi vastuu-
ta itsestään ja jäsenistään. 
Totalitäärisessä valtiossa 
vastuu ja valta siirretään 
yhteiskunnalle. Perinteinen 
perhe, isän ja äidin sukupuoli 
mukaan lukien eliminoidaan. 
Turhaan yritetään biologia 
hävittää. Elämä alkaa, kun 
miehen ja naisen sukusolut 
yhdistyvät. Myös lesboilla. 

Vaihtoehdottomuus  
Suuruus, mielummin mono-
poli on ihanne. Tuotteiden 
ja palveluiden käyttäjiä oh-
jataan laumoina. Johtaji-
en harvainvalta vahvistuu. 
Suuret toimijat tuhoavat 
pienet ja itsenäiset. Pikku-
kaupat ja muut lähipalvelut 
hävitetään, mukaan lukien 
pienet terveysasemat.  Koko 
terveydenhuolto siirretään 
sairausjäteille, joille bisnes 
on pääasia ja kansanterveys 
riesa. 

Kylissä ei järjestetä ilta-
mia. Laumat johdetaan suur-
tapahtumiin, joista julkkikset 
ja muut bisnesmiehet repivät 
rahaa. Viihdeteollisuuden 

Ajatuspoliisin tutkintakohteita ovat raamatun lisäksi vanhat 
julkaisut, joissa esiintyy vääriä käsitteitä, esimerkiksi 
neekeri. Kirjoista poistetaan historia kätevästi. Laulut ja 
elokuvat ovat hankalia. 

mössöä tuputetaan television 
ja radion kaikilta kanavilta. 
Ajattelematon lauma ei kai-
paa vaihtoehtoja. 

Kansallinen kulttuuri lo-
petetaan. Ihmisten ei pidä 
osata edes kansanlauluja, 
puhumattakaan muusta kult-
tuurihistoriasta. 

Pari mediajättiä hallitsee 
lehdistöä. Paikallislehdet 
lakkautetaan, ja aluelehdissä 
julkaistaan viihdemössöä 
asia-artikkeleiden asemasta. 

Ajatuspoliisi
Ennen peloteltiin toisinajat-
telijoita Neuvostoliitolla. 
Nyt sananvapaus rajoitetaan 
tuomitsemalla väärien sa-
nojen käytöstä. Ajattelun 
rajoittamisessa lyömäaseina 
johtajat käyttävät sanoja, 
esimerkiksi metoo, rasismi, 
syrjintä, sukupuoli, vierasla-
ji. Manipuloinnissa suositaan 
pötyhöpöä. 

Somella on valtaa, mutta 
some on johtajien työkalu. 
Somessa toimii kenttäoikeus, 
joka ei piittaa totuudesta 
ja laillisuudesta. Mielival-

taiset tuomiot vaikuttavat 
someraivoajien uhkaillessa. 
Uhrit pelästyvät ja pyytävät 
anteeksiantoa,  mikä vahvis-
taa somen mielivaltaa. So-
men sopulilauma kuvittelee 
olevansa itsenäinen, kun se 

pannaan ajamaan totalitääri-
siä tavoitteita. 

Orwellin 1984:ssa toimi 
ajatuspoliisi. Fanaatikkopo-
liitikot ja heidän kätyrinsä 
viroissa ja somessa perustivat 
sen Suomeen. 

Aleksi Joensuun akvarelli. Näytetään kuva nuorille aikuisille ja sanotaan Taata, Myllykolu, 
Silja, Nobel. Kuka tietää mistä on kysymys?   
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Homoseksuaalien syrjintä
Homoseksuaalisuus oli antii-
kin sivistysmaissa normaa-
lia. Suomessa homoja on 
kohdeltu huonosti, ja edel-
leen jotkut jälkeenjääneet 
pitävät homoseksuaalisuutta 
psyykkisenä häiriönä. 

Seksitietojeni päivitys

Päivitin tietoni homoseksu-
aalisuudesta 1990-luvulla 
johtaessani Suomen laajinta 
puhelimitse toimivaa infor-
maatiopalvelua. Teemana 
terveys-aineisto käsitti 416 
suoraa numeroa.  

