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Kirjasessa „Nuoruusajan kynnyksellä14olen
koettanut esittää, mitä minusta poikien pi
täisi saada tietää. Olen siinä noudattanut
periaatetta, että poikien on ajoissa saatava
tarpeelliset tiedot siitoselimistään ja suku
puolielämästä yleensä ja että nämä tiedot
ovat annettavat sellaisina, että kuva on ehjä
ja täydellinen, niin että ei mikään oleellinen
seikka jää selittämättä. Tässä vihkosessa
olen koettanut opastaa miehiksi varttuvia
nuorukaisia sukupuolielämän sielulliseen puo
leen. Samaa periaatetta olen noudattanut
tässäkin. Olen tahtonut antaa selvän ja täy
dellisen kuvan. Siksi en ole karttanut joh
topäätöksiä, vaan kehittänyt ajatusjuoksun
loppuun asti. Miten tässä olen onnistunut,
siitä vastatkoot kirjaseni, itse periaatteistani
pidän ehdottomasti kiinni.
Kuten helposti huomaa, olen suuressa mää
rin seurannut norjalaisen pastori Klaveness’in
ajatusjuoksua. Toivon kuitenkin mukailleeni
häntä siksi omintakeisesti, että esitykseni ei
ole pelkkää lainausta. Olen koettanut vielä
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esittää hänen ajatuksensa kansantajuisemmassa muodossa, sillä olen kuullut valitettavan,
että Klavenessin esitystapa, joka kyllä on
runollisen kaunista ja mukaansa tempaavaa,
on vaikeatajuista. Olenko onnistunut, näyttä
köön kirjaseni.
Molemmat kirjaseni olen ajatellut toinen
toistaan täydentämään, vaikka käytännölli
sistä syistä olen ne erikseen painattanut, ne
kun jo ovat eri-ikäisille aiotutkin.
Kokkolassa maaliskuussa 1905.
T ekijä.

Olemme jo aikaisemmin (Nuoruusajan kyn
nyksellä) puhuneet niistä ruumiillisista muu
toksista ja ilmiöistä, jotka ovat seurauksena
siitoselinten kehityksestä ja niiden alkavasta
toiminnasta. Olemme puhuneet siitä, miten
ruumis alkaa käydä kulmikkaammaksi, ääni
muuttuu miesääneksi, viikset alkavat versoa
j. n. e. Mutta syvemmälle käypiä muutoksia
kin on seurauksena sukupuolisen elämän he
räämisestä. Jonkun verran myöhemmin kuin
ruumiilliset ilmaukset alkavat, noin 15— 17
vuoden ijässä tai myöhemminkin hiukan, al
kaa mieheksi kehittyvä poika huomata outoja
tunteita ja ajatuksia, outoa kaipuuta, josta ei
itsekään vielä tiedä, mitä se oikein lienee.
Vähitellen herää uusia mielikuvia, sillä juuri
mielikuvitus ja tunne ne tässä etupäässä tu
levat kysymykseen. Kun sitten tunteet, mie
likuvat ja kaipuu alkavat saada määrätymmän muodon, niin että itse voi selvittää
niitä itselleen, huomaa, että ne ovat yhtey
dessä tuon vasta alkaneen ruumiillisen suku
puolielämän kanssa, riippuvat siitä, johtuvat
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siitä. Ja kun tarkastaa lähemmin kaipuutaan,
huomaa, että se on kohdistunut toiseen suku
puoleen, naiseen. Ruumiillinen sukupuoli
elämä on synnyttäjät sielullisen, n. s. s uk ut u n t e e n eli suku viet in. Alkuperäisenä, eläi
millä ja luonnonkansoilla, on tämä vietti var
sin eläimellinen tunne siitä, että sukupuoli
elimet ovat kypsyneet, ja että siis luonto
sen, vietin muodossa, vaatii niiden käyttä
mistä tarkoitukseensa suvun jatkumiseen.
Sukupuolielinten kehittyessä ja kypsyessä
kiihoittuvat niissä hermot ja se kiihoitus joh
tuu aivoihin saaden siellä aikaan halun tyy
dyttää kiihottuneiden hermojen toimintahalua.
Onhan sivistyneissäkin kansoissa sukuvietti
pohjaltaan tällainen eläimellinen tunne, mutta
siihen sekaantuu paljon muutakin. Sivisty
neen ihmisen kehittyneempi tunnemaailma,
vilkkaampi mielikuvitus ja yleensä kaikkikin
henkiset kyvyt joutuvat tekemisiin suku vie
tin kanssa, sulautuvat siihen ja tekevät sen
sivistyneellä paljon
monimutkaisemmaksi.
