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Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Raisa Cacciatore kantaa huolta meidän

i ha n ista, fi ksu ista m u rrosi kä isistä poj ista m me. Nä mä yrittävät tosissaa n

kasvaa kunnon miehiksi, vaikkeivät aina tiedä, miten se tapahtuu.

rersrr Tarja Hirvasnoro I ruvnr Lauri Mannermaa

aisa Cacciatore, 49, istuu hanka-
lasti keskellä rnuuton tavarapaljout-
ta tycihuoneessaan Väestöliiton sek-

suaaliterveysklinikassaja puhuu. Kannet-
tava tietokone sopii juuri ja juuri huteran
säilytyskorin päälle. Sen ruudulla vilahte-
Ievat tilastotiedot suomalaisten nuorten
sukupuolitaudeista j a raskaudenkeskey-
tyksistä, joita Cacciatore näytti yhdysval-
talaisille päättäjille luennoidessaan Seatt-
lessa.

- Täma kohta herätti yleisössä kohah-
duksen. Olimrne kysyneet suornalaisilta
kahdeksasluokkalaisilta, kenen vastuul-
la on sukupuolitautien ja raskauLsien eh-
käisy. Jolseenkin kaikki vastasivat tasa-ar-
voisesti, että vastuu kuuluu tytolle ja po-
jalle yhteisesti. Meidän nuoret ovat niin
upeita! Cacciatore huudahtaa.

Työhuoneen ovi raottuu ja huolestu-
neen näköinen työtoveri käy toisen ker-
ran vartin sisäIlä muistuttarnassa, että ko-
kous alkaisi jo. Saman tien soi Cacciato-
ren kännykkä' joku toinenkin toirnittaja
pyftää haastattelua. Cacciatore kehottaa
kokoustajia aloittamaan ilman häntä, oh-
j aa toimittajan Väestöliiton teweydenhoi-
tajien puheille -ja jatkaa puhumista.
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- Tällaista tämä on. Jossakin viilissä pi-
taisi ehtiä tekemään varsinaista työtäkin
nuorten kanssa, Cacciatore toteaa her-
rnosturnatta mutta pitää määrätietoises-

ti kiinni siitä, ettei sovittu haastatteluaila
ylity minuutillakaan.

Kiellettyä olla poika
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Rai-
sa Cacciatorelta on totuttu kuulernaan
tiedotusvälineissä j a vanhempainilloissa
suoraa puhetta nuorison puolesta. Hän
kuuluttaa nuorten oikeutta saada oikeaa
teweystietoa, pätevää ehläislmeuvontaa,
edullisia kondomeja ja tehokasta jåilkieh-
karsya.

Erityisen kiihkeästi Cacciatore puhuu
murrosikäisten poikiemme itsetunnon
ja tuen puolesta. HanSohtaa Vaestöliiton
RAY- rahoitteista Miehen aika -toirnintaa
ja on huolissaan siitä, että pojatjäävät ai-
na vain vaille kipeästi tarvitsemaansa tie-
toa mieheksi kasvamisesta. Väestöliiton
tutkimuksessa 14-vuotiaat tytöt osasivat
kuvailla jopa poikien rnurrosiän parern-
min kuin pojat itse.

- Eikä se ole ihme. Koko rneidän ter-
veydenhuoltomme ja koululaitos lukioon
asti on suunniteltu noin 20-vuotiaalle
naiselle. Kasiluokkalainen poika ei taa-
tusti tule naispuolisen kouluterveyden-
hoitajan luo kysymään, että hei, missä vai*
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>> heessa yhdyntää kondomi laitetaan päiille.
Moni terveydenhoitajakaan ei tiedä, mil-
laista neuvontaa pojat tarvitsisivat, Raisa
Cacciatore lataa.

Kouluista ja osittain kodeistakin puut-
tuu rnieheltä pojalle -kasvatuskulttuuri.
Kun miehet ovat perinteisesti keskittlmeet
sotirniseen ja maanrakennukseen, kovin
harva tämän päivän isistä on saanut läsnä
olevaa ja kannustavaa isyytta. Oman isyy-
tensä he joutuvat luomaan ihan itse.

- Sitten ovat vielä päiväkodit, joihin
rnonet kunnat ovat ny1 lähettäneet uu-
sia turvasääntöjä. Niissä kielletään rnuun
muassa retkeily, uirninen ja pyöräily.
Kohta lapset kai saavat vain rnaata päivät
letkuruokinnassa. Miten täällä voi pojaksi
kasvaa, kun tehniä ei saisi missään? Vies-
ti pojille kuuluu, että muuttukaa tytoilsi
- vaikkeivät nuo kiellot edistä tervettä tF-
toyttakaan.

Mitä tekisi muskeleille?
Härnrnentävimmät kas',rrvuodet odottavat
yläasteella. Siella tytot ja pojat ovat yhtä
lailla ihrneissään seksuaalisuutensa kans-
sa, rnutta pojat joutuvat lisåilsi ottarnaan
kantaa muskeleihin.

Pelottava tilanne voi yllättää ihan tavalli-
sen pojan, joka haluaisi keskittyävain ole-
maan ja pohtimaan, urheilemaan ja kåiy-
mään koulua.

- Hänen ympärillään pyörii päiväs-
tä toiseen sekin joukko, joka yrittää päteä
uhoarnalla ja ärsftämällä. Kun kukaan ei
opeta pojille aggression hallintaa ja kun
horrnonirnyrsky kuohahtaa, siinä voi tul-
la vedettyåi turpaan puolin ja toisin, Raisa
Cacciatore sanoo.

Ja sitten? Sitten ei mitään. Täppele-
mista pidetään jotenlcin väistämättömänä
osana pojan elämää.

Sarna jatkuu, kun poika kasvaa rnie-
helsi.

- Kotiväkivallasta kyllä puhutaan ja sii-
tä pitäiikin puhua. Silti rniesten miehiin
kohdistuva väkivalta on yleisernpää, sa-
rnoin poikienja miesten itsemurhat. Sii-
tä ei vain nosteta haloota. Miehet nähtä-
västi saavat tappaa itseäänja toisiaan niin
paljon kuin haluavat.
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- Meidän nuorissamme ei ole mitään vikaa. He ovat aivan upeita. Vika on meissä aikuisissa, jotka teem-
me päätöksiä nuorten vahingoksi, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Raisa Cacciatore sanoo.

Raju muodonmuutos
Vaikka kouluissa tehdään mielialakyselyi-
tä, poikien paha olo ja masennus jäävät
helposti huomaamatta.

-Jos 14-vuotiaalta pojalta kysfään, on-
ko hanella mielialaongelmia tai tunteeko
hän itsensä rnasentuneeksi, poika vetää
ruksin kohtaan "en tunne". Toisenlaisia
vastauksia tulee, jos pojalta kysyy: ottaako
päähän? Raisa Cacciatore mainitsee.

Mieb'et nnå*#?r#såi s**$**
t*pp** its*#*n"fc **:sis*n niin
p*fu'*i: åurn åslu #u#t.

Hän tietää kylla, ettei edes oman van-
hernman ole helppo lähestyåi rnurrosiän
riepottamaa lasta. Poika kun heittaytyy
j ossakin vaiheessa esittärnään kaikinpuo -
lista vastakohtaa vanhernpiensa unelrna-
miehelle. Hän on umpirnielinenja siivo-
ton, jää kiinni varkaudesta tai tupakasta tai
s otkeutuu tappeluun. Vanhemrnuuden
ikimuistoisia hetkia on, kun huomaa kul-
lanmurun katsoneen kotikoneella pornoa
tai kun lattialla lojuu avattu kondorni.

- Vahan valia lciydan itsenikin mietti-
mästä kuurneisesti, että rnitä-minä-teen-

mitä-rninä-teen... Aikalisä, ajattelu ja
keskustelu jonkun samassa vaiheessa ole-
van vanhemman kanssa auttavat ihmeesti,
neuvoo Cacciatore, jonla ornaan talou-
teen kuuluu kalsi rnurrosikäistä, t7-vuo-
tias Laura ja 14-vuotias Roberto.

- Onhan meilla eloisaa, kun kullakin
on vielä vaihteleva rnäärä kavereita. IJsein
talo on täynnä väkeä, ja ruokaa saa kantaa
pöytään kåirrylasteittain, Cacciatore nau-
rahtaa.

Tietoa pojista pojille
Raisa Cacciatoren suorasukaisuus puree
rnurrosikäisten vanhernpiin, j otl<a tä)rttä-
vät salit hänen vetämissään vanhempain-
illoissa. Silti joskus tulee kitkerääkin pa-
lautetta. Luentojen jiilkeen tivataan, milsi
hän vain haastaa rnuita toimimaan ja esit-
tää kysymylsiä. Missä ovat ratkaisut?

No, teoissakin loytyy. Koko Väestöliiton
seksuaaliterveysklinikan tarmokas jouk-
kue on lahten1.t taisteluun poikien puo-
lesta. Siellä on lnuun lnuassa luotu en-
sirnmäiset nimenomaan pojille suunna-
tut seksuaalikasvatusmateriaalit.

On 15-18 -vuotiaille pojille tarkoitet-
tu ja heidän kielellään kirjoitettu ki{aLe-
gopalikoista leopardikalsareihin. On sen j atko -
osa Korkkari I 8-28 -vuotiaille miehille. La-
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