Tiedotteista tein kym-
meniä, ja tieteelliset faktat 
tarkistin.  Ymmärsin, että 
homoseksuaalisuus ei ole 
psyykkinen häiriö, eikä oi-
keastaan mikään vika. Se 
on sikiöaikana määräytynyt 
ominaisuus niin kuin yksilön 
muut ominaisuudet. Näin sen 
esitin informaatiopalvelus-
samme. Totuus ole muuttu-
nut 30 vuodessa. 

Hölmöjen luulojen torjun-
nassa tärkeintä on tieto. Jos 
ei ota vastaan tietoa, pysyy 
tyhmänä. 

Teemana terveys nume-
roista 12 käsitteli seksiä. 
Mikä aihe oli suosituin? Pe-
niksen pituus. Hassua! Mies 
selvittää sen käydessään 
pissalla, ja nainen jotenkin 
muuten. 

Oma suhtautuminen

Työskentelin 16-vuotiaana 
Saksassa kieltä oppimassa. 
Iltaisin juttuseuraa löytyi 
kapakasta. Muuan mukava 
mies ehdotti tutustumis-
käyntiä naapurikaupunkiin. 
Ajettuamme kymmenkunta 
kilometriä mies pysäytti 
auton ja kävi käsiksi. 

Olen fyysistä työtä tehnyt 
aina, ja irrottauduin helposti. 
Autosta päästyäni putosin 
ojaan. Auto katosi sateiseen 
pimeyteen, ja manasin tyh-
myyttäni. Kokematon ei osaa 
varoa. Olisi pitänyt hoksata, 
mitä ystävällisellä herralla 
oli mielessä. Viisastuneena 
kävelin sateessa kaupunkiin. 

Seuraavan homon tapasin 
Amsterdamissa. Keskus-
telimme asiallisesti, mies 
tarjosi kahvit ja pyysi asun-

Kuka on hetero, kuka homo, lesbo, bi tai jotain? Ei mitään väliä! Yksi ihmisen ominaisuus 
monen muun joukossa. 

nolleen. Sanoin. että ei ole 
minun juttuni. Naureske-
limme, että ei sitten, hyvää 
päivän jatkoa. 

Traumatisoitumisen 
sijaan järkeä

Ihmisen halu päästä seksisuh-
teeseen toisen ihmisen kanssa 
jää turhaksi haaveeksi, jos 
kukaan ei mitään yritä. Se 
pätee sekä homoihin että he-
teroihin. Homon tungettelu ei 
tunnu heterosta kivalta, kuten 
ei ole kivaa heteroidenkaan 

tunkeilu. Sen torjuminen on 
helppoa. Ei kannata tehdä 
isompaa numeroa. Monen-
moisia kokemuksia kertyy 
elämässä, hyviä ja huonoja 

Trauman märehtiminen 
voimistaa sen vaikutusta, ku-
ten kertaaminen aina tehostaa 
muistamista. Traumoista 
selviytymisessä auttaa tar-
monsa suuntaaminen muihin 
asioihin.  

Lähestymisestä, ehdotte-
lusta ja flirttailusta sanon 
someraivon uhallakin: Jos 
kukaan ei yritä mitään, seksi 

katoaa, parisuhteita ei synny, 
eikä lapsia. Se on paha juttu. 

Aika vaihtaa trendiä?

Käsitykseni homoseksuaa-
lisuudesta on ollut selkeä 
30 vuotta. En osaa innostua 
Pridesta. Se on trendikästä, 
ja vanhanaikaista. Suomessa 
on pahemmin syrjittyjä, jotka 
eivät saa huomiota, esimer-
kiksi kuulo- ja näkövammai-
set, psykiatriset potilaat – ja 
vanhukset.  
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Katkelmia kirjasta
           Janne Valkeeniemi   Lääkäri, ihminen
Jannen opiskelu Sveitsissä 
oli karua ja opettavaista  
Sivu 123/680

… Sisätautien professori 
Adolf Bass otti ”Fakkenii-
min” silmätikukseen ja nöy-
ryytti häntä kohtuuttoman 
vaikeilla kysymyksillä. Myö-
hemmin Janne muisti Bassin 
parhaana opettajanaan. 

Muuan tapaus jätti jäljet. 
Janne oli esittänyt osastopo-
tilaalle laboratoriotutkimus-
ta, jota professori Bass piti 
turhana. Janne ei pystynyt 
ehdotustaan perustelemaan. 
Bass saarnasi kovaäänisesti 
kaikkien kuullen.

- Kun potilaalle suunnitel-
laan lisätutkimuksia, täytyy 
tietää mihin erotusdiagnos-
tiseen kysymykseen niiltä 
odotetaan vastauksia. Jos sitä 
ei tiedä, ei ymmärrä sisätau-
deista mitään. 

Fakkeniimi, te arvailette! 
Menkää poppamieheksi Af-
rikkaan! Siellä arvaaminen 
on arvossaan. Minä kirjoitan 
suosituksen. Kun otamme 
huomioon potilaasta kerty-
neet tiedot, ehdottamallanne 
tutkimuksella ei ole pienintä-
kään merkitystä!

Janne Peloton erehtyi vas-
ta-argumentoimaan: - Africa 
ist die Ortschaft der grossen  
Möglichkeiten (1). Auto-
analyser ( laboratorion ultra-
moderni laite, jonka toiseen 
päähän pantiin näytteet, ja 

toisesta päästä se lykkäsi 
tulokset) tekee tämän tutki-
muksen muiden mukana. Ei 
koidu ylimääräistä työtä. Se 
ei maksa mitään.

- Totta. Edustatte epä-älyl-
listä näkökulmaa. Kaikkein 
kalleimmaksi tulee se, että 
lääkärillä ei ole älyä! Milloin 
te lähdette Afrikkaan? Täällä 
teillä ei ole tekemistä.   

Kandidaatti Fakkeniimi 
muisti läksytyksen ikuisesti 
ja sovelsi sitä käytäntöön 
uransa ajan. Harmillisesti hän 
joutui puhdasoppisuutensa 
vuoksi hakauksiin kollegoi-
den kanssa Suomessa. 

Saksaksi sanottiin Ohne 
Diagnose keine Therapie. 
Oikea diagnoosi on hoidon 
perusta. Tämä on summamu-
tikkahoidon vastakohta. 

Janne jatkoi: Ohne Diffe-
rentialdiagnose keine richtige 
Diagnose. Ei oikeaa diagnoo-
sia ilman erotusdiagnoosia.  
Suomessa erotusdiagnos-
tiikkaa harrastettiin vähän. 
Diagnooseja tehtiin lisätut-
kimuksien avulla kuin hau-
likolla räiskien. Kourallinen 
hauleja posautettiin saalista 
kohti = määrättiin liuta la-
boratoriokokeita ja kuvan-
tamistutkimuksia oireiden 
suuntaan toivoen, että joku 
osuisi maaliin ja kertoisi 
mikä potilasta vaivaa. Hyväl-
lä tuurilla tuli osuma. Jos ei, 
diagnoosin saalistaja eksyi, 
sillä häneltä puuttui suunni-

Aleksi Joensuun öljyvärityö. 
Sveitsistä saavat alkunsa tärkeät joet Rein ja Rhone.

Oikea elämäkerta? 
Ei edes autofiktio. 
Saloja sairaaloista?
Totta, ja tarinoita. 
Love story?
Kolmekin.  
Huumorijuttu?
Naurat takuulla! 

Toimituskuluineen 
35 euroa. 
jyrki.joensuu@jkjoensuu.fi
 

Uudessa Testamentissa kerrotaan 
Tuhlaajapojan tarina. 
Janne Valkeeniemi on kahden 
alan erikoislääkäri, joka kirjan 
alun takaumassa retkahtaa 
mutakuoppaan. 
Jannen ottaa hoteisiinsa mökin 
mummo, anteeksi antava 
kasvatusäiti.

Fiksuin ja pätevin ihminen on 
hallitsematon ja tyhmä.
Teoksessa on monia teemoja.
Vakituinen tyyliseikka on 
huumori. 

Ne, jotka ovat romaanin lukeneet, 
tunnustivat nauraneensa niin että 
meinasi tuolilta pudota.  

Janne Valkeeniemi   
Merkillisen lääkärin 
tarina. 680 sivua.

telma, erotusdiagnoosi.
Haulikkodiagnostiikan 

kiusallisia seurauksia olivat 
osumat viattomiin kohteisiin. 
Poikkeavat tutkimustulokset 
muusta kuin tutkittavasta 
ongelmasta johtivat diagnos-
tiikan sivuraiteille. 

Vuosien kuluttua Janne 
lakkasi kaipaamasta erotus-
diagnostisia keskusteluja 
kollegoiden kanssa. Duode-
cimista, lääketieteellisestä 
aikakauskirjasta katosivat 

kliinis-patologiset potilas-
tapaukset, joita hän piti ää-
rimmäisen kiinnostavina. 
Tapausselostuksien laati-
joiden oli pitänyt pysähtyä 
ajattelemaan. Ja jännittäviä 
olivat tapauksen tarkasteli-
joiden päätelmät. 

Ajattelun aika oli ohi. Tek-
nologia jyräsi. 

(1) Käännös: Afrikka on 
suurten mahdollisuuksia seu-
tua.
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Seksuaalisen itsemääräämis-
oikeuden pitää olla selviö, 
ja niin se onkin suurimmalle 
osalle ihmisiä. Parisuhteessa 
ei saa hyvää seksiä, jos toista 
velvoittaa tai pakottaa. 

Afrikkalainen käytäntö 
tuskin monikulttuurisessa 
Suomessa leviää: Mies ma-
kaa vuoteessa, vaimo lattial-
la. Mies tökkii tikulla naista 
halutessaan seksiä. Nainen 
hoitaa velvoitteensa ja sopu 
säilyy. 

Raiskauksen rajat  

Raiskaus on aina väärin. 
Tapahtuma on väkivaltainen, 
raiskattavan tahdon vastai-
nen. On mahdollista raiskata 
väkivallattomasti, uhkaamal-
la työpaikan menetyksellä 
tai urakehityksen torppaa-
misella. Näistä on kysymys 
joissain Metoo-tapauksissa. 

Seksihalun muuttuessa voi 
syntyä yllättävä tilanne: Nai-
nen sanoo yhdynnän alkaessa 
EI. Kieltoa täytyy noudattaa. 
Moni mies, joka joskus on 
päässyt yhdynnän alkuun, 
tietää että ei ole helppoa 
lopettaa. 

Tällaiseen tilanteeseen 
joudutaan, jos nainen on 
suostunut humalassa, ja ha-
vahtuu järkiinsä. 

Miestä ei kuulemma voi 
raiskata. Miehen voi vietellä 
tai pakottaa seksiin vastoin 
tämän aitoa halua. Eräässä 
tapauksessa nainen käytti 
esimiesasemaa tällä tavoin.

Vakituisessa parisuhtees-
sakin pakottaminen on rikos. 
Raiskaus on raiskaus joka 
tapauksessa.

Uhrit ja oikeusmurhat

Raiskauksia tehdään paljon 
enemmän kuin niitä tilastoi-
daan. Häpeä on voimakas 
rikosilmoituksen tekemi-
sen este. Kyseessä ei ole 
vain seksuaalinen loukkaus. 
Herkkäuskoisuus ja varo-
mattomuus hävettävät, niin 
kuin kuten muissakin töppä-
yksissä.

Raiskauksen oikeuskäsitte-
lyssä on mahdollista tuomita 
väärin. Kaikki ihmiset eivät 
ole rehellisiä. Se joka muuta 
väittää, ei tunne ihmisiä. 

Aleksi Joensuun öljyvärityö. Raiskaaja katsoo itseään peilistä. 

Seksiä sopimuksen mukaan

Rikoksesta syytetystä voi 
tulla uhri. On uutisoitu myös 
metoo-tapaus, jossa syytös 
osoittautui perättömäksi.

Jos googlettaa Jyrki Joen-
suun, löytyy otsikko ”Me-
hiläinen katkaisi yhteistyön 
Jyrki Joensuun kanssa”, ja 
myöhemmin ”Mehiläisessä 
on nollatoleranssi seksuaa-
liseen häirintään…” Min-
käänlaista henkistä tai fyy-
sistä seksuaalista häirintää 
ei tapahtunut eikä kukaan 
sellaista esittänyt. Mutta sel-

lainen vaikutelma luotiin, ja 
maine kärsi.  

Raiskauksen vaikutukset 
ovat traumaattisia, ja raiska-
uksesta pitää tuomita. Mutta 
aiheeton raiskaustuomio on 
henkisesti oikeusmurha, joka 
voi pilata elämän. On erittäin 
tärkeää, että raiskauksia ei 
tapahtuisi.  

Seksiä sopimuksen 
mukaan

Oheisen sopimuksen tekemi-

nen suojaa raiskaukselta ja 
syytöksiltä. 

Sitä ei varmaan kukaan 
koskaan hyödynnä. Silti 
siihen kannattaa syventyä. 

Korostuu, miten seksiin on 
asennoiduttava vastuullisesti. 
Muuten iloisesta aiheesta 
syntyy traumaattinen koke-
mus ja iso konflikti. Sopi-
musta saa vapaasti kopioida 
ja levittää tarvitseville. 
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Sopimuksen tekijät ja kanssakäymiseen aktiivisesti osallistuvat henkilöt.
Jos henkilöitä on yksi, kyseessä on masturbaatio, ja sopimus tehdään vain, kun seksitapahtumalla on katsojaosallistujia.

1. henkilö
Nimi                                           Hetu                            Osoite
2. henkilö      
Nimi                                           Hetu                            Osoite
Muut osallistuvat henkilöt
 Tilaa tietojen täydentämiseen on tarvittaessa kaavakkeen kääntöpuolella
Nimi                                           Hetu                            Osoite

Sopimuksen sisältö

Seksuaalisen kanssakäymisen muodot valtioneuvoston päätöksen mukaan (VNP 223/71§/2019/S6-14/3sarja/8). 
Ympyröikää kysymykseen tulevat kanssakäymisen muodot.
Perussarja SA1    SA2   SA3   SA4    SA5    SA6 (sisältää myös SA69)   
Masturbaatiosarja M1   M2   M3  
Sadomasokistinen sarja SM 1  SM 2  SM 3
A-sarjassa vain A1 Huom. Uudessa luokituksessa lähetyssaarnaaja-asento on SA2 (aikaisemmin SA1) 

Raskauden ehkäisymenetelmä
X oikeaan kohtaan. Ei täytetä yli 50-vuotiailla naisilla. 
E-Pillerit        Kierukka          Pessaari       Kondomi       Sterilisaatio, vuosi         Muu 

Henkilön seksitaudit,  X oikeaan kohtaan
Tippuri        Kuppa         Klamydia      Herpes         HIV          Muu     
Neekerisankkeri, nimitys rasistisena poistettu!   Hiivatulehdus ei ole seksitauti
Diagnoosi varmistettu  Aika           Hoitopaikka           
Diagnoosi puuttuu. Oireita ei ole, ei ole tutkittu______
Diagnoosi puuttuu. Oireita on, ei ole tutkittu    _______

Kanssakäymisen apuvälineet
Osallistujat hyväksyvät käytettäviksi, X oikeaan kohtaan
Vibraattorit          Dildot           Likistimet           Levittimet          Voiteet          Kahleet, siteet

Päihteet X oikeaan kohtaan
Alkoholi         Amfetamiini       Hasis        Kokaiini        Opiaatit:  heroiini, Subu, morfiini       Muut

Kanssakäymisen korvaus
Vastikkeeton seksi           Raha             Tavara              Etuisuus            Päihde

Kuvauslupa
Ruksi X oikeaan kohtaan   Kyllä, yksityiskäyttö        Kyllä, julkiseksi          Ei  lainkaan     

Kanssakäymisen päivämäärä
     /       2020      Klo               Kesto, arvioitu            Kesto, todettu    

Kanssakäymisen suorituspaikka  
Tarkka osoite                       
Hotelli osoite, huonenumero 
Omakotitalo, kesämökki soite ja huoneistokuvaus  
Lato    ranta     metsä    piennar    maa- tai vesiliikennekulkuneuvo. Tarkka kuvaus paikasta:   
  

Seksuaalisen kanssakäymisen juridinen sopimus
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Harjukatu 44 C 49, 
15100 Lahti
Kaupunginsairaala 300 m,  
Kaupungintalo 400 m, 
Rautatieasema 500 m, 
bussipysäkki 50 m.

80 m2, iso lasitettu 
parveke, 2 WC, sauna, 
makuuhuoneet 
rauhalliselle pihalle

Etuovi.com kohde p42744
Vapaa. 

Näyttö ja lisätiedot 
jyrki.joensuu@jkjoensuu.fi

Seksuaalisen kanssakävijöiden vakuutukset allekirjoituksilla   
Olen täydessä järjessä ja vapaaehtoisesti suostunut mainittuihin seksuaalisiin toimenpiteisiin ja vakuutan antamani tiedot 
oikeiksi

Päivämäärä      /      2020  Paikka   
                                 
Kanssakävijöiden allekirjoitukset

----------------------------------------------------   ---------------------------------------------------------------
Nimen selvennys tekstaten                               Nimen selvennys tekstaten

Lisätilaa kääntöpuolella, jos kanssakävijöitä on enemmän

Todistajat
Todistan seksuaalisen kanssakävijän tutustuneen kaavakkeeseen ja täyttäneen sen tiedot itse ja vahvistaneen ne 
vapaaehtoisella allekirjoituksellaan.
Kanssakävijän henkilöllisyyden varmentaminen  X oikeaan kohtaan
Henkilökohtainen tuttu, esimerkiksi naapuri tai työtoveri          Kanssäkävijän henkilötodistus       Passi           Kelakortti 
tai ajokortti ei käy. 

1. todistajan nimi, selvennys, hetu, osoite ja puhelinnumero

-----------------------------------------   ------------------------------------    -------------------------------

2.  todistajan  nimi, selvennys, hetu, osoite ja puhelinnumero

------------------------------------------  -----------------------------------  -----------------------------------

Tätä sopimusta on tehty saman sisältöiset kappaleet, yksi kummallekin seksuaaliselle kanssakävijälle, yksi kummallekin 
todistajalle ja yksi lähetettynä Maistraattiin postimaksullisessa kirjekuoressa. 
Jos samassa tapahtumassa kanssakävijöitä on enemmän, Maistraatista voi tilata lisää kaavakkeita. Toimituskulut 1.75 
euroa/lähetys.   

Myytävänä asunto, 
josta erinomaiset yhteydet
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Vaaran paikka
Synaptorin vakituisia teemo-
ja on vaaran paikka. Kirjoitta-
jan taustalla vaikuttaa yli 20 
vuoden kokemus vastaavana 
työterveyslääkärinä, joka pe-
rehtyi työpaikkojen olosuh-
teisiin. Kuvasin kymmeniä 
paikkoja ja pidin tapaturmien 
torjunnasta koulutustilai-
suuksia. Synaptorissa esitetyt 

vaaranpaikat eivät ole niin 
vaarallisia kuin töissä, joissa 
voi menettää henkensä.

Vapaa-ajan yleisimpiä ta-
paturmia ovat kaatumiset. 
Soutuvene on oikeastaan 
kamala kulkuneuvo. Siihen 
noustaan kiikkerästä päästä, 
se heilahtelee, ja pohja voi 
olla erittäin liukas. Omaise-

ni pitkä sairauskierre alkoi 
liukastumisesta veneestä 
noustessa. 

Ratkaisu on tukipylväs

Kuvissa esiintyvä henki-
lö on vesillä liikkunut alle 
kouluikäisestä. Nyt hänen 
polvensa ei taivu nivelrikon 

vuoksi ja toinen jalkakin on 
hempula monien iskiasten 
jäljiltä. Mieli tekee vesille 
kumminkin. 

Vene näyttää vankalta, 
mutta se on kiikkerä, koska 
kaikkien tuhtojen kiinnityk-
set ovat korkealla. Se saa ve-
neen heilahtamaan herkästi. 

Laiturin vierellä hän uittaa helposti veneen nostopaikkaan. 

Soutaja on jättänyt perässä istujan toiselle laiturille. Vene-
laiturin viereen hän on juntannut tukevan paalun, joka on 
rantautumisen tukipylväs.  

Hän ottaa paalusta lujasti kiinni. Vasemman jäykän jalan 
hän pystyy nyt siirtämään venelaiturille. Ei tarvitse lainkaan 
tasapainotella ja ponnistaa veneen laidalta. 

Suoraan vetäminen sujuu. 