Mutta juuri sen vuoksi onkin sivistyneelle *)
varsin tärkeä kysymys, mille kannalle on
asetuttava sukuvietin suhteen, sillä siitä riip
puu hyvin paljon koko hänen elämässään,
kuten helposti ymmärrämme, jos ajattelemme,
että miltei koko ihminen, ruumis ja henki,
*) V astakohtana lu on n on kan soille, villeille.
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enemmän tai vähemmän joutuu tekemisiin
sukuvietin kanssa.
Vanhan ajan kansat, esim. kreikkalaiset
ja roomalaiset, meidän aikoina itämaan kan
sat ja paha kyllä ehkäpä enemmistö länsi
maissakin asettaa sukuvietin n a u t i n n o n
p a l v e l u k s e e n , hakee sen tyydyttämisestä
nautintoa. Mutta, kuten nautintoa yleensä,
seuraa tätäkin ja varsinkin tätä väsymys,
velttous. Nautinnon hintana on ruumiin ja
sielun voimien tuhlaus ja kulutus. Tälle vas
takohdaksi kehittyi etenkin länsimaissa n. s.
a s k e e t t i n e n käsitys, joka koettaa tykkönään tukahuttaa koko sukuvietin. Se ilmeni
ja ilmene etenkin munkkilaisuuden aatteessa.
Mutta tämäkään tie ei johda sopusointuun.
Taistelussa sukuvietin tukahuttamiseksi ku
luu, jos se taistelu onnistuisikin, äärettömän
paljon voimia, sekä ruumiillisia että henkisiä,
hukkaan, joita voimia olisi voitu käyttää pa
rempaan tarkoitukseen. Ja sitten se useim
miten osoittautuu turhaksi, luonto vaatii oman
sa, ja tukahutettu sukuvietti puhkee entistä
voimakkaampana ja usein luonnottomana.
Ja t o i v o t t o m u u s ja välipitämättömyys on
seurauksena, sukuviettiä pidetään tosin paha
na, mutta välttämättömänä pahana, josta ei
nyt kerran voi päästä, mutta josta on paras
puhua niin vähän kuin suinkin, salata minkä
voi. Tämä käsitys se ikävä kyllä on sangen

yleinen meilläkin useissakin piireissä, missä
siveellisiäkin harrastuksia kyllä on. Mutta
mitään hyvää se ei voi aikaansaada, suku
puolinen elämä on ja pysyy pahuuden, hi
mojen temmellyskenttänä.
Eikö sitten löydy muuta kantaa ? Löytyy
varmasti. Koetamme heti tehdä selkoa siitä.
Olemmehan jo päässeet selville siitä, että
siitinelimet ja niiden toiminta ovat luonnol
lista, itsessään puhdasta. Tästä on luonnol
lisena johtopäätöksenä se, että niiden toimin
nan aiheuttama sielullinen s u k u v i e t t i k i n
on l u o n n o l l i n e n j a i t s e s s ä ä n puh-<
das. Se on vain ymmärrettävä oikein ja
sitten annettava sille senmukainen paikkansa
elämässä.
Sanoimme jo, että sukuvietti ei ole ainoas
taan eläimellinen tunne, vaan että siihen
pian liittyy miltei kaikki henkiset kykymme,
sanalla sanoen kaikki se, joka muodostaa si
simmän oman itsemme, sen mitä kutsumme
p e r s o n a l l i s u u d e k s e m m e . Sukuviettiäon
verrattu maanalaiseen tuleen, joka kohottaa ja
herättää sielumme siihen asti usein uinuneet
kyvyt, rikastuttaa sielunelämää uusilla “ mail
lau, jotka se nostaa näkyviin. En voi olla
tässä lainaamatta past. Klaveness’in kirjasta
„ Sukupuolinen puhtaus nuoruusvuosina “ , seuraavaa, runollisen ylevää kohtaa:
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„Se on syvyyksien pohjalla tuli, joka heh
kuu ja sulattaa;
maanalainen tuli, joka saa meren syvyy
det väräjämään.u
i
—
„ Mutta vielä enemmän tämä aalto tar
koittaa. Se tahtoo korottaa syvyydet.
Tahtoo päivän valoon nostaa ennen aavis
tamattomia sielunalueita.
Itseppä elämän perustuksetkin olentomme
tuntemattomista syvyyksistä se tahtoo ko
hottaa,
kohottaa elämisen halun, alkulähteen,
josta kaikki uusi elämä on kotoisin, sen se
tahtoo herättää;
herättää itse elämän luovat voimat.“
Etukädessä sukuvietti, kuten jo sanottu,
herättää mielikuvituksen ja tunteen ja siksipä
juuri nuorukaisijällä nuo molemmat puolet
henkistä elämää ovat niin silmiinpistävät.
Mutta koska sukuvietti auttamattomasti jou
tuu tekemisiin koko personallisuuden kanssa,
on se ehdottomasti saatava osaksi ja sopu
sointuisaksi osaksi personallisuudessa. Se ei
saa jäädä erikoiseksi, salatuksi alaksi, jolla
himot saavat temmeltää, vaikkapa salassa.
Sille on löydettävä oikea paikkansa ja mer
kityksensä personallisuudessa ja se on myös
kin asetettava sille paikalle. Lyhyesti, sukuvietti on saatava sopusointuun personallisuu
den kanssa.
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Koettakaamme tarkastaa, miten se käy
päinsä. Jos annamme sukuvietille, tuolle ra
julle, voimakkaalle tunteelle, jollainen se
useimmiten on, vapaan vallan, puhkeaa se ra
juna esille, työntäen syrjään kaikki muut
tunteet, hajottaen, repien ne. Väsymyksen,
rikkinäisyyden, katumuksen tunne seuraa
tuollaista purkausta. Se voi ajaksi temmata
koko personallisuuden mukanaan, mutta lo
puksi vaipuu se väsyneenä ja silloin on se
ruhjonut koko personallisuuden rikki. Hä
peän tunne, inhottava muisto kaikkien sie
lun kykyjen sortumisesta eläimellisen vietin
alle, joka lauettuaan jättää ne ruhjoutuneina,
hajaantuneina, jää mieleen. Vietti ei ole
silloin personallisuutta kohottanut, se on sen
repinyt, ja raadellut, kuten raju tulivuoren
purkaus, johon Klaveness sitä vertaakin. Ja
tyhjyyden tunne on seurauksena, tyhjyyden
joka on räikeänä vastakohtana äskeisen pur
kauksen rajuudelle. Voisimme verrata tuol
laista purkausta rajuun vihan puuskaan, joka
kyllä voi temmata koko personallisuuden
mukanaan hetkeksi, mutta jättää jälkeensä
surkean tyhjyyden ja tyytymättömyyden tun
teen, niin suurta tyydytystä kuin vihan pur
kaminen tuntui antavankin. Ensimmäinen
ehto siis on, että v i e t t i on h i l l i t t ä v ä ,
ihmisen tulee päästä sen hallitsijaksi, muuten
se turmelee hänen, sortaa orjakseen. Ja vie
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tin hallitsema ihminenhän se on „luonnon
herran44 irvikuva. Vietin hallittavina kaikki
sielunkyvyt joutuvat sen orjaksi, palvelevat
sitä, ja kun se ne heittää, ovat ne väsyneitä,
kelvottomia tosityöhön. Äärettömän paljon
työkykyä menee hukkaan siltä, joka sukuviettinsä hallittavaksi antautuu.
Hillitsemällä, rajoittamalla sukuviettiään
taas hankkii ihminen itselleen paljon voimia
ja toimintakykyä. Jo se taistelu, jota on
käytävä vietin hallitsemiseksi, terästää tah
donvoimaa. On huomattava asia, että sellai
set miehet, joilla on luonnostaan voimakas
suku vietti, useinkin ovat samalla lujatahtoi
sia. Mutta muutenkin käy työkyky, sekä
ruumiillinen että henkinen, suuremmaksi, kun
sukutunne on rajoitettu, niin että se pysyy
sopusoinnussa muiden sielunkykyjen kanssa.
Sielu ja ruumis pysyvät tasapainossa, ja tie
dättehän, että ihminen, joka säilyy henkisesti
tasapainossa, pysyy virkeämpänä kuin se, joka
tasapainonsa on kadottanut, on yhden valta
van tunteen hallitsemana esim. vihan, josta
äsken puhuimme. Tahto, järki, muisti, tunne,
mielikuvitus y. m. sielunkyvyt pysyvät rait
tiina, työkykyisinä, voivat palvella oikeaa
tarkoitustaan. Ja vielä enemmän, hillitty su
kutunne kohottaa ja virkistää sielunkykyjä,
vaikka irtilaskettu ne repii ja raastaa, var
sinkin mielikuvitusta ja tunnetta. Yoimmepa
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sanoa, että koko henkinen elämä, tarmo ja
tahdonlujuus suorastaan ovat sukutunteen vai
kutuksen alaisina. Kaikkia niitä se hillit
tynä lisää ja kohottaa, aivan kuin syvällä
maan alla kytevä tuli, joka ei pääse puhkea
maan tulivuorena, mutta hiljalleen kohottaa
maan kuorta, käyttääksemme taas Klaveness’in vertausta.
Unohtaa emme saa myöskään sitä aineel
lista hukkaa, jonka ruumis kärsii siemenen
usein ulostuessa. Siemeneen käytetään ruu
miin voimakkaimmat ainekset, ja kun sie
mentä kuluu hukkaan, vaaditaan näitä ai
neksia entistä enemmän. Kuumiin kudokset
jäävät silloin vaille niitä ja sen seurauksena
voi useinkin olla surkea ruumiillinen näivet
tyminen, aivan kuin onanian seurauksena.
Varsinkin näyttää hermosto kärsivän sieme
nen tuhlauksesta, josta voi tylsyys, jopa mielenvika olla seurauksena, jos väärinkäyttö on
mennyt kyllä pitkälle.
Huomatkaa, että puhun hillitsemisestä ja
hallitsemisesta, en tukahuttamisesta. Se, tukahuttaminen, on suotta ja mahdotonta, sii
hen kyllä turhaan kuluttaa voimansa. Sukutunne vaan on hallittava, se ei saa kohota
muiden sietok yk yjen käskijäksi, joskin sillä
usein voi olla sangen huomattavakin asema.
Ennen kaikkia sitä on varottava luonnotto
masti kiihottamasta. Sellaisena kuin se it
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sestään nousee ja herää, tietämättämme, mel
kein tahtomattamme, on se luonnollinen ja
puhdas. Mutta jos itse ohjaamalla ajatuk
siaan sukuelämän alalle kiihoittaa tai herät
tää sen, on se luonnoton ja vaikeampi hal
lita. Yleensä on parempi mieluimmin rajoit
taa sitä hiukan liiaksi kuin liian vähän, pa
rempi on koettaa estää ajatuksiaan liian pal
jon liikkumasta sukupuolielämän alalla.
Siis, s u k u v i e t t i on t e h t ä v ä s i e 
l u m m e l i i k e v o i m a k s i . Jotta sen siksi
saisi, tulee koettaa muuttaa se henkeväm
mäksi, kohottaa se niin paljon kuin suinkin
yläpuolelle sitä eläimellistä kantaa, jolla se
alkuaan on ollut. On koetettava saada se
yhdistymään kaikkeen kauniiseen ja jaloon,
joka sielussamme liikkuu, jota mielikuvituk
sessamme tunnemme. Tällaisena kauniina,
henkevänä on sukutunne paljon paremmin
hallittavissa. Jos se on yhdistynyt kauniim
piin, jaloimpiin unelmiimme, niin varomme
sitä alentamasta, säilytämme sen kalleimpana
omaisuutenamme, sillä sen mukana vedämme
paraimmat aatteemme lokaan.
Mutta tähän vaaditaan ehdottomasti, että
opitaan k ä s i t t ä m ä ä n s u k u v i e t i n me r 
k i t y s , sen tavaton merkitys koko ihmiskun
nalle. Täytyy ajatella, mikä sen tarkoitus
perä on, miksi se on olemassa. Sukuvietin
tarkoituksenahan on ihmissuvun jatkuminen.
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Siihen se johtaa niin ihmisen kuiA eläimen.
Se on voima, joka tahtoo saattaa omistajansa
osalliseksi tähän suureen työhön, elämän jat
kamiseen, siis tavallaan osalliseksi Luojan luo
mistyöhön, sen työn jatkajaksi. Ja sen tie
don täytyy tunkea koko olennon läpi, niin
että on täysin itsetietoinen tämän tehtävän
suuresta merkityksestä. Silloin varoo mitä
tarkimmin väärinkäyttämästä ja likaamasta
sitä suurta voimaa, joka tuon kaiken pohjana
on, sukuviettiään. Ja selvä tietoisuus tuosta
kaikesta herättää voimakkaan edesvastuun
tunteen tehtävästään. Ei ole leikinasia as
tua elämän jatkajaksi ja ottaa niskoilleen
kaikki se edesvastuu, johon senkautta joutuu
seuraaviin sukupolviin nähden. Ja samalla
kun tuo edesvastuun tunne herää, herää myös
oman arvon tunne, oikea miehuus, ei tuol
lainen ylvästelevä, pöyhkeä miehuus, vaan
syvä käsitys omasta suuresta tehtävästään,
joka samalla tekee nöyräksi ja nöyrä kiitollisuus
siitä, että niin korkean tehtävän on saanut itsel
leen uskotuksi ja voimakas tahto kaikessa
koettaa olla tuon suuren tehtävänsä arvoinen.
Sellainen miehuus ei halveksi toista suku
puolta, sillä se käsittää, että naisella on yhtä
korkea tehtävä, ehkäpä suurempikin, sillä
luonnon järjestyksen mukaan tulee äiti vielä
lähemmäksi lastaan kuin isä. Paljon antaa
siltä isäkin. Ei ainoastaan osan itsestään,
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vaan koko* itsensä, koko personallisuutensa,
sielunsa ja ruumiinsa antaa hän sukutunteen mukana toiselle sukupuolelle ja myös
kin toiselle sukupolvelle, lapselle. Ja se lahja
ei ole leikin, nautinnon vuoksi annettava.
Se, joka kumminkin vasta asettaa sukutunteen täyteen valoon, joka täysin yhdistää
sen sielun kauniimpien ominaisuuksien kanssa,
se on r a k k a u s . Ei rakkaus sellaisena kuin
sitä tavallisesti kutsutaan, ei vaan tuo itsetiedoton, pohjaltaan eläimellinen vetovoima
eri sukupuolien välillä, vaan syvä sielujen
yhteenliittyminen, rakkaus, joka vaatii ja
oikeuttaa avaamaan toiselle, toiseen sukupuo
leen kuuluvalle olennolle koko oman itsensä,
siis myöskin sukutunteensa, mutta tuon sie
lukkaan, koko personallisuuteen sulautuneen
sukutunteensa, ei vaan pelkän luonnollisen
viettinsä. Onhan selvää, että jos kerran sukutunne sulkee piiriinsä koko personallisuuden, myöskin rakkauden miehen ja naisen
välillä täytyy käsittää koko personallisuuden
kaikkine kykyinen, että yhteyden tulee olla
täydellisen, käsittää ajatukset ja tunteet, kaik
ki, mitä meissä liikkuu ja elää. Ei niiden
tarvitse, eivätkä ne saa olla aivan samanlai
set, sillä silloin eivät asianomaiset voi toi
siaan rikastuttaa, mutta yhteisiä niiden pitää
olla kaikkien. Vasta silloin kun saa koh
distaa sukutunteensa, antaa sen ja sen mu
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kana koko itsensä toiselle, joka sen tahtoo
ottaa vastaan ja sen ymmärtää, vasta silloin
sukutnnnekin täysin selviää, vasta silloin se
tuntuu täysin oikeutetulta. Mutta siksipä
onkin tarpeen säilyttää se ehjänä, kokonai
sena, voidakseen antaakin sen semmoisena
ja sen mukana koko ehjän miehisen itsensä.
Muuten ei rakkaus ja sukutunne sovi yhteen.
On ihmisiä, jotka antavat sukuviettinsä
ja sen mukana osan itsestään tilapäisessä
yhteydessä toiselle.
Siten he aivan kuin
paloittavat koko tuon suuren sukutunteen,
paloittavat sen, ja jakavat sen palasina oikealle
ja vasemmalle. Ja sen mukana antavat he
osia omasta itsestään. Sillä niin on nyt
kerran, että sukutunne liittyy yhteen personallisuutemme kanssa, sitä ei voi estää. An
tamalla osan siitä toiselle, annamme samalla
osan tunteitamme, osan mielikuvituksestam
me, osan miltei kaikista sielumme kyvyistä.
Ja silloin voi ihminen lopulta niin paloitella
itsensä ja sukutunteensa, että viimein tulee
kykenemättömäksi rakastamaan. Sukutunne,
jonka piti olla rakkauden pohjana, on raas
tettu rikki ja liattu. Jos rakkauden tunne
sittenkin tulee, alentaa vaan tuo liattu, repa
leinen sukutunne sen, tekee sen raa’aksi, eläi
melliseksi.
On muitakin tapoja turmella ja alentaa
sukutunnettaan kuin ruumiillinen yhteys il
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man rakkauden pohjaa. Ei siihen tarvita
niin paljoa. Sukutunne on arka tunne. Se
on ihmisen sisintä omaisuutta ja sitä voi
helposti turmella, jos sitä varomattomasti
kohdellaan. Paha kyllä joutuu sukutunne
useinkin leikin esineeksi, varsinkin nuorten
kesken. Siitä ja sen yhteydessä olevista
asioista puhutaan raa’asti, ivaten, leikkiä
laskien.
Joka tahtoo säilyttää suku tun
teensa ehjänä, välttäköön kaikkea tuol
laista puhetta. Vakavaa, suoraa keskustelua
sen sijaan ei tarvitse pelätä, se voi selvittää
paljonkin. — Mutta muullakin tavoin voi
sukutunnettaan vahingoittaa, sillä leikitellä.
Kun sukupuolielämän kypsyminen alkaa,
muuttuu suhdekin nuorten välillä. Ennen se
on ollut enemmän toverillinen, nyt se käy
toiseksi, jotakin uutta tulee väliin. Sen sijaan
että pojat noina n. s. „ nulikka vuosina “ usein
välttelevät ja ehkäpä halveksivat tyttöjä,
alkavat he nyt hakea heidän seuraansa, ja
viihtyä siinä. Seurustelulla eri sukupuolten
kesken on oma erityinen viehätyksensä. Tämä
ei itsessään vielä ole mitään väärää, päin
vastoin se on luonnollista, se on heräävän
sukupuolisen elämän luonnollinen ilmaus.
Ikävä vaan, että nuorten suhde ei useinkaan
jaksa pysyä luonnollisena ja terveenä. Siitä
kehittyy sitä, mitä yleensä kutsutaan ;,hakkailuksi“ , „kurtiisiksiu, eli mikä nyt sitten eri
2
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paikkakunnilla sillä nimenä lienee. Se on
leikittelemistä sukutunteella, toisinaan tiedo
tonta, toisinaan itsetietoista. Aina se kummin
kin sukutunnetta vahingoittaa. Se on vielä
kysymätön, paraillaan kehittymässä ja muo
dostumassa. Silloin sillä jo leikitään, ei an
neta sen rauhassa varttua. Te tiedätte kaikki,
että jos kehittymistilassa olevia elimiä rasit
taa, ne siitä kärsivät ja jäävät kitukasvui
siksi. Samoin te hakkai lullanne rasitatte
sukuviettiänne, se kuihtuu, siitä ei jaksa ke
hittyä sitä suurta ja jaloa voimaa, mikä siitä
voisi, ja miksi se on aiottu. Se käy pinta
puoliseksi, heikoksi eikä jaksa kannattaa voi
makasta rakkautta, korkeintaan vaan pieniä
rakastumisen puhtia. Hakkailulla, kurtiisilla
te oikeastaan myöskin pieninä paloina jakelette sukutunteenne toisille, paloittelette sen,
kunnes teillä ei ole mitään tai vaan vähän
annettavaa, sitten kun kerran ehkä tahtoisitte
paljon antaa.
En tällä tarkoita, että nuor
ten tulisi välttää toisiensa seuraa, en paheksu
sitä, että se heitä miellyttää. Seurustelkaa
kernaasti, mutta pitäkää suhteenne niin tove
rillisena kuin suinkin, luonnollisena. Pois
kaikki joutavat kohteliaisuuksien latelemiset
turhat puheaineet.
Keskustelkaa asioista,
jotka kaikkia koskevat, älkää joutavista!
Leikkiä jos laskette — ja kuuluuhan ilo ja
leikillisyys nuoruudelle — laskekaa tervettä,
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raitista pilaa, ei tekemällä tehtyä. Ennen
kaikkia välttäkää sukkeluuksia sukuelämän
alalta, joita valitettavasti niin paljon käyte
tään. Pitäkää se ala liian pyhänä leikinlas
kulle. Ja välttäkää toverienne „ kiusoitele
mistau jonkun tähden, johon hän muka on
„pikiintynytu. Siten vaan vedätte toisten
sisimmät, omalle itselle kuuluvat asiat jul
keasti leikin asiaksi. Arvaamattoman paljon
pahaa saadaan aikaan tuolla niin viattomana
pidetyllä kiusoittelemisella.
Jo aikaisemmin, puhuessamme siitoselinten rakenteesta ja toiminnasta, puhuimme
perinnöllisyyden suuresta laista. Siittiön kautta
jättää isä lapselle perintönsä, munan kautta
äiti. Jos siitososat ja koko ruumis ovat luon
nottoman käytön kautta heikontuneet, voi
helposti viaton lapsi joutua kärsimään isänsä
rikoksista. Ja kuten jo silloin sanoimme,
henkiset ominaisuudet periytyvät ehkä vielä
helpommin. Jos siis te olette mielikuvituk
senne kiihoittaneet, sukuviettinne luonnotto
man suureksi ärsyttäneet, saattaa sangen hel
posti lapsenne periä teiltä jo alusta saakka
luonnottoman sukuvietin, joka voi sortaa hä
net orjakseen. Sellaista perintöä en usko
teidän kenenkään ehdoin tahdoin tahtovan
jättää. Varokaa siis ajoissa. Mutta toisek
seen, voihan sairas parantua, kyllä sitä voi
parantaa ja puhdistaa sukutunteensakin. Ei siis
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ole syytä kenenkään epätoivoon joutua. Taiste
lua ja hyvää tahtoa vaan kysytään.
Erääseen toiseen kysymykseen, josta jo
aikaisemmin on ollut puhetta, tahtoisin vielä
kajota. Tarkoitan itsesaastutuksen vaurioita.
Luulenpa, että jo ilman uusia selityksiä ym
märrätte sen vaarat, sen luonnottomuuden ja
ilettävyyden. Siitä vaan tahtoisin puhua,
että te ehkä tulette tapaamaan henkilöitä,
jotka kehoittavat teitä turvautumaan luonnol
liseen sukupuoliyhteyteen, jos tahdotte itsesaastutuksesta vapautua. Ehkäpä teille seli
tetään, että pidättäyminen on terveydelle vaa
rallista. Ei tarvitse teidän suuriakaan aja
tella, huomatuksenne, että täten vaan torju
taan toinen paha toisella, ja eihän siten mi
tään parannusta voi saada aikaan. Ja nau
tinnon palvelukseen tulee sukutunne joka
tapauksessa alennetuksi. Eikä seuraukset jäl
kimmäisessä tapauksessa suuriakaan eroa it
sesaastutuksen seurauksista. Siinä vaan voi
olla ero, että luonnollinen sukupuoliyhteys
ilman rakkautta tekee harjoittajansa vielä
raaemmaksi ja julkeammaksi kuin itsesaastutus. Eikä kenenkään pidä luulla, että viet
tiä voi sammuttaa tyydyttämällä sitä, aina
enemmän se vaan kiihtyy, aina vaikeammin
hillittäväksi se käy. Moni syyttää voima
kasta viettiään,jota muka on mahdoton hillitä,
eikä ollenkaan ajattele, että itse on sen sei-

21

laiseksi kasvattanut kaikin tavoin sitä kiihoittamalla ja että yhäkin niin tekee. — Ja
puhe sukuvietin tyydyttämisen tarpeellisuu
desta terveyden vuoksi on sulaa lorua. Etevimmät lääkärit selittävät että pidättäyminen
ei ketään tervettä vahingoita, mutta päinvas
toin sukupuolinen irstailu on monen taudin
ja surkean kurjuuden syynä. Ja jos sairaalloisesti kiihtyneen sukutunteen takia pidät
täyminen ensi alussa tuottaisikin pieniä hait
toja, kumpi on parempi, jonkun aikaa kärsiä
näitä tai antautua monille terveydellisillekin
vaaroille alttiiksi tyydyttämällä viettiään ja
samalla turmella ja repiä rikki koko suku
tunteensa je sen mukana koko personallisuutensa. Joka vähänkin osaa arvostella, pun
nitkoon ja valitkoon itse.
Tässä yhteydessä täytyy ajatella myös
n. s. sukupuolisia eli venerisiä tauteja, joiden
tartunnan vaara löyhissä sukupuoliyhteyksissä
aina on hyvin suuri. Ne eivät ainoastaan
turmele yksityisen terveyttä, usein pahastikin,
vaan niiden pahin puoli on siinä, että ne pe
riytyvät, usein tekevät terveiden jälkeläisten
siittämisen mahdottomaksi. Joka ei itsestään
välittäisikään, sillä ainakin pitäisi olla niin
paljon edesvastuun tunnetta, että ajattelee
tulevia polvia ja niiden kohtaloa, jotka viat
tomasti saavat kärsiä isiensä synneistä. Eikä
vaan lapsiensa vaan puolisonsakin terveyden
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turmelee usein sukupuolitauteja sairastanut
mies. Useammin kuin luullaan, on asianlaita
näin. En tahdo teitä peloittaa, pelon aiheut
tama hyve ei ole minkään arvoinen. Tahdon
vaan huomauttaa teille edesvastuun suuruutta
tässäkin suhteessa.
Hillitsemällä sukutunteenne voitte hankkia
voimia. Käyttäkää ne voimat korkeiden tar
koitusperien, aatteiden, ihanteiden palveluk
seen. Hankkikaa itsellenne sellaisia, hankki
kaa harrastuksia, kiintykää johonkin jaloon
tositoimeen, silloin helpommin välttyy nuo
ruuden pulppuavien voimien väärinkäyttö
sukuelämän alalla. Kääntäkää ne voimat,
jotka monet tuhlaavat sukupuolisiin mieli
kuvituksensa taikka tekoihinsa nautinnonhimon palveluksessa, kääntäkää ne toiselle
taholle. Tehkää niistä valtava voima elämän
tosityössä, käyttäkää niitä siihen, silloin ne
hedelmiä kantavat. Ja se aatteista korkein,
joka vakuutukseni mukaan tarjoaa varmim
man tuen, varmimmin estää sortumasta, on
elävä ja voimakas tunne lapsen suhteesta
Jumalaamme, voimakas uskonnollinen elämä.
Ei ole siveellinen puhtaus mahdoton ilman
sitä, mutta varmin tuki se on, jos vaan ker
ran on selvillä sukupuolielämästään, voi kä
sittää sen kauniisti ja jalosti.
Johduimme äsken niin pitkälle, että rak
kauden herääminen se on, joka vasta asettaa
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sukutunteen oikeaan valoonsa, ja joka oikeut
taa sen täydellisen toiminnan, siitoselinten
käyttämisen suvun jatkumiseen. Ja jos tämä
rakkaus on oikea ja syvä, johtaa se sellai
seen täydelliseen yhteyteen toisiaan rakasta
vien kesken kuin koetimme osoittaa. Tällai
nen syvä yhteys se on avioliiton oikea ydin
ja olemus ja se, jolle avioliitto perustuu. Se
on avioliiton jumalallinen puoli. Yhteiskunta
on aikojen kuluessa laatinut eri muotoja sen
solmimiseksi. Ne ovat vaihdelleet, kuten yh
teiskunnan muodot ainakin. Niitä voidaan
ja pitää muuttaa, milloin niissä puutteita
havaitaan, niin että ne aina paremmin ja pa
remmin vastaavat avioliiton oikeata ydintä,
mutta itse avioliitto, täydellinen, ruumiillinen
ja henkinen yhteys miehen ja naisen välillä,
sen täytyy pysyä järkkymättömänä. Ja että
sen pitää olla elinkautisen, vastatakseen ihan
nettaan on edellisestä selvä. Ken kerran on
antanut k o k o i t s e n s ä toiselle, hän ei
lahjaansa ota takaisin, eikä voi eikä tahdo
jaella sitä milloin sille, milloin tälle. Koko
naista itseään ei voi antaa kuin yhdelle ja
sillä se pysyy.
Avioliitossa siis sukutunne saa astua täy
siin oikeuksiinsa. Saattaa joku siis arvella,
että kunhan vaan avioliittoon saakka saa
viettinsä hallittua, on hyvä, sittenhän ei se
enään ole tarpeen. Mutta jos se ei silloin
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enään ole tarpeen, seuraahan siitä aivan sa
maa kuin avioliiton ulkopuolella. Sukutunteen rajujen, hillittömien purkausten, täytyy
hän niiden vaikuttaa avioliitossa samoin kuin
sen ulkopuolella. Ja jos vietti aviollisessa
elämässä sortaa ihmisen orjakseen, hallitsee
häntä, onhan se yhtä alentavaa kuin aviolii
ton ulkopuolella. Personallisuus kärsii silloin,
käy yksipuoliseksi aivan kuin ennenkin. Ja
ruumiilliset rangaistuksetkin aviollisesta himokkuudesta ovat samat kuin avioliiton ulko
puolella, sama velttous ja väsymys sekä muut
rangaistukset täälläkin.
Ja ajatelkaamme
hiukan, miksi avioliitto oikein käy, jos se
käsityskanta, että sukuvietti sen sisäpuolella
on täysin vapaa, saa valtaa. Siitähän tulee
silloin todellinen hätäsatama, johon turvaudu
taan, kun ei enään jakseta taistella, jonkin
lainen himojen varaventtiili, ala, jolla into
himot saavat vapaasti temmeltää. Onko se
avioliiton arvolle ja merkitykselle sopivaa,
mihin valoon se asettaa avioliiton, siitä voitte
itse päättää, samoin sen rakkauden laadusta,
joka silloin avioliitossa on mahdollinen. Kai
kenlaisia asteita tietenkin on, mutta joku
määrä eläimellisyyttä on aina sellaisessa avio
liitossa, ja surkea sanoa, niitä on paljon.
Eikä tässä saa unohtaa perinnöllisyyden lakia
tässäkään. Himokkuus avioliitossa antaa se
kin pian perinnöksi lapsille luonnottomasti
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kiihtyneen sukuvietin, aivan samoin kuin
avioliiton ulkopuolellakin.
Hillittävä on siis sukutunne avioliitossa
kin. Sillä on siellä suuret oikeutensa, mutta
se ei ole yksinvaltias. Se ei saa sortaa sie
lunelämää ja personallisuutta alleen, sen
täytyy aina pysyä niiden sopusointuisana
osana. Silloin vasta voi avioliitto olla, mitä
sen tuleekin olla. Ja avioliitossa palvelee
tietenkin sukutunne yhtä samaa suurta tar
koitusta, elämän jatkamista. Nautinnon vuoksi
se ei ole olemassa koskaan, vaikka se ihmi
selle, joSa täyden, syvän rakkauden oikeutta
mana käyttää sitä tarkoitukseensa, antaa puhtaimman, kauniimman maallisen onnen ja
nautinnon. Kun ei se tätä suurta tarkoitus
taan voi palvella, sortuu se helposti juuri nau
tinnon välikappaleeksi.
Olen johtanut ajatuksenne pitkälle, ette
luultavasti ole niin kauas koskaan selvästi,
jos ollenkaan ajatelleet. Olen sen tehnyt
ehdoin tahdoin, sillä olen vakuutettu siitä,
että se teille on parempi, että teidän täytyy
avoimin, näkevin silmin käydä elämää vas
taan, että teidän tulee muodostaa itsellenne
selvä käsitys siitä suunnasta, jolle tahdotte
ohjata elämänne.
Te tulette hyvinkin mahdollista tapaamaan
henkilöitä, jotka kehoittavat teitä nauttimaan
elämästä, elämään elämä täydellisenä. He
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sanovat teitä pelkureiksi, kun tahdotte hal
lita viettejänne. Antakaa vieteillenne valta,
sanovat he, sitten vasta elätte täyttä elämää,
elätte sen kaikin puolin. Sanon minäkin
teille, eläkää elämänne niin voimakkaasti
kuin suinkin, eläkää se juuri kokonaisena,
täytenä. Mutta elääkö se elämänsä kokonai
sena, joka antautuu milloin minkin himon
viskeltäväksi, jolla vuoroon toinen, vuoroon
toinen himo sortaa personallisuