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Minä olen aikaisemmassa kirjasessa 1)
tarkastellut sukuviettiä fysiologian kan
nalta. Täytyy myöntää, että tuollainen
tarkastelu, joka koskee vietin luonnetta
ja taipumusta sekä niitä ehtoja, joita nou
dattamalla hillitsevä johto saattaa vai
kuttaa vietin ilmauksiin ja sen tyydyttä
misen vaatimuksiin, aina on käypä jos
sain määrin teoretiseksi.
Mutta mitä mieltä lienemmekin kysy
myksen teoretisen puolen suhteen, ainoas
taan yksi ajatus lienee siitä, että sukuelämällä on erittäin suuri merkitys niin
yksityisen kuin yhteiskuntaelämässä. Seu
raukset tästä eivät ole harvat, ja kysy
myksellä on siten suuri käytännöllinen
puoli.
x) Siehieläm ä ja viettielo.

Kun olen rohjennut tarttua kynään
kysymyksessä olevassa asiassa, niin olen
täysin tietoinen siitä suuresta vaikeu
desta, joka on edessä pyrkiessäni hake
maan tietä läpi sen pyörteen, jonka —
kuten näyttää — toiselta puolen vietin
toiselta puolen terveyden ja yhteiskun
nan sivellisyyskäsityksen riitaiset vaati
mukset muodostavat.
Lausuntoni ei myöskään pyri ole
maan muuna, kuin ilmauksena rehelli
sestä pyrkimyksestä toimia sen asian
eduksi, joka on yhteinen yksilölle ja yh
teiskunnalle ja joka sisältyy sanoihin:
terveys ja edistyminen.
Tämä päämäärä silmäini edessä pyy
dän saada kimittää arvoisan lukijan huo
miota hänelle esittääkseni lääketieteellisiä
tosiasioita ynnä muutamia niihin liitty
viä vakavia ajatelmia.
Pohdittavanamme oleva asia on tositeossa käytännöllinen lääketieteellinen ky
symys, joka yhtä suuressa määrin kos
kee yksityisen, kuin yhteiskunnankin ter
veyttä. Elämän käytännöllisiäkin oloja
arvostellessamme emme kuitenkaan voi
olla avuksemme käyttämättä teoretisia te
kijöitä; tämä koskee kaikissa tapauksissa
niitä lääketieteellisiä kysymyksiä, joiden
suhteen teoria ja käytännöllinen koke
mus kulkevat käsi kädessä antaen toinen
—
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toisellensa tukea tarkoituksessa edistää
kysymyksen valaisemista ja mahdollista
ratkaisua. Siten senkin hygienisen kysy
myksen ratkaiseminen, joka nyt on oleva
lähemmän tarkastuksemme alaisena, vaatii
teoretisen, fysiologisen, perustelun.
Tahdon siitä syystä vallan lyhykäi
sesti huomauttaa, että suku vietti, joka
luonnon taloudessa on vaikuttimena nii
hin ilmiöihin ja elonilmauksiin, jotka
tarkoittavat suvun jatkuvaa olemassa
oloa, kuuluu voimallisimpiin vietteihin,
joita ylimalkaan on olemassa.
Sillä välin kuin eläimet ja sivistyksen
koskettamatta jäänyt ihminen ilman muuta
tottelevat ja seuraavat vietin viittauksia
eivätkä salli ylempien vaikuttimien pidät
tää heitä täyttämästä sen vaatimuksia,
niin sivistyksen kohotessa uudet tekijät
ovat ihmisessä vietin suhteen saaneet sa
nanvaltaa — tekijät, jotka perustuvat n. s.
sosialisiin vaistoihin.
Sen mukaan, kuin kulturi ihminen on
kehkeytynyt, hänen aivonsa ovat myös
saavuttaneet yhä korkeamman kehitty
misen, tarjoten aineellisen pohjan kor
keammalle ajatuselämälle; sosialiset vais
tot ovat synnyttäneet yhteiskuntamoralin,
käsityksen yksilön vastuunalaisuudesta
tekojensa suhteen muita yhteiskuntajäseniä ja tulevaa sukupolvea kohtaan. Sa

mat vaistot ovat syyperäisyyden pakolla
herättäneet tietoisen ja vapaasti päättä
vän tahdon, joka järjen johtamana rat
kaisee yhteiskunnan etujen ja viettien
vaatimusten välillä sekä ohjaa ihmisen
teot ja toimet sen mukaan.
Tämän johdon palvelukseen asettuu
erityinen hermokoneisto, jonka avulla ai
vomme saavat vallan lähettää käskyjä,
jotka käyvät päinvastaiseen suuntaan kuin
viettien vaatimukset. Ei ole siis ollen
kaan epäilyksenalaista että itsensähillit
semisellä on oma fysiologinen pohjansa
myös sukuelämän alalla; vaaditaan ai
noastaan, että ihmisellä on harjoitettu va
paa ja hyvä tahto, jotta hän saattaisi
ehdollisesti hallita vietin vaatimuksia.
Tässäpä tulee meidän tehdä eroitus
luonnollisen vietin ja tietoisesti herätetyn
sellaisen välillä.
On kaikille tunnettu, että sukuvietti,
joka luonnon järjestyksen mukaisesti jo 
kaisessa terveperäisessä ihmisessä ilmaan
tuu määrääjällään hänen kehittymisensä
kulussa, on erittäin herkkä saamaan vai
kutusta kaikenmoisista seikoista. Vietti
ei laisinkaan ole yksinomaan herätettä
vissä luonnonomaisen, fysiologisen, kiihot
tunen eli sisällisen tarpeen kautta, käy
däkseen tietoiseksi ja vaatiaksensa tyy
dyttämistä, — päinvastoin sukuhimo
—
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herää erittäin helposti ulkonaisten aisti
muksien vaikutuksesta.
Kun kerran kokemus on saattanut
alkujaan päämäärästään tiedottoman vie
tin tietoiseksi tekijäksi hermoelämässämme, niin meidän monet aistimemme
helposti voivat meissä synnyttää kuvit
teluja ja tunteentiloja, jotka ovat omiaan
ajamaan vietin asiata, ne kun antavat ui
nailevan vaiston meille esiintyä näennäi
sesti vastustamattomana kaipuuna ja tar
peena. Eikä edes tarvita ulkoaistimiemmekaan välitystä; on vallan kylliksi, että
ajatuksemme käsittelee himollisia mieli
kuvituksia herättämään sopivia asioita ja
oloja, joiden palvelukseen vietti silloin
auliisti asettautuu.
Edellä esitetyn nojalla on siten val
lan ilmeistä, että sukuhimollisuus on
erittäin helposti herätettävissä eikä suin
kaan aina ole pidettävä luonnon määrää
mänä tositarpeena. Että on mahdollista
hillitä ja hallita tuota himoa, jopa pitemmiksikin ajoiksi lannistaa sitä, sitä ei
kieltäne kukaan, — joka vaan tahtoo olla
totuudellinen itseään kohtaan.

Sitten esiintyy tuo käytännöllinen puoli
kysymystä: onko tarpeellista erityisten
olojen vallitessa lannistaa suku viettiä, ja
—
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kärsiikö ihmisen terveys haittaa sukuvietin lannistaxnisesta ?
Se asema, joka korkeammalla sieluelämällä on sukueloon nähden, aiheutuu,
kuten jo huomautettiin, sivistykseen pe
rustuvista ja yhteiskuntajärjestyksen muo
toihin pukeutuvista vaistoista.
Yhteiskunnan etu, se on yksilöitten
yhteinen etu, määrää monessa suhteessa
sukupuolisen siveellisyyden käsitteen. Sen
mukaan, kuin yhteiskuntamuodot aikojen
kuluessa kehittyen muuttuvat, myöskin
käsitys siveellisyydestä edistyy.
Ilman pitempiä pohtimisia lienee var
mana pidettävä, että lasten syntyminen
tavalla tahi toisella laillistetussa avio
liitossa — jolla käsitän pysyväistä yhdis
tystä naisen ja miehen välillä, joka itseensä
sulkee huolen ja edesvastuun lasten me
nestymisestä — on yhteiskunnalle edul
lisinta, samalla kuin lapsille täten taa
taan varmin tuki olemassaolon taistelussa
yhteiskunnan hyväksymään suuntaan.
Nykyinen yhteiskuntamme antaa sukuelämän vaatimuksille oikeutuksen ainoas
taan laillistetussa avioliitossa, jonka ulko
puolella kaikki muut suku vietin tyydyt
tämisen muodot ovat kielletyt ja käsite
tään olevan ristiriidassa yhteiskuntaetujen kanssa.
Jos kerran tahdomme kuulua yhteis
—
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kuntaan, niin meidän tulee alistaa omat
himomme yhteiskunnan hyväksymien kä
sitysten ja muotojen alle.
Eihän sukuelämä muuten ole ainoa
ala, jolla yhteiskunta noudatettavak
semme säätää meille ohjesääntöjä, joiden
seuraamista pidämme välttämättömänä
pakkona ja kunnianasiana.
Myöskin siveellisyyden alalla alis
tumme ainakin julkisesti yhteiskunnan
vaatimuksiin, peitellen tarkimmalla huo
lellisuudella jokaista poikkeusta tunnus
tetusta oikeasta. Mikäli tämä toteutuu
yksilön suhteen, jätettäköön se hänelle
itselleen ratkaistavaksi; myös kysymyk
seen siitä, minkä olojen vallitessa hän
katsoo itsensä vapautetuksi velvollisuu
destaan ojentua sovitun yhteiskuntakäsi
tyksen mukaan, vastatkoon jokainen re
hellisesti omantuntonsa edessä.
Mitä kaikkea tuollainen poikkeava askel
saattaa tuottaa toiselle hankkeeseen osan
ottajalle ja mitä se joka tapauksessa tuottaa
naiselle, siihen tulemme tuonnempana.
Pitäkäämme aluksi kiinni vaan siitä,
että yhteiskunnan etu asettaa yksilöille vel
vollisuuksia, joista he eivät saata vapautua
rikkomatta yhteistä sopimusta vastaan.
Mitä tulee sukuelämän vaikutukseen
yksilön terveyteen seuraavat puolet an
saitsevat huomiota.
—
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Mielihyvällä suosittu katsantotapa
miesten kesken on se, että sukupuolinen
pidättyväisyys muka olisi terveydelle
vahingollinen.
Lukuunottamatta niitä terveysopin vas
taisia seikkoja, jotka jo lapsuudessa kei
notekoisella tavalla synnyttävät ennen
aikaista sukuviettiä, niin voimme sanoa,
että sukupuolivaisto miehellä herää mieskuntoisuuden puhjetessa, se on meidän
pohjoisissa oloissa noin 16— 18 vuoden
iällä. Saattaisi näin ollen arvella luon
non tarkoituksen olevan sen, että sukuelämän siitä ajanhetkestä lähtien tulisi
alkaa, se on että sukuvietin tyydyttä
minen mieskuntoisuuden kehittyessä olisi
todellinen luonnontarve, jonka lannista
minen tuottaisi terveydelle vahinkoa.
Niin mukava ja miellyttävä, kuin
tuollainen käsitys ehkä saattaisikin olla
monelle nuorelle miehelle, niin — ikävä
kyllä — ei ole olemassa ainoatakaan todis
tetta käsityksen todenperäisyydestä. Hakiessamme tosiasioita, jotka saattaisivat
olla ohjaukseksi kysymyksen ratkaisemi
seen, huomaamme jonkunlaisia viittauksia
seuraavassa kahdessa seikassa.
Hyvin nuorten (samoinkuin hyvin
vanhojen) vanhempien lapset saavat har
voin nähdä hyvän terveyden iloisia päi
viä; nuot pienet lapsiraukat ovat taval
—
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lisesti jo syntyessään heikkoja ja keh
noja olentoja, jotka helposti taipuvat riisitautiin ja muihin voimia vähentäviin ja
hivuttaviin taudintiloihin, sekä tulevat
harvoin pitkäikäisiksi.
Tällainen tosiasia tuskin sanonee muuta,
kuin että sukuvietin olemassaolo ei ole pidet
tävä yhdenvertaisena siitinelimien täydel
lisen kehittymisen kanssa. Näitten toimin
takelpoisuus himollisten mieskuntoisuuden
merkkien ilmestyessä ja jonkun aikaa eteen
päin ei lähinmainkaan vastaa luonnon ja
edistymisen vaatimuksia ja tarkoituksia.
Se lause, että ne yksilöt, jotka parhai
ten ovat varustetut luonnon taloutta var
ten, se on ne, jotka saattavat synnyttää
vahvimman ja suvun ominaisuuksilla täy
dellisemmin varustetun sikiön, astuvat
voitolla olemassaolon taistelun tantereita,
tuo lause ei tule kumotuksi, ja siinä pii
levä kehityksen periaate ei raukea siitä,
että joukko — olkoonpa suurikin joukko
— miehiä katsoo itselleen mukavam
maksi, että luonto soisi heille erivapautuksen sen lakien noudattamisesta.
Mutta kaukana siitä, että luonto myön
tyisi heidän toiveitaan toteuttamaan, se
esiintyy ei ainoastaan ankarana ja taipu
mattomana äkkikypsien vanhempain si
kiöitä kohtaan, vaan koskee jokseenkin
ratkaisevalla tavalla itse vanhempiinkin.
—
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Aviosääty näkyy vallan merkillisellä
tavalla vaikuttavan miesten kuolevaisuu
teen, vaan — ja se on huomioon otet
tava — eri suuntaan, riippuen siitä missä
iässä avioliitto solmitaan.
Nojautuen tilastollisiin tietoihin Rans
kasta, Hollandista ja Belgiasta, Grood r)
teoksessaan, jonka TAcademie de Medicine on palkinnut — esittää että sen rin
nalla kuin avioliitto 21 ikävuoden jäl
keen vaikuttaa edistävästi miehen tervey
teen, niin päinvastainen suhde vallitsee
jos avioliitto solmitaan ennen täytettyä
20— 21 vuotta.
Samoihin seikkoihin myös Fournier 2)
viittaa, jonka pätevyys tähän kuuluvissa
kysymyksissä ei liene epäilyksen alainen.
Arnould3) esittää seuraavat tilastol
liset numerot.
Kuolintapauksia 1,000 miehelle joka
lueteltua ikäluokkaa:
Ikä

naimattomia

naineita

7
13
10
11

51
9
6
7

15—20 vuotta.
20— 25
n
25—30
n
30— 55
»

0 G o o d : H ygiene et morale.
2) Fournier:

Pour nos fils, quand ils auront

18 an (löy ty y myös suomeksi käännettynä).
3) A rn ould:
1881.

Nouveaux

P. 1063.
-
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elements

d’Hygiene

Ikä

naimattomia

naineita

85—40 vuotta
40— 45
„
4 5 -5 0
„
50— 55
55—60
„

13
17
20
26
32

7
9
11
17
21

Tästä yhteensovittelusta näemme, että
selvä eroitus on olemassa avioliiton vaikutuksen välillä miesten kuolevaisuuteen
ennen 20 ikävuotta ja sen jälkeen; ja
tuskin voitanee välttää arvelua, että sukuvietin säännöllinen ja ehkäpä hillitsemä
tön tyydyttäminen ennen miehen täytet
tyä 20— 21 vuotta erityisen haitallisesti
vaikuttaa hänen terveyteensä.
Suomesta meillä ei ole tilastollisia
tietoja, jotka voisivat asiaa valaista. Lie
nee myös jokseenkin, harvinaista meillä,
että mies menisi naimisiin 20 —21 vuotta
nuoremmalla iällä.
Fournier sanoo: „ —
la virilite
vraie n’est pas atteinte avant Tage de
21 ans environ et le besoin sexuel ne
shnpose pas avant ce terme, surtout si
des excitations malsaines n’en ont pas
sollicite prematurement Teveilx) ----------- u.
*) „
todellinen sukupuolikypseys ei val
mistu ennen noin 21 ikävuotta, ja sukupuolitarve
ei esiinny

ennen tätä ajanjaksoa, jo lle iv ä t epä

terveelliset kiillotukset ole
h erä ttä n e e t
“.
—
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sitä ennen

aikojaan

Edellä esitellyn nojalla ei ainakaan
voitane väittää, että snknvietin lannista
minen eli oikeammin sanottuna sukupuo
lien pidättyväisyys ennen 20—21 vuo
den täyttämistä olisi mielien terveydelle
vahingollista.
Kun avioliiton vaikutus miesten kuo
levaisuuteen myöhemmin, tästä ajanjak
sosta eteenpäin, näyttää olevan suotuisa,
niin on ainakin mahdollista että suku
puolinen pidättyväisyys täydellisen kehi
tyksen saavutettua (n. 21 vuoden iällä)
voisi olla miehen terveydelle haitallinen.
Tahdon aloittaa tämän kysymyksen
valaisemisen esittämällä muutamien ete
vien ja tunnettujen tiedemiesten lausun
noilla:
Fournier sanoo: „ — — que, si ces
dangers (de la continence) existent, je ne
les connais pas et que moi medecin, j ’en
suis encore ä ne pas les avoir constates,
bienque les sujets d’observation ne m’aient
pas manques en la matiere.x)
Samaan suuntaan Grood’in lausunto
käy.

x) „Jos nämät vaarat (pidättyväisyydestä) lö y 
tyvät, niin minä niitä en tunne enkä lääkärinä ole
niitten olemassaoloa vahvistanut, vaikka minulta
ei suinkaan ole asianmukaista ainesta puuttunut.“

—
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Neisser1) sanoo: „Nicht oft und ener
gisch genug kann angekämpft werden
gegen die falsche Auffassung, dass Keuschlieit eo ipso fiir alle Manner schädlich
sei. Grewiss kann niekt gelengnet werden
dass Keuschheit in einzelnen Fällen aueh
schädliehe Folgen kaben könne, aber för
die Mehrzahl der jungen Manner trifft
das sieherlicli nicht zu. 2)
Koska ne terveyden häiriöt, jotka
tässä voivat tulla kysymykseen, lähinnä
koskevat hermostoa, niin on syytä luoda
erityistä huomiota siihen, mitä tunnettu
hermolääkäri Erb 3) vallan äskettäin lau
suu kirjoituksessaan ehdottoman suku
puolisen pidättymisen vaikutuksesta ter
veyteen.
Yiitattuaan siihen että erilaisimmilla
*) Neisser: Kapports preliminaires.

VI:e Con-

ference internationale pour la prophylaxie de syphilis et des maladies veneriennes.

Bruxelles

1902.

P. 48.
2) „E i voi kyllin usein ja pontevasti taistella
sitä väärää käsitystä vastaan, että sukupuolinen
puhtaus itsessään olisi kaikille miehille vahingol
linen.
sella
olla

Tosin ei ole kiellettävissä, että sukupuoli
puhtaudella harvoissa

tapauksissa

saattaa

haitallisia vaikutuksia, vaan tämä ei pidä

paikkaansa miesten suhteen yleensä.
3) E rb:
sexuellen

Bemerkungen

Abstinenz.

uber die Folgen

der

Zeitschrift f. Bekämpfung

der Geschlechtskrankheiten.
—
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Bd. 2.

S. 1.

katsantokannoilla: etillisillä, sosialisilla, oi
keustieteellisillä, lääketieteellisillä jakansanhygienisillä on sanottavansa sukuelämän
alalla, Erb huomauttaa, että erittäin suuret
yksilölliset eroavaisuudet vallitsevat sukuvietin voimallisuuden suhteen, jotenka se
voimain ponnistus, jonka pidättyväisyys
eri henkilöiltä vaatii, on kovin erilainen.
Erb esittää tapauksia, joissa ehdotto
masti pidättyvä elämä hänen mielensä
mukaan on näyttäytynyt haitallisesti vai
kuttavan henkiseen työkykyyn, sekä työnhaluun ja mielentilaan; vaan kokenut
hermolääkäri ei ota ratkaistavakseen, onko
todellinen tauti tästä saattanut aiheutua
ja kuinka usein.
Hänen havaintonsa koskevat etupäässä
miehiä, jotka jonkun aikaa aviollista elä
mää elettyään, jotenkuten, leskeyden tahi
muitten seikkain syystä ovat pysyneet
suvullisesti pidättyväisinä.
Yaan myöskin muut, sekä nuorem
mat että vanhemmat miehet, jotka mo
raalisista syistä tahi olojen pakosta tai
pelosta ja vastenmielisyydestä prostitutionia kohtaan j. n. e. viettävät suvulli
sessa suhteessa pidättyväistä elämää, saat
tavat Erbhn mielipiteen mukaan kärsiä hy
vin tuntuvasti taistellessaan vietin vaati
muksia vastaan; ennen muita tämä koskee
heikkohermoisuuden rasittamia henkilöitä.
—
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Kun yksityinen henkilö — Erb huo
mauttaa — luulee terveytensä kärsivän
haitallista vaikutusta pidättyväisyydestä,
niin asia on kokonaan lääkärin ratkais
tavana; jokainen erityinen tapaus on
erikseen tarkastettava sekä asia tutkit
tava joka suuntaan ja asiallisesti pun
nittava. Lääkärin hienotunteisuuden ja
taitavuuden asiana on tässä kohden osata
oikeaan, punnita terveyden ja siveyden
vaatimuksia sekä neuvoa-kysyvän yksi
löllisiä käsityksiä ja taipumuksia huo
mauttamalla niistä vaaroista, jotka voi
vat aiheutua vietin tyydyttämisestä.
Tämä on arvossa pidetyn tiedemiehen
vakava lausunto, tiedemiehen, jolla on
suuri kokemus hermotautien alalla; ja
merkittäköön mieleen, että Erb tässä
asettuu kokonaan neuvoa-antavan lääkä
rin asemaan, joka etusijassa on velvolli
nen antamaan neuvon potilaan omaa ter
veyttä silmällä pitäen.
Vallan toisenlaisena kysymys esiin
tyy, Erb sanoo, kun yleiset kansanhygieniset vaatimukset myös otetaan lu
kuun; vaan tähän palaamme tuonnemmin.

Minä arvelen ylläesitetyn riittäväksi
antamaan selvän käsityksen lääketieteen
asemasta pohdittavana olevalla alalla.
—
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2

Mikä voinee silloin olla syynä siihen,
että vaikeudet pidättyväisyyden toteut
tamisessa näyttäytyvät niin voittamatto
mille sukuelämän alalla?
Vaikka olenkin taipuvainen uskomaan,
että jokainen mies, joka vaan tahtoo olla
tosi itseään kohtaan, on ilman pitem
piä pohtimisia selvittävä asian, ei liene
haitaksi yhteisesti tarkastella sen eri
puolia.
Syyperäisyyden laki määrää tapahtu
main menon maailmassa; joka ilmiöllä
on pohjansa edellisissä ilmiöissä ja oloissa.
Elävän luonnon elonilmaukset ovat sa
moin eri syitten vaikutuksia, se o n : eri
kiihottimien aiheuttamia reaktioneja, joit
tenka keskenäisiä suhteita hermosto (tässä
on kysymys korkeimmin kehittyneistä
elollisista olennoista) välittää.
Luonnon määräämä suhde kiihottimen suuruuden ja reaktionin, se on ta
pahtuvan tehon voimallisuuden ja ulot
tuvaisuuden välillä, esiintyy terveperäisen hermoston tunnustimena. Tuo luon
non määräämä suhde vaihtelee tosin jo
laajapuolisten fysiologisten rajojen sisällä
eri henkilöissä, riippuen perittyjen tai
pumusten ja luonteen erilaisuuksista j. n. e.
Vaan jos kiihottimen ja vaikutuksen
suhde astuu näitten rajojen yli, niin tämä
on todisteena siitä, että enemmän tahi
—
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vähemmän syvällisiä häiriöitä vallitsee
hermostossa.
Ahkeran käyttämisen ja alituisen har
joittamisen kautta erityiset hermoston
alat voivat vahvemmin kehittyä, joka
ilmenee yhteenkuuluvan elimen suurem
pana toimintakykynä ja herkkänä palvelevaisuutena, jonka ohessa elin itse saa
vuttaa erityisen kehityksen.
Jokapäiväinen elämä tarjoo meille
tästä lukemattomia esimerkkejä: lihasten
vaurastuminen, vahva kehitys ja lisään
tynyt toimintakyky ruumiinharj oitusten
vaikutuksesta; eri käsitöitten aloilla har
joituksen kautta saavutettu kätevyys
j. n. e.
Samalla tavalla voimme harjoittaa ja
kehittää tuntopuolisen hermoston eri aloja;
ajatelkaamme ainoastaan viulutaiteilijan
hienoa ja kehittynyttä kuuloa tahi herk
kusuun makuaistimusten vivahduksia.
Mitä hermoston liiallinen kehittämi
nen sukupuolialalla tietää, sekä mitkä
seuraukset sillä on ihmisolennolle koko
naisuudessaan, olen koittava valaista.
Tätä tarkoitusta varten pyydän ensin esit
tää Krafft-Ebinghn selontekoa miehessä
usein tavattavasta taudintilasta, joka
kulkee nimeltään neurasthenia sexualis ja
tietää sukupuolisten irstaisuuksien aikaan
saamia hermoston terveyden häiriöitä.
—
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Tämä Krafft-Ebinghn selonteko löytyy
Nothnagelin suuressa teoksessa „Specielle
Pathologie und Therapieu, eikä laisinkaan
ole kirjoitettu aikomuksessa taistella su
kupuolista irstaisuutta vastaan, vaan se on
oleellisille tosiasioille rakennettu tiedon
anto lääketieteen käsityksestä sanotusta
taudin tilasta.
Perustuen niihin läheisiin suhteisiin,
jotka vallitsevat toiselta puolen suku
puolisen hermokoneiston ja toiselta puo
len yleisen hermoston ja ihmisen henkielämän välillä, häiriintynyt sukuelämä tuot
taa alituisia haitallisia vaikutuksia muu
hun hermostoon, samoinkuin tasapainon
häiriöt jälkimäisessä eivät ole vaikutta
matta sukuelämään. Tässä selitys piilee
siihen, että terveysopin vastaiset seikat
sukuelämän alalla kuuluvat heikkoher
moisuuden eli neurastenian tärkeimpiin ja
useimmin esiintyviin syihin, sekä että
sukuelämän häiriöt kernaasti saavat si
jansa neurastenian taudinkuvassa.
Sukupuolisen yhtymisen suhteen seuraavat kaksi seikkaa, jotka ovat lähei
sessä tekemisessä hermoston toiminnan
kanssa, tulevat kysymykseen: „erektionia,
se on kalun turpominen ja nouseminen,
sekä „ejakulationia, se on siemennesteen
ty hj enty minen.
Kumpikin ilmiö syntyy n. s. reflek—
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simäisesti kahden selkäytimen alaosissa
löytyvän hermokeskuksen myötävaikutuk
sella; jotka hermokeskukset erityisten nii
hin johtavien hermolankojen kautta ensin
ottavat kiihotuksen vastaan ja sitten taa
sen toisten hermojen välityksellä herät
tävät kysymyksessä olevat vaikutukset
siitinelimissä.
Sekä sukupuolinen yhtymys että kaikki
sukupuolinen aistimus yleensä, joka ta
valla tahi toisella ilmenee, ei ole kiihot
tamatta mainittuja hermokeskuksia; jos
tämä kiihotus tapahtuu fysiologisten, se
on luonnonomaisten rajojen sisällä, niin
ei siitä ole tässä yhteydessä mitään sa
nomista; toinen on laita, kun sanotut
keskukset asetetaan kovin voimallisten,
liian taajaan uudistettujen kiihotusten
alaiseksi, tahi myöskin ärsytetään ennen
kuin siitinelimet ynnä sukupuolinen hermokoneisto on saavuttanut normalisen,
täyden kehityksensä.
Veisi liian pitkälle tässä luoda ku
vausta niistä taudinoireista, jotka ovat
seksualineurastenian tunnustimina. Suu
rempi merkitys lienee seuraavalla:
Niistä 114:stä seksualineurastenian ta
pauksesta, jotka Krafft-Ebing panee se
lontekonsa perustaksi, taudintila oli 88:11a
aiheutunut sukuelinten väärinkäyttämi
sestä itsesaastutuksen eli onanian kautta :
—
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18 tapausta perustui muihin terveysopin
vastaisiin seikkoihin sukuelämän alalla,
kuten pitkälliseen irstaiseen kiihottami
seen ilman helpottavaa siemenen tyhjen
tymistä, jonka ohessa ainoastaan 8 ta
pausta oli johdettava muutamasta tautiperäisestä tilasta virtsatiehyeen takaosissa.
Mikä erittäin vahingollinen vaikutus
pitkällisellä irstaisella kiihotuksella ilman
helpottavaa loppuvaikutusta on, on ilman
muuta käsitettävissä.
Mitä itsesaastutukseen tulee, niin pää
see se käytäntöön enimmäkseen jo hy
vinkin nuorina vuosina, usein paljonkin
ennen mieskuntoisuuden saapumista ja sil
loin käy Krafft-Ebingin sanojen mukaan
seuraavalla tavalla:
„Aikaa myöten itsesaastutustoimitusten jälkeen raukeus ja mielen
masentuminen esiintyvät.
Nyt potilas
tavallisesti aavistaa inistä nämät vaivat
ovat kotosin, sekä alkaa pidättyä itsesaastutuksen harjoittamisesta. Vaan sillä
välin ejakulationikeskus on saavuttanut
niin pitkälle kehittyneen ärtyisyyden, että
pidättyminen itsesaastutus-toimituksesta
herättää taajoja siemenvuotoja. Nämät
jättävät jälkeensä lisääntyviä vaivoja.
Pidättyväisyys aiheuttaa silloin luonno
tonta kiihotusta aivojen keskuksissa il
meten yltyneenä sukupuolihimona; irs-
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täiset kuvittelut saavat valtavan sijan
ensin unessa, sittemmin myös valveilla
olon aikana. Erittäin herkkäliikkeiseksi
käynyt ejakulationikeskus vastaa näihin
kiikottimiin uudistuvilla sekä paikalli
silla että yleisillä vaivoilla, herättäen siemenvuotoja, jotka saattavat ilmetä val
veilla Ollessakin. “
Min pitkälle Krafft-Ebing.
Me huomaamme mitenkä alkujaan ui
naileva vietti liiallisen kiihottamisen kautta
helposti kasvaa ja yltyy sekä ruumista
että sielua hallitsevaksi tekijäksi, jonka
keinotekoiset vaatimukset voivat laajeta
kaikkienkin rajojen ylitse.
Ei ole vähemmän opettavainen KrafftEbingin lausunto näitten sairaitten hoi
dosta.
„Heidän tulee välttää kaikki, joka
saattaa herättää heidän aistillisuuttaan ja
himollisuuttaan, sekä elää puhtaasti ja
kohtuullisesti.
Kuten yleensä kaikissa
seksualineurastenian tiloissa, niin tässäkin
yhdyselämän tulee lykkäytyä tuonnem
maksi, kunnes jonkunmoinen toipumisentila on saavutettu. Myöskin silloin tulee
sukupuolisen yhtymisen tapahtua ilman
pitempiä kiihottumisia.
Ainoastaan aniharvoissa tapauksissa,
joissa erittäin voimallinen sukuhimo val
litsee, eikä ota asettuakseen sopivalla
—
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hoidolla sekä vaikuttaa taajat siemenvuodot, olkoon yhdyselämä sallittua.w
Krafft-Ebing luettelee seuraavat terveysopilliset ohjesäännöt, jotka tarkoitta
vat sukuelon herkkäliikkeisyyden ja kiihottuvaisuuden korjaamista.
„Kaikki sukupuolialan kiihottaminen
on vältettävä. Helppo ruumiillinen toi
minta,. kuten kävelyt ja retkeilyt, käsi
työt ja veisto, urheilu ja voimistelu (paitse
kiipeämisharjoitukset) sekä sopiva henki
nen työ vaikuttavat tässä suhteessa kiiho
tusta vähentävästi ja terveyttä edistävästi.
Makuuhuone on pidettävä viileänä;
vuode ei saa olla liian pehmonen eikä
peite liian lämpönen; alusvaatteet eivät
saa olla ahtaat. Alkoholipitoisia juomia
ynnä kahvea ja teetä on vältettävä, ku
ten myöskin väkeviä maustimia. Huokaa
tulee suurimmaksi osaksi valmistaa kasvi
kunnan tuotteista; juomana käytettäköön
vettä tahi maitoa. Iltaruojan tulee olla
niukanpuoleinen ja illallinen syötävä kaksi
tai kolme tuntia ennen maatapanoa.
Iltasin ei pidä nauttia suurempia juomamääriä, sen sijaan rakko ja peräsuoli tyh
jennettävä — — — .u
Näin kuuluvat Krafft-Ebingin hoitosäännöt niille, jotka tavalla tahi toisella
ovat siitinelimiensä väärinkäyttämisen
kautta synnyttäneet häiriöitä niiden pai—
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kallishermokoneistossa ja siten yleensä
koko hermostossaan.
Ei kukaan liene oivaltamatta, että
näistä samoista toimenpiteistä — jotka
ovat omiaan palauttamaan sen tilaa, jonka
sukupuolinen hermokoneisto on jotenku
ten joutunut liiallisen kiihotuksen ja ra
situksen alaiseksi — , hyvissä ajoissa käy
tettyinä, on oleva vielä paljon enemmän
hyötyä, kun on kysymys mainitun taudintilan syntymisen estämisestä. Tämä
tietää sitä, että jokaisen omana tehtä
vänä on pitää huolta oman sukupuoli
elämänsä hygieniasta, jolloin se, joka vaan
tahtoo olla tosi itseään kohtaan, kyllin
on oppiva karttamaan kaikkea, joka tar
peettomasti herättää vietin, sekä asettaa
elämänsä sellaiselle pohjalle, jolla ruu
miin ja sielun yhteiset edut parhaiten
tulevat tyydytetyiksi.

Muuan seikka, joka tässä yhteydessä
vaatii huomiota on se, että siitinelimet
voivat kiihottua ja vietti tulla heräte
tyksi puuttuvan puhtauden kautta. Mieskuntoisuuden kehityttyä poimussa terskan
ja esinahan välillä talintapainen aines
erittyy; jos jonkunlainen lika sattuu tun
kemaan esinahan alle, niin tuossa ai
neessa voi tapahtua sellainen muutos, että
—
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syntyy ihoa ärsyttäviä aineita. Kovin
usein tapahtuu, että terska ja esinahan
sisäpinta tästä niin ärtyvät että rupeevat
märkää erittämään; tämä tauti sanotaan
terskatippuriksi.
Taudilla — joka itsessään on vallan
viatonta laatua sekä useimmiten paranee
pesemällä kipeät paikat puhtaaksi, esi
nahan vedettyä taaksepäin niin että nämät tulevat hyvin näkyviin — on kui
tenkin huonokin puolensa. Sitä seuraa
näet kutittava tunne, joka usein on joh
tanut itsesaastutukseen.
Siitinelimien puhtaana pitäminen on
siitä syystä erittäin tärkeä asia. Niin
pian, kuin siitinelimet ovat saavuttaneet
jonkunmoisen kehityksen, ovat sanotut
osat silloin tällöin pestävät kylmällä ve
dellä. Jos esinahan suu on niin ahdas
että sitä ei käy vetäminen terskan yli,
niin on syytä kääntyä lääkärin puoleen,
jotta tämä epäkohta saataisiin poistetuksi.

Tahtomatta kieltää sukuhimon eri
laisuutta eri ihmisluonteissa, terveissä
ja hermoheikkouden rasittamissa henki
löissä, sekä sitä eri suurta voimanpon
nistusta, jota vietin hillitseminen heiltä
vaatii, täytyy meidän kuitenkin pitää
totena, että sukuelämä miltei aina on
—
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ohjattavissa.
Tämä tapahtuu toiselta
puolen välttämällä kaikkea sitä, joka yl
lyttää vietin vaatimuksia ja toiselta puo
len itsensähillitsemisen — kulturi-, yh
teiskunta- ja seuraihmiselle kaikissa elä
män vaiheissa arvaamattoman — kyvyn
kautta.
Olen taipuvainen uskomaan, että tus
kin löytynee niin epäkäytännöllistä ih
mistä, joka ei huomaisi helpommaksi ja
yksinkertaisemmaksi välttää vietin tie
toista ärsyttämistä, jolloin itse hillitsemiskyky vähemmän tulisi pannuksi koitteelle,
kuin vaikeuttaa taistelua niin suuressa
määrin, että tämä hillitsemiskyky jättää
hänet pulaan — tämä kaikki tietysti sillä
edellytyksellä, että ihmisellä on rehellinen
aikomus asettua yhteiskunnan laitosten
vaatimusten alaiseksi.
Yllä esitetystä huomaa, että sukuelämän hygienia suureksi osaksi kohdis
tuu sieluelämän hygieniaan. Ajatusten
kahlehtiminen aloilla, joille irstaiset ja
himolliset mielikuvitukset ovat outoja ja
itsehillitsemiskyvyn tietoinen viljeleminen
semmoisen mielen johtamana, joka oival
taa antaa arvoa yhteenkuuluvaisuuden
tunteelle yhteiskuntaa kohtaan sekä tun
tee edesvastuun sen terveyden suhteen —
tämä lienee katsottava sukupuolihygienian
peruskiveksi.
—
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Silloin vaaditaan kuitenkin, että tuo
usein lämpimästi suositeltu, lyhytnäköi
sen itsekkäässä tarkoituksessa syntynyt kä
sitys siitä, että sukupuolinen pidättyväisyys muka olisi terveydelle vahingoksi,
täydellisesti hyljätään.
Mikä terveydelle on vahingollista, se
yleensä ei ole järkiperäinen pidättyväisyys, vaan tuo enimmäkseen keinotekoi
sesti herätetty sukupuolikuvittelu.

Tässä yhteydessä emme saata olla
lyhykäisesti tarkastelematta alkoholin vai
kutusta sukuelämään, jolloin sen varjo
puolet erittäin selvästi esiintyvät.
Äkillinen alkoholimyrkytys, se on päih
tyminen, ilmenee muun muassa olojen ja
asiain käsityksen vaikeutumisena; alko
holin huumaama ei kykene kokoomaan
ja järjestämään ajatuksiaan; ulkoa vas
taanotettujen aistimuksien luotettavaisuus
vähenee, arvostelukyky heikkenee ja kä
sitys hänen tekojensa luvallisuudesta ja
kantavuudesta himmenee.
Samalla lii
kunto- ja toimintahalu korottuvat; mieli
ala käy iloiseksi ja riemastuneeksi; todel
lisuus ikävine ja suututtavine vaatimuk
sineen katoo; ylevämmät siveelliset tun
teet höltyvät ja edesvastuun tunne häviää.
-
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Tämän ohessa herkkäliikkeisyys ja ärtyi
syys alempain vaistojen aloilla kasvavat,
niin että vähäpätöisimmätkin aistilliset
kiihotukset ja tuntemukset anastavat joh
don, ohjaten himollisiin vietin viittaamiin
ja vaatimiin tekoihin.
Luonnollisena seurauksena tästä alko
holin vaikutuksesta esiintyy se luonteen
ja mielialan muttuminen, että pidättyväisyys vietin vaatimuksia vastaan vaikeu
tuu, kun näet aivojen valta himojen yli
lamautuu.
Kun muistelemme, että sukuvietti
kuuluu voimallisimpiin vaistoihin, joita
yleensä löytyy, niin ei ole kummeksut
tava, että tuntuvampi alkoholin nautti
minen on omiaan edistämään rikoksellisuutta yhteiskunnan siveellisyyskäsitteen
suhteen.

Edellisessä olemme pohtineet muuta
mia kysymyksiä, jotka ovat välittömässä
yhteydessä miehen sukuelämän kans
sa, huomioon ottamatta niitä toiskohtaisia
ilmiöitä, jotka ovat sukupuolisiveettömyyden seuralaisia. Näillä jälkimäisilläpä
ei olekaan vähänen kantavuus sekä yksi
löön että koko yhteiskuntaan nähden; ne
vaativat siitä syystä jokseenkin seikka
peräistä tarkastelua.
—

29

—

Veneriset taudit koskevat järkähyttävällä tavalla kansojen terveyteen ja me
nestymiseen. Näitten tautien lisääntyvä
leviäminen tarjoo nykyjään yhteiskuntahygienian valvojille totisia huolia, ja kas
vavalla pontevuudella pyritään niiden
leviämistä vastustamaan.
Jonkun taudin yhteiskuntaa koskeva
vaarallisuus riippuu toiselta puolen siitä
haitan määrästä, jonka tauti tuottaa sii
hen sairastuneelle henkilölle, sekä toiselta
puolen siitä vähemmästä tahi suurem
masta taipumuksesta siirtyä ja tarttua
laajempiin piireihin, joka on kysymyk
sessä olevalle taudille omituista.
Yeneriset eli sukupuolitaudit — niin
nimitetyt siitä syystä, että niiden leveäminen etupäässä tapahtuu sukupuolisen
yhtymisen kautta — ovat sanotussa suh
teessa sangen erilaiset.
Sen ohessa että n. k. pehmeä shankeri paikalliseen sekä enemmän tai vä
hemmän viattomaan laatuunsa nähden ei
tarjoo erityisempää huomion aihetta yhteiskuntaterveysopille, niin syfilis eli kova
shankeri sekä gonorrea eli niin sanottu venerinen. katarri sitä suuremmassa määrässä
vetävät yleisempää huomiota puoleensa.
Täydellisyyden vuoksi ensinnä kuiten
kin muutama sana pehmeästä shankerista.

—
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Pehmeä shankeri esiintyy märkää erit
tävien, usein monilukuisten haavojen muo
dossa siitinelimissä. Taudin vaarattomuus
perustuu sen paikalliseen luonteeseen;
yleistä ruumiin infektionia siitä ei synny.
Lukuunottamatta aniharvoja tapauk
sia, joissa noilla haavoilla 011 taipumus
levitä läheisille ruumiinosille siellä ai
kaansaaden suurempia hävittämisilmiöitä,
niin pehmeä shankeri tyytyy silloin täl
löin ärsyttämään reisiverm an imurauhasia,
jotka tästä turpoovat ja ajettuvat, niin
että joskus saattavat vaatia kirurgin
apua.
Taudin aiheuttaa erityinen tartuntaaine, jota voi istuttaa mihin ruumiin
osaan hyvänsä, jossa vaan ulompi ihokerros on tullut rikki hankautuneeksi.
Tauti tarttuu kuitenkin miltei yksinomaan
sukupuolisen yhtymisen kautta, jolloin
sanotut haavat tavallisesti syntyvät niille
siitinelimien osille, jotka ennen muita
joutuvat hankauksen alaisiksi.
Erityisempiä jälkitauteja pehmeällä
shankerilla ei ole, jonka takia sillä, kuten
jo huomautettiin, ei ole suurempaa mer
kitystä yhteiskuntahygienisessä suhteessa.

Gonorrea eli venerinen katarri — ta
vallisessa puheessa n. s. tippuri — pi
—
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dettiin vielä joku vuosikymmen sitten jok
seenkin mitättömänä tautina, jota käsi
tystä suuri yleisö yhä jatkuvalla mielihyväliä suosii, jolleivät kovat kohtalot
ole pakosta esittäneet synkempää ku
vausta olevasta tosiasiasta.
Viime vuosien kokemukset ovat kui
tenkin luoneet uutta valoa näihin seikkoi
hin ja gonorrea tarjoo nyttemmin yleiselle
terveydenhoidolle mitä suurinta huolta.
Venerinen katarri on infektioni- eli
tarttuva-tauti, jonka muuan bakterimuoto n. s. gonococcus aiheuttaa; tämä
bakteri sijaitsee säännönmukaisesti venerisen katarrin rasittamassa siitinelimien
limakalvossa.
Venerinen katarri esiintyy äkkiä, tuot
taen kipuja virtsatorvessa, erittäin vettä
heittäessä, ja mätää alkaa erittyä virtsatorven suusta. Merkkiä tartunnan saa
misesta ilmenee jo joku päivä sen jäl
keen, kun sukupuolinen yhtymys gonorreasairaan kanssa on tapahtunut.
Kyllä on tosi, että venerinen katarri
varhaisen ja tarkoituksenmukaisen hoidon
kautta saattaa kokonaan parata muuta
man viikon kuluessa, tuottamatta poti
laalle sen kummempia seurauksia. Vaan
yhtä usein tapahtuu, että tauti uusii sekä
näyttää taipumusta vetäytyä virtsatorven
takaosiin sekä pitkittyä kronilliseksi.
— 82 —

Tuntuvat vaivat saattavat silloin usein
olla kovin vähäiset ja näkyväiset taudin oi
reet ilmevät mitättöminä, ainoastaan pie
nenä limaisena nestehelmenä silloin täl
löin virtsatorven suulla; mutta pahempi
on se, että täydellisen paranemisen toiveet
silloin käyvät koko joukon kehnommiksi.
Se seikka, että ei tarkin ja huolellisinkaan tutkimus aina saata ratkaista, onko
ja milloin tartunnan levenemisen vaara
jo poistunut, voi tuottaa potilaalle monta
odottamatonta, ikävää yllätystä tulevai
suudessa, ehkäpä estää avioliitto-tuumien
toteuttamisenkin.
Tämä tosin ei niin
paljon merkitsisi, jos vaan voisi poti
laassa edellyttää valpasta edesvastuuntunnetta ja muita moralisia avuja. Mutta
kun nyt näitä ei aina ole olemassa, niin
taudin seuraukset asettuvat kokonaan toi
seen valoon.
Meidän tulee kuitenkin käydä järjestyk
sessä ja niinmuodoin ensin tarkastaa venerisen katarrin suoranaisia vaikutuksia itse
tartunnan saaneessa.
Kuten sanottu, limakalvossa virtsatorven etuosissa venerinen katarri en
sinnä saa sijansa. Täältä tartunnalla on
tilaisuus ei ainoastaan vetäytyä virtsatorven takaosiin, vaan saattaa myöskin tun
kea virtsarakkoon, vaikuttaen niin sano
tun rakkokatarrin, jonka taudin itsepin
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taisuus ja kiusallisuus taajoine ja ko
vaa kipua tuottavine vedenheittoineen on
kuuluisaksi tullut.
Myös prostata-rauhanen, joka ympä
röi rakon suuta voi joutua gonorrea-myr
kyn hävitystyön alaiseksi jolloin eri vai
keat taudintilat voivat syntyä, tuottaen
joskus kuolemankin.
Jos kohta gonorrea milloin hyvänsä
voi tuottaa rakkokatarreja, niin tapahtuu
tämä erittäin helposti silloin, kun venerinen katarri on synnyttänyt tulehtuneita
paksunemisia virtsatorven seinämissä ja
niistä aiheutuvia virtsatorven kutistumia,
n. s. striktureja. Virtsatorven kutistuma
vaikeuttaa rakon tyhjentymisen, joka vuo
rostaan vaikuttaa haitallisesti munuaisen
säännölliseen toimintaan.
Hyvin tavallinen gonorrean seuratauteja on n. s. epidid3miiti, erittäin kiusal
linen, kipuja, kuumetta ja kovaa turvo
tusta tuottava tulehdus toisessa tahi toi
sessa kiveksessä eli oikeastaan liikakiveksessä. Tartunnan tunkeutuminen liikakivekseen perustuu seuraaviin anatomillisiin seikkoihin.
Ne tiehyeet, joiden kautta siemen
johtuu kiveksestä eli siemenrauhasesta,
kulkevat ensin kimpuissa muodostaen
niin sanotun liikakiveksen, joka vanteentapaisena ympäröi kiveksen toista
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laitaa, yhdistyäkseen lopuksi monimut
kaisen tien tehtyään yhteiseksi kanavaksi.
Kumpaisenkin kiveksen siemenkanava joh
taa vihdoin virtsatorven takaosiin.
Näitä kanavia pitkin gonorrea-tartunta
saattaa tunkea aina liikakiveksiin asti,
jotka silloin joutuvat tulehduksen alai
siksi; tauti on joskus vaatinut kirurgin
veitsenkin välitystä.
Jos tuollainen tulehdus on kohdannut
miehen molempia kiveksiä, niin hän on
menettänyt kyvyn hedelmöittää naista.
Tähän lapsettomuus perustuu useissa per
heissä, vaikka miehet mielellään pyrki
vät tekemään vaimon vastuunalaiseksi
siitä että koti lasten puutteessa on jäänyt
puolinaiseksi.
Myöskin muut elimet voivat tulla
kärsimään hankitun venerisen katarrin
kautta.
Jos hiemankin virtsatorven märkivää
eritystä jotenkuten sattuu silmään, niin
syntyy siinä erittäin ankaranlaatuinen tu
lehdus, jolloin haavoja ilmestyy sarveis
kalvoon. Tämä kalvo, jonka läpinäköisyys on näkemisen ehtona, saattaa silloin
syöpyä lävitse sekä saa parantuneenakin
ikiajoiksi pitää hyvänään valkeat tahi
harmaat arvet, jotka suuresti häiritsevät
näkemistä. Myös voi tapahtua, että sil
män sisäosat joutuvat gonorroisen tartun
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nan alaiseksi, jolloin silmä kokonaan me
nee hukkaan.
Gonorrea-myrkky saattaa lisäksi, jos
kohta harvoin, tunkea vereen saaden si
ten aikaan eri elimissä taudinilmiöitä.
Näihin tauteihin gonorroinen nivelleini
kuulu, joka usein rasittaa polvi-ja jalkaniveliä sekä on tunnettu suuresta itse
pintaisuudestaan ynnä taipumuksestaan
jättää jälkeensä pysyväisen jäykkyyden
sanottuihin niveliin.
Yeri saattaa myös välittää myrkyn
tunkemista silmäin sisäosiin, joissa vai
keita tulehtumisia silloin voi syntyä.
Sydänkin saattaa joutua gonorroisen
tartunnan häiriöitten alaiseksi; jopa kuo
lemaan vievät aivokalvon tulehdukset
ovat joskus huomattu perustuvan gonokokkeihin.
Tässä nyt luetellut seikat voisivat ehkä
riittää näyttämään, että venerinen katarri
ei laisinkaan ole mikään vähäpätöisyys,
jona yleisö on taipuvainen sitä pitä
mään.
Lukuunottamatta itsehankkimaa ky
vyttömyyttä siittää lapsia kysymyksessä
olevaa tautia voinee ehkä tähän asti kat
soa potilaan yksityisasiaksi. Sen sijaan
seuraavat seikat koskettelevat hyvin lä
heltä perheen ja yhteiskunnan kalliimpia
etuja.
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Tuskin tarvinnee huomauttaa sitä, että
venerinen katarri tuotettuna aviokotiin,
saattaa — muutamilla sukupuolierotuksiin perustuvilla poikkeuksilla — vaimossa
aiheuttaa samantapaisia seuraus tautej a
kuin miehissä. Mutta tässä tulee vielä
jotain lisäksi.
Koko joukko niitä tauteja, joiden
alaisena aviovaimo on ja jotka yleensä
kulkevat vatsapohjan vaivojen nimellä,
johtaa alkunsa näennäisesti parantuneesta
venerisesta katarrista, jonka aviomies on
tuonut mukanaan yhteiseen kotiin. Nämät
taudit tulevat usein vaimon kovaksi koh
taloksi jo jokseenkin pian avioliiton solmi
misen jälkeen, tarjoten vaimolle vuosikautisia kipuja tuottavia kärsimyksiä, jotka
uurtavat hänen yleistä terveyttään ja järkähyttävät hänen hermostonsa tasapai
noa.
Mitä tämä kodille merkitsee, kun emän
nän työkuntoisuus supistuu, ja minkä
vaikutuksen pitkälliset kärsimykset tuot
tavat kodin menestymiselle, lienee it
sestään selvää; asian merkitystä ei
myöskään vähennä se seikka, että toi
nen aviopuoliso saa kantaa raskaan
edesvastuun taakkaa rikotusta kodin on
nesta.
Kova isku voi vielä kohdata kotia
seirraavan seikan kautta.
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Jos vaimo sairastaa tarttuvassa tilassa
olevaa veneristä katarria lapsen synnyt
tämisen aikana, niin lapsi helposti voi
saada tartunnan silmiinsä, ja ne joutu
vat silloin sellaisten vaikeitten taudinilmiöitten alaisiksi, joista jo aikaisemmin
oli puhe.
Suuri joukko niitä, jotka jo lapsuu
dessaan ovat suuremmassa tai vähem
mässä määrässä kadottaneet näkönsä, saa
vat ikuisen yön pimeydestä kiittää vene
ristä katarria omissa vanhemmissaan. Onni
on kuitenkin, että lapsen silmät sopivilla
toimenpiteillä voidaan varjella uhkaavaa
vaaraa vastaan. Älköön sentähden ku
kaan perheenisä, joka tietää joskus sai
rastaneensa veneristä katarria jättäkö jo
ajoissa ennen lapsen syntymistä ilmoitta
matta asiasta lääkärille.
Mitä gonorrean hoitoon tulee, on huo
mautettava, ettei ole olemassa sellaista
vakituista lääkettä, joka aina pettämättä
parantaisi taudin. Ei voi sentähden kyl
lin ankarasti varoittaa tuosta hyljättä
västä tavasta lainata „tippuri-reseptinCi
joltakin toverilta, joka aikaisemmin on jou
tunut samaan pulaan. Hoito on jätettävä
pätevän lääkärin käsiin, ja niihin moni
naisiin vai keihin seurauksiin nähden, joita
gonorrea voi tuottaa, on jokaisen, joka
kerran on itselleen tämän taudin hank
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kinut, pidettävä omantunnon asiana antaa
hoitaa itseään siksi kunnes hän on täydelli
sesti parantunut.

Kaikista turmiollisin venerisistä tau
deista on sittenkin syfilis eli kova shan
keri, n. s. kuppatauti,
Syfilis on kronillinen tauti, jonka pitkä
kulku jakaantuu kolmeen vaiheeseen eli
periodiin: primariseen, sekundariseen ja
tertiariseen vaiheeseen.
Koin 6—7 viikkoa kestävän primarisen periodin tunnustimena on vähäpätöi
nen haava, joka noin 10— 15 vuorokautta
tartunnan saatua asettuu sille kohtaa,
joka on tullut saastutetuksi, tavallisesti
siitinosille, ja siinä taas niille paikoille,
joissa ihopeite ennen muita joutuu han
kauksen alaiseksi.
Syfilishaava on tavallisesti näöltään
hyvin vähäpätöinen, pintapuolinen ja
enimmäkseen kivuton sekä paranee jos
kus ilman erityisempiä toimenpiteitäkin,
^ähän kovempi haavaa ympäröivä reuna
tai vähän kovempi pohja pienen haavan
alla ynnä jotkut vähän turvonneet, mutta
kivuttomat rauhaset läheisillä osilla ovat
oireita, jotka eivät potilasta kovin paljon
huolestuta; ja kuitenkin on juuri tuo
näennäisesti mitätön haava yleisen in— 39 —

fektionin merkkinä sekä lähtökohtana pit
källe sarjalle taudinilmiöitä, joilla on ää
rettömän laaja kantavuus.
Primarisen syfilishaavan vähäpätöinen
ulkonäkö ei missään suhteessa ole pidet
tävä mittapuuna luonteeltaan kronillisen
taudin tuleville ilmestymismuodoille. Päin
vastoin saattaa tapahtua, että verrattain
vaikeanlainen primarihaava sittemmin ei
aiheuta ankarampien taudinoireitten esiin
tymistä, jota vastoin taas lieveää primarivaihetta erittäin vaikeanlaatuiset tau
din uusimiset voivat seurata.
Mitä myöhempiin seurauksiin tulee,
käyvät juuri lievemmät primarihaavat
usein kantajilleen tuhoa tuottavimmiksi;
se ehkä enimmäkseen perustunee sii
hen, että niistä ei välitetä ja potilas jää
tehokasta hoitoa vaille.
Oli miten oli, tauti ei missään tapauk
sessa ole parannettu alkuperäisen syfilishaavan paranemisella; taudin myrkky,
jonka luonto toistaiseksi ei vielä varmaan
ole tunnettu, pysyy ruumiissa ja ilmenee
silloin tällöin eri muodoissa, se o n :
tauti on joutunut sekundaariseen vaihee
seensa.
Tämä vaihe tavallisesti saa alkunsa
noin kuusi eli seitsemän viikkoa prima
risen haavan syntymisen jälkeen, sekä
pysyy voimassa kahdesta kolmeen vuoteen,
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joskus pitemmänkin aikaa. Kivulloiset
muutokset ihossa ja limakalvoissa, ne ovat
tämän tilan tunnustimina. Yisvaa erit
tävät, matalan litteät haavantapaiset n. s.
plaque’t ilmestyvät siitinelimille, varsin
kin sellaisiin paikkoihin, joissa iho kajoo
ihoon: peräaukon ympärille sekä siitinelimiä ympäröiville osille.
Samantapaisia muodostumia syntyy
myöskin eri paikkoihin suun limakalvoa,
jossa ne vaalean, harmaanpunertavan vä
rinsä kautta esiintyvät epäsäännöllisinä,
pyöreinä, vaaleampina täplinä tummem
man punaisella terveellä limakalvolla.
Erittäin suositut paikat ovat nielun laita
puolet, sampaat ja kitakaaret; usein löy
tyy niitä myöskin kielen alla ja syrjillä
sekä huulilla.
Huolimatta muista sekundariselle vai
heelle ominaisista oireista huomautettakoon
ainoastaan, että mainitut plaquit tarkoi
tuksenmukaisella hoidolla tavallisesti saa
daan häviämään muutamien viikkojen ku
luessa; mutta ne uusiutuvat myöskin
helposti, niin kauan kuin sekundarista
vaihetta jatkuu.
Potilaalle itsellensä sekundariset taudinoireet harvoin tuottavat suurempaa
vaivaa; mutta juuri sitä helpommin ne
tulevat ylenkatsotuiksi. Juuri tässä yksi
syfilistaudin synkempiä puolia piilee, sillä
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nuot märkivät plaquit — löytykööt sit
ten siitinosilla tahi suan limakalvolla —
ovat kuten primarinenkin haava erittäin
tartuntaa välittäviä; yksityiskohtiin tu
lemme kohta.
Sittenkuin sekundarisen vaiheen taudinoireet tarkoituksen mukaisella hoidolla
aikaa myöten on saatu lopullisesti häviä
mään, tauti vihdoin kehittyy viimeiseen,
tertiariseen vaiheeseensa.
Silloin syfilis ei enää ole erittäin tarttuvaista; mutta sen sijaan juuri tämän
tertiarisen vaiheen taudinilmiöt tekevät syfilistaudin yhteiskuntapaheeksi sanan laa
jimmassa merkityksessä.
Veisi liian pitkälle ja lukijan kärsi
vällisyys joutuisi liian kovalle koetteelle*,
jos antaisin täydellisen kuvauksen tertia
risen syfilisvaiheen erilaisista taudinoireista. Siihen kirjavaan taudinoireitten
moninaisuuteen nähden, jotka tämän vai
heen kuluessa voivat ilmestyä, ja joiden
laatua ja luonnetta kärsivä yleisö tuskin
voine oikein käsittää, käytännöllinen hyöty
tällaisesta kuvauksesta kävisi vähintäin
epäiltäväksi.
Me saamme sentähden tyytyä seuraaviin viittauksiin.
\
Ei löydy sitä alaa ruumiissamme, ei
sitä elintä, joka ei voisi joutua erittäin an
karien hävitysten alaiseksi tertiarisen vai
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heen kuluessa.
Syfilistaudin tertiariset
oireet ovat nimittäin jonkunlaisia kas
vannaisen tapaisia ajettumisia, jotka —
jollei ankara antisyfilitinen hoito ajoissa
sitä estä — joko vievät kudoksen hajoomiseen ja märkimiseen, joka tietää tau
tisen osan paikallista kuolemaa, tahi ai
heuttavat siinä n. s. skleroserautumisen,
se on : sellaisen muutoksen elimen kudok
sessa, että tämän toiminta käy mahdot
tomaksi.
Ensi sijassa iho, ihonalainen kudos,
sekä luusto ja hermosto joutuvat tertiarivaiheen taudinoireitten alaisiksi. Erittäin
usein tertiariset muodostumiset kohtaavat
myös kieltä, kitalakea, nenää, silmiä
ja siitinelimiä sekä sisällisiä elimiä, ku
ten sydäntä, maksaa, munuaisia y. rr>.
Ehkä yleisemmin tunnettuja tähän
kuuluvia oireita ovat puhkikäynyt ki
talaki, sisäänpainunut n. s. satula-nenä
ilkeänlaiset haavat sääressä, aivohalvaus
y. m.
Kuten näistä viittauksista selviää, niin
syfilis esiintyy tertiarisessa vaiheessaan
mitä vaihtelevimmissa muodoissa; ja sii
hen nähden, että tauti saattaa kohdata
useita sisällisiä ja elämän pysyttämiselle
erittäin tärkeitä elimiä, ei ole ihmeteltä
vää, että syfilis on todellisena kuolin
syynä useissa taudeissa, jotka kulkevat
-
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muilla nimillä. Tämä on todellakin laita
paljoa useammin, kuin yleisö on taipu
vainen uskomaan.
Se kuva, jonka tertiarinen syfilisvailie
tarjoo, on sangen synkkä.
Onni onnet
tomuudessa on se, että tämän tilan ei
aina tarvitse kehittyä. Jos näet potilas
tartunnan saatuaan on antautunut anka
ran antisyfilitisen hoidon alaiseksi, sekä
sen lisäksi lähinnä seuraavina vuosina on
alistunut uudistetun hoidon alle, saattaa
hänellä olla onni välttää noita turmiolli
sia oireita.
Tämä ilahduttava tosiasia aiheuttaa
samalla vakavan huomautuksen olla tau
tia peittämättä sekä olla antaumatta puoskaroiden hoidettavaksi, vaan sen sijaan
hyvissä ajoin hakea neuvoa ja parannusta
pätevältä taholta.
Syfilistaudin ansioluettelossa on vielä
muutamia tauteja, joiden ankara laatu
vaatii erityistä mainitsemista.
Tämä koskee muuatta selkäydintautia
sekä yleistä paralysiaa eli aivopehmennystä, jotka kuuluvat syfilistaudin myö
häisiin tiloihin. Mitä nämät taudit mer
kitsevät, lienee usealle tunnettua; huo
mautettakoon ainoastaan, että ne ovat pa
rantumattomia.
Selkäydintauti johtaa
ennemmin tai myöhemmin ruumiin täy
delliseen perikatoon; paralysia hävit
__
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tää samalla tavalla ihmisen sielunelä
män.
Niitä puolia syfilistaudissa, jotka tä
hän asti ovat olleet tarkastuksemme
alaisinä, saattaa kuitenkin — huolimatta
niiden laadun ankaruudesta — pitää seik
koina, jotka koskevat ainoastaan yk
sityistä henkilöä, jollei hän esimerkiksi
avioliittositomuksen kautta ole ottanut
kantaakseen edesvastuuta perheen aineel
lisesta menestymisestä tahi jos hän muulla
lailla on tehnyt lähimäisensä riippu
vaksi terveydestään ja työkuntoisuudestaan. Mutta jälkimäisessä tapauksessa
syfilistauti ei ole pidettävä ainoastaan
potilaan yksityisenä asiana, vaan se kos
kee yhteiskunnan etuja kipeästi. Aut
tamattomasti syfilis käy yhteiskuntapaheeksi seuraavien tosiseikkojen kautta.
Syfilis on erittäin tarttuva tauti.
Tämä koskee etupäässä primarista ja
sekundarista taudinvaihetta. Ei tarvita
muuta kuin että joku, jonka iho jostain
ruumiin kohdasta on hankautunut vähän
rikki — pieni naarmu tai jotain senta
paista — , sattuu saamaan siihen tartuntaainetta syfilitikolta, niin on onnettomuus
tapahtunut ja jää hänelle pysyväiseksi
koko elinajaksi. Ennen muita ovat erittämiset syfilitikon haavoista vaaralliset. Kun
pidämme mielessämme, että tauti prima— 45 -

risessa ja sekundarisessa vaiheessa, siis
juuri pahimmassa tarttuvaisuuden tilassa
kohtaa siitin elimiä, sekä suuta ja nielua,
niin tartunnan lähteet selvästi esiintyvät.
Lisäksi sekundarisessa syfilis-vaiheessa
syfilitikon veri saattaa olla tarttuvaa,
vaikka näkyviä taudin oireita ei olisi nä
kyvissäkään.
Tuskin tarvinnee huomauttaa, että su
kupuolinen yhteys on tavallisin tartunnan
levittäjä. Sen sijaan sietää tarpeellisella
pontevuudella huomauttaa, että esimer
kiksi naisen itsensä ei laisinkaan tarvitse
olla nähtävästi sairaana kysymyksissä ole
viin osiinsa nähden levittääkseen tartun
nan myrkkyä. Ensinnäkin hän on voi
nut niin hiljakkoin tulla saastutetuksi,
että tauti ei vielä ole synnyttänyt näky
viä oireita (tähän kuluu tavallisesti 10— 15
päivää). Toiseksi hän on voinut aikai
semmin potea syfilistautia, jonka jälkeen
hänen ruumiinsa ei enää taudinoireella
vastaa hänelle uudestaan tuotettuun tar
tuntaan. Siten nainen voi lääkärintar
kastuksessa esiintyä vapaana kaikista taudinoireista, vaan saattaa sittenkin olla
tarttuvan syfilismyrkyn kantajana, jonka
hän on ottanut edellisessä tilaisuudessa
vastaan, tarjotakseen sitä toiselle seu
raa vassa tilaisuudessa. Vaikka olisikin
itse sillä hetkellä taudinoireita vailla,
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nainen siis kuitenkin saattaa välittää tar
tunnan levittämistä.
Samoin tartunta voi levitä suutelemi
sen kautta eli välillisesti yhteisten ruokaja juomaastioiden käyttämisestä.
Syti
li tinen imettäjä saattaa saastuttaa hänelle
uskotun lapsen ja syfilitisen lapsen imet
täminen voi käydä tuhoa tuottavaksi sitä
ennen terveelle imettäjälle ja hänen lap
sillensa j. n. e.
Kun tähän lisätään, että syfilis ensimäisinä vuosina ilmestymisensä jälkeen
monet kerrat uusii erittäin tarttuvissa
muodoissa ja kun vielä muistelee sitä
moninaista tarttumisen mahdollisuutta,
jota jokapäiväinen seura- ja perhe-elämä
tarjoo, niin syfilistaudin ankara, yhteis
kuntaa vahingoittava laatu ilmenee tar
peen selvästi ilman pitempiä selvityksiä.
Kun vielä huomautetaan, että usein
vallan viattomat henkilöt tulevat kovasti
ja raskaasti kärsimään muitten takia,
syfilistauti taukoo olemasta ainoastaan
yksilön yksityisenä asiana.

Syfilis menee perintönä tuleviin suku
polviin.
Kovin eroavia oloja saattaa
tässä suhteessa esiintyä. Nämät eroavai
suudet riippuvat monesta asianhaarasta,
kuten siitä, onko isä vai äiti syfilitinen,
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vaiko molemmat, sekä siitä kuinka pitkä
aika on kulunut vanhempien sairastumi
sesta lapsen syntymiseen y. m.
Fourner’in tilastollisten tietojen mu
kaan seuraavat numerot esitettäkööt.
1127:sta raskaudesta avioliitossa, jossa
joko toinen tahi molemmat aviopuolisot
olivat sairastaneet syfilistautia, 600 päät
tyi onnellisesti, jonka rinnalla 527 ras
kautta sai onnettoman lopun. Osa näistä
vei keskenmenoon tahi kuolleen lapsen
syntymiseen, toinen taasen johti syfilistaudin kovin rasittamien tahi muissa
suhteissa heikkojen ja kehnojen lasten
syntymiseen.
Syfilitisten vanhempien lapset kuole
vat kovin usein jo ensimäisinä kuukau
sina syntymisensä jälkeen. Elämään jää
neistä suurin määrä näyttää, huolimatta
tarkoituksen mukaisimmasta hoidosta, kui
tenkin selviä oireita vaikeaa sekä ruu
miillista että henkistä ala-arvoisuutta, joka
ilmenee lamautumisien, kuuromykkyyden,
idiotian muodossa j. n. e. Mutta näen
näisesti suojeltunutkin syfilitisten van
hempain lapsi on monessa suhteessa alaarvoisempaa ihmisainesta. Tämä esiintyy
ensimäisinä
ikävuosina
vähentyneenä
vastus tusvoimana erilaisia tauteja ynnä
muita haitallisia vaikuttimia vastaan sekä
ilmenee sittemminkin yleisenä heikkou
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tena, ruumiillisena ja henkisenä ala-arvoi
suutena y. m. taantuvan kehityksen oi
reina.
Me tästä huomaamme, että syfilis-tauti
vaikuttaa taannuttavasti kansan sekä ruu
miilliseen että psykilliseen terveyteen.

Kaikille lienee tunnettua, että syfilistauti on hoidon kautta parannettavissa.
Elohopeavalmisteet sekä jodisuolat ovat
näyttäneet* omistavansa erityistä paran
tavaa kykyä tämän taudin suhteen, ja
erittäinkin on huomautettava, että sy
filis aikaisella ja pitkällisellä hoidolla
saattaa parata täydellisesti. Mutta ker
ran läpikäyty antisyfilitinen hoito ei tar
joo takeita uusia taudin puuskia vastaan,
jonka tähden ei tarpeellisen pontevasti voi
laskea jokaisen syfilitikon sydämelle että
hänen ensimmäisinä kolmena — neljänä
vuonna tartunnan saamisen jälkeen, —
myöskin vaikka itse ei olisi havainnut
taudin oireita — tulee muutama kerta
vuodessa käydä lääkärin luona sekä an
taa hänen tietonsa ja taitonsa mukaan
määrätä uudistettua hoitoa.
Ei voi kyllin tehokkaasti painaa ylei
sön mieleen ja muistiin, että jokainen
epäilty syfilistapaus ilman ajan hukkaa
on uskottava pätevän lääkärin hoitoon.
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Me olemme siis nähneet, että syfilis
ja gonorrea molemmat ovat kovin tart
tuvia tauteja. Jos kohta ne luonteensa
ja esiintymis-muotojensa puolesta paljon
eroavat toisistaan, niin ne molemmat kui
tenkin tarjoovat sentapaisia puolia, että
yhteiskunta ei välinpitämättömyydellä
voi niiden hävitystä nähdä, vaan sen
tulee pyrkiä suojelemaan jäseniään näit
ten tautien tuhoja vastaan. Se seikka
että suuri osa ihmisiä tulee viattomasti
kärsimään, vaatii tarmokkaita toimenpi
teitä veneristen tautien levenemisen vas
tustamiseksi.
Joskin yhteiskunnan toimeenpiteet yh
teisen edun hyväksi voivat tulla kosket
tamaan yksilön etuja, erittäinkin sem
moisen etuja, joka vapaaehtoisesti on
saattanut itsensä veneristen tautien le
viämisen ahjoksi, niin sitä ei käy pitä
minen liian vaikeana sortona yksilön va
pauden suhteen. Kun pidämme mielessä
niitä moninaisia vaikutuksia, joiden alai
sena ihmisen terveys on, niin huomaamme,
että yksilö yksin ja omin neuvoin ei ky
kene hankkimaan itselleen sellaisia oloja,
jotka hänen terveydelleen olisivat kaikin
puolin edulliset.
Yksilön taistelu tarttuvia tauteja vas
taan — oli ne sitten ruttoa, koleraa, isoa
rokkoa tahi venerisiä tauteja — kävisi
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tehottomaksi, jollei hänellä olisi tukea
yhteiskunnan toimenpiteistä niitten vas
tustamiseksi. Terveysoppi pakoittaa siten
jo luonteensä puolesta ihmisiä yhteistyö
hön yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.
Jos toiselta puolen yksilö tulee hyö
tymään yhteiskunnan pyrinnöistä hygie
nian alalla, niin toiselta puolen sanottu
jen toimenpiteitten tehoavaisuus suu
ressa määrin tulee riippumaan yksilön
myötävaikutuksesta. Yhteiskunnan yk
silölle tarjoomat edut pakoittavat siten
velvollisuuksiin avustaa yhteiskunnan
pyrintöjä. Tämä seikka on sinä moralisena pohjana, jolle jokainen hygienistä
tarkoitusperää ajava lainsäädäntö on ra
kennettu.
On ilmeistä, että venerisen taudin tar
tuttaminen toiseen ihmiseen tietää tälle
tuotettua ruumiillista vahinkoa sekä on
siis rangaistusta ansaitseva teko, jonka
vaikea laatu suurenee sen mukaan, kuin
tarttuminen on tapahtunut tietoisesti. Voi
massa oleva rikoslain 20 luku 13 § säätää:
„Jos se, joka tiesi itsensä kuppatau
din saastuttamaksi, luvattoman sekaannuk
sen kautta on tartuttanut taudin toiseen;
rangaistakoon kuritushuoneella tahi van
keudella korkeintaan kahdeksi vuodeksi.u
En tiedä, missä määrin tämän lainkoh
dan sisällykselle on suotu sijaa yleisessä
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tietoisuudessa. Ilmeistä on kuitenkin, että
jos niinkin olisi laita, niin inhimillisellä
heikkoudella on vapaa tilaisuus laskea
useilla „mahdollisuuksilla^, suureksi hai
taksi yhteiskunnan pyrinnöille suojella
itseään venerisiä tauteja vastaan.
Henkilöä, joka on tullut hoidetuksi
venerisestä tartunnastaan eikä tilapäisesti
itse kärsi erityisesti huomattavista oi
reista, harvoin arveluttaa, vaan hän loh
duttaa venyvää omaatuntoaan toivomuk
sella, että tauti ehkä ei enää hänestä tartu
muihin.
Tämän lisäksi tulee, toinen seikka,
jolla on suurempi käytännöllinen mer
kitys. Käy harvoin helpoksi ja useim
missa tapauksissa vallan mahdottomaksi
ratkaista, kuka useista tartunnankantajista, joilla kaikilla on ollut suvullista
yhteyttä samasen henkilön kanssa, on
tälle tartunnan tuottanut. Ei kyllin siinä,
että asiain näin ollen harha-askelta ei
voi saattaa kanteeseen ja syyllinen pää
see vapaaksi; monta kertaa suurempi epä
kohta piilee siinä, että tartuttavan yksilön
omatunto ei saa tarpeellista kolausta, sillä
hänen ei tarvitse itsensäkään olla syylli
syydestään vakuutettu.
Selvää on, että yllä esitetty lainkohta,
joka pyrkii rankaisemaan jo toteutuneen
teon, toisen henkilön tartuttamisen, ei ole
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omiaan voimallisesti herättämään yleisen
tietoisuuden tässä suhteessa huonoa edesvastuuntunnetta.
Jos pyrimme itsellemme selvittämään,
mikä saastuttavassa suvullisessa yhtymi
sessä on rikoksellista, — ei ole nyt puhe
siveellisyysrikoksesta semmoisenaan —
niin on ilmeistä, että se on juuri tuo tie
toinen toisen henkilön asettaminen tart
tumisen vaaran alaiseksi, jonka kautta
hänen ruumiinsa voi kärsiä vahinkoa.
Minun käsitykseni mukaan kysymyk
sen alainen lainkohta ei vastaa yhteiskuntahygienian eikä liioin yhteiskuntamoralin oikeutettuja vaatimuksia. Tah
tomatta esittää tarkempaa sananmuodos
tusta sanotulle pykälälle, tahtoisin ai
noastaan esittää oikeana pidettäväksi sen,
ettei ainoastaan toisen henkilön tietoinen
tartuttaminen, vaan myöskin toteen näy
tetty törkeä huolimattomuus, josta olisi
voinut olla seurauksena tartunnan levit
täminen toisille, lainmukaisesti joutuisi
rangaistuksen alaiseksi.
Kuinka epämukava tällainen lainkohta
saattaisikin olla yksilölle, on kuitenkin jo 
kaisen yhteiskuntajäsenen, — jolla on yh
teenkuuluvaisuus-tunnetta niitä pyrintöjä
kohtaan, jotka tarkoittavat yhteiskunnan
ja perheen suojelemista näitä sekä ruumista
että sielua hävittäviä venerisiä tauteja
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vastaan — sydämessään myöntäminen,
että toisen ihmisen tietoinen asettaminen
vaaran alaiseksi, joka arveluttavalla ta
valla voi koskea hänen omaan sekä hä
nen omaistensa aineellisiin etuihin, on
pidettävä suurimmassa määrässä epämoralisena tekona.
Jos tahdomme olla avosydämisiä it
seämme kohtaan, niin meidän tulee pyr
kiä saamaan esittämälleni lainsäädännölle
sija yleiseen tietoisuuteen, vaikkapa ei on
nistuisikaan lähimmssä tulevaisuudessa
saada vastaavaa rikoslain pykälää täy
dennetyksi viitattuun suuntaan.
Pohdittavana olevaa kysymystämme
asiallisesti tarkastaessamme, huomaamme,
että yksilön ja yhteiskunnan edut täy
dellisesti soveltuvat yhteen.

Lääketieteen saatua selville, mikä
tuhoatuottava merkitys venerisillä tau
deilla on kansojen terveyteen, on kaik
kialla sivistyneessä maailmassa tehty suu
ria ponnistuksia näitten tautien hävitystä
levittävän kulun estämiseksi.
Myöskin Suomen lääkärikunta on teh
nyt parastaan vastustaakseen venerisen
tartunnan leviämistä.
Vuonna 1891 oli
kysjunys esillä yleisessä lääkärienkokouksessa Helsingissä.
—
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Arveltiin, että prostitutioni oli vaaral
lisimpana tartunnan levittämisen lähteenä,
ja lääkärikunnan huolet kohdistuivatkin
ehdotuksiin toimenpiteitä varten, jotka
tarkoittivat mahdollisuuden mukaan vä
hentää vaaraa tästä — kuten näyttää —
pääsemättömästä yhteiskuntapaheesta.
Oli näet meillä, kuten muissakin maissa,
näyttäytynyt, että miltei jokainen venerisen taudin tapaus — jos urkkimista tarpeen
pitkälle jatketaan — johtaa juurensa prostitutionin sylistä. Täten oli toteennäy
tetty, että prostitutioni oli pidettävä vaa
rallisimpana sukupuolitautien ahjona.
Eipä ihme, että kaikki huolenpito koh
distui prostitutionin hygieniseen valvo
miseen.
Yeisi liian pitkälle tässä kertoa mi
hin erilaisiin valvomisjärjestelmiin nämät
pyrkimiset ovat johtaneet eri maissa.
Huomautettakoon ainoastaan, että sen rin
nalla että muutamissa maissa prostituoidut
alistetaan säännöllisen tarkastuksen sekä
pakollisen sairashuonehoidon alaiseksi, he
muualla taasen saavat jokseenkin mieli
valtaisesti itse hoitaa terveyttään niin
toisessa kuin toisessakin suhteessa. Ettei
kumpikaan järjestelmä ole saanut iloita
erityisen suuresta menestyksestä, näkee
niistä loppumattomista otteluista ja kes
kusteluista, jotka ovat anastaneet lääkä
— 55 —

rien ja hygienikkojen ajan lukematto
missa kokouksissa ja joista näkyy käy
vän selville, että tilasto -— vaikka sillä
onkin vuosikymmenien tilastolliset ainek
set käytettävinään — ei saata ratkaise
valla varmuudella sanoa, kumpi järjes
telmä on ensi sijalle asetettava.
Tämä asianlaita puhuu sen sijaan val
lan selvää kieltä eräässä toisessa suh
teessa. Se sanoo nimittäin, että mihin
toimenpiteisiin ryhdymmekin prostitutionin hygieniseen valvomiseen nähden, niin
emme kovin paljoa voita pyrkiessämme
estämään venerisen tartunnan leviämistä.
Eipä ihme, että asiantuntijat viime
aikoina ovat ruvenneet miettimään uusia
toimenpiteitä *), jotka muilla teillä voisi
vat vaikuttaa paheen lähteeseen. Valta
vana virtana kulkee nykyjään läpi kulturimaitten pyrkimys voittaa koko yhteis
kunnan, se on kaikkien yhteiskuntajäsenten
myötävaikutus taisteluun venerisiä tauteja
vastaan.
Ilma uhkuu — niin sanoakseni — tuota
tietoisuutta, että me kohdistamalla huo
lemme prostitutionin vaarattomaksi teke
miseen, emme vielä ole osuneet paheen
juuriin.
h K ysym ys on taasen Suomen lääkärikunnan
päiväj ärj esty ksessä.
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Minä jo mainitsin, että miltei jokainen
venerisen taudin tapaus tarkasti urkittaessa
huomataan omistavan juurensa prostitutionissa, joko julkisessa tahi salaisessa.
Mutta mitä tämä tietää?
Se tietää, että venerinen tartunta,
muutamia poikkeuksia lukuunottamatta,
johtuu suvullisesta sivettömyydestä eli —
jos niin tahdotaan — löysästä sukupuo
lisesta yhtymisestä, se on enemmän tahi
vähemmän satunnaisista liitoista.
Kysymys kuuluu silloin: missä suh
teessa ovat toisiinsa suvullinen siveettömyys ja prostitutioni ?
Kaikkialla, jossa julkinen prostitutioni
on alistettu järjestysvallan liian anka
ran valvomisen alaiseksi reglementtauksineen, se tosin on vähentynyt laajuudel
taan; mutta sen sijaan salainen prostitu
tioni on samassa, jopa paljoa suuremmas
sakin määrässä levinnyt. Esimerkiksi:
löytyköön kaupungissa 100 henkilöä, jotka
antautuvat sanottuun elinkeinoon; jos nyt,
sanokaamme 20 heistä sairauden takia
otetaan sairashuoneeseen, jotenka he siis
joutuvat pitemmäksi aikaa toimettomiksi;
mitenkä silloin käy tuon „työkuntoisena
määrän? Niin, se täydentää itsensä hy
vin pian käyttämällä hyväkseen nuorem
pia, tuoreempia voimia, niin että luku pysyy täytenä ja pyöreänä.
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Kun lopuksi kysymme syytä tuohon
monta kertaa tehtyyn kokemukseen, niin
vastaus antaupi itsestään.
Kysyntä — konsumptioni!
Jos asetamme asiat todellisuuden va
loon, niin hyvällä omallatunnolla emme
saata tulla muuhun johtopäätökseen, kuin
että konsummenttien vaatimukset ne ai
heuttavat sen, että riittävä tavaran saanti
alati pysyy markkinoilla. Konsumment
tien tavat ja tottumukset — ne siis kan
nattavat prostitutionia.
Sanalla sanoen: konsummentit vas
tustavat niitä toimenpiteitä, joilla yhteiskuntahygienian valvojat pyrkivät suoje
lemaan kansaa noilta sekä ruumista että
sielua hävittäviltä venerisiltä taudeilta.
Ja konsummentit ovat — miehet!

Yllä esitetystä olemme nähneet, mikä
surkean huomattava merkitys venerisillä
taudeilla on kansan elämässä, ja me
olemme lisäksi tulleet huomaamaan millä
vaikeuksilla yhteiskuntahygienia taistelee
suojellaksensa jäseniään sanottua pahetta
vastaan. On edelleen selvään esiintynyt,
että yhteiskunnan toimenpiteitten tulok
set mitä suurimmassa määrässä riippuvat
sen jäsenten myötävaikutuksesta.
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Ammoisista ajoista asti yhteiskunnan
ohjat ovat olleet uskotut miesten käsiin.
Näyttäkäämme toteen, että me tä
män luottamuksen ansaitsemme sekä että
olemme pätevät kantamaan edesvastuuta
yhteiskunnan eduista tällä alalla!
Meidän kysymyksellämme on edelleen
kin muutamia puolia, joita me tässä yh
teydessä emme saata jättää kokonaan
ottamatta huomioon.
Löysän suvullisen yhtymisen seurauk
set sosialisessa suhteessa ovat vallan toi
set naiselle kuin miehelle. Olot ovat muo
dostuneet sellaisiksi, että mies on itse val
lan yksinkertaisesti itselleen ottamalla ot
tanut erivapautuksen yhteiskuntalain kuu
liaisuudesta sukupuolielämän alalla, jotavastoin hänen vallassaan ei ole vapauttaa
naista yhteiskunnan tuomiosta siinä ta
pauksessa, että nainen (miehen kehoituk
sesta) on rikkonut samaa lainkohtaa vas
taan.
En katso olevan syytä tässä lähem
min kajota kysymykseen n. s. „ kaksi
puolisesta moralista;u tahdon vaan huo
mauttaa, ettemme saata olla ottamatta
lukuun tätä nykyä voimassaolevia teki
jöitä.
Lukuunottamatta poikkeustiloja, täy
tyy myöntää, että mies ei ulkopuolella
avioliittoa tee julkeaa ehdotusta naiselle,
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jota hän kunnioittaa. Mutta tuo seikka,
että naisen kunnia ehkä jo ennemmin on
tullut järkähytetyksi, ei oikeuta uuden
hyökkäyksen tekemistä hänen kunniaansa
kohtaan.
Jokainen rehellinen mies vaatii kun
nioitusta sisartaan, tytärtään, äitiään koh
taan, sekä tuomitsee ankarasti jokaisen
heitä kohtaan suunnatun julkean ehdo
tuksen.
Meidän on pakko pitää mielessämme,
että jokainen nainen voi olla jonkun si
sar ja kaikissa tapauksissa hän on jonkun
tytär sekä saattaa tulla jonkun äidiksi.
Vaan tarvitaanko todellakin tällaista refleksionia oivaltaaksemme, että me olemme
naiselle kunnioitusta velkaa?
Ja lapsi! Mikäpä sen kohtaloksi ta
vallisesti tulee?

Saattaa ehkä jollekulle näyttää siltä,
kuin sukupuolinen askesi olisi sinä punai
sena lankana, jonka ympärille kaikki
tässä sanottu kietoutuu. Niin ei ole mi
nun ajatukseni.
Ei voi pälkähtää päähäni yrittää häi
ritä luonnon taloutta; mutta ei liene ke
nellekään tuntematonta, että sukuelämä,
semmoisena, joksi se laajoissa piireissä on
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muodostunut, ei ole hyödyksi yksilölle
eikä yhteiskunnalle, josta hän on osana.
Kaikilla muilla aloilla me alistumme
lain käskyjen alle, niiden käskyjen, jo i
den tottelemisen yhteiskunta, se on, me
itse olemme katsoneet tarkoittavan yh
teistä parastamme. Olkoonpa niinkin, että
laillinen avioliitto, kuten jokainen muu
kin kehityksen alainen yhteiskuntalaitos,
ehkä ei enää vastaa muuttuneiden sosia
listin olojen vaatimuksia, sekä on jon
kunlaisen muutoksen tahi täydentämisen
tarpeessa. JSTiinkauan, kuin laki ei tiedä
muusta laitoksesta viitattua tarkoitusta
varten, niin se vaatii kuuliaisuutta voi
massa oleville säädännöilleen. Ainoastaan
muutos tässä suhteessa saattaa asettaa
sukuelämän toiselle kuin lain nykyjään
hyväksymälle pohjalle.

Yllä esiteltyjen enemmän tai vähem
män pimeitten ja negativisten puolien
rinnalla kysymyksellämme myöskin on
suuri, valoisa ja arvaamaton positivinen
puoli.
Meidän tarvitsee ainoastaan hieman
kohottaa sitä esirippua, joka takanaan
kätkee tulevaisuuden puitteet, voidak
semme — olkoonpa tietämättömälläkin
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etäisyydellä — toivon silmällä eroittaa
muutamia kangastavan onnen rajaviivoja:
oman kodin rakastetun puolison rinnalla,
täysiarvoisen keskenäisen luottamuksen,
säilyneen terveyden ja elämän halun, sekä
terveet raittiit lapset, jotka viattomalla
luottamuksella turvautuvat vanhempiinsa
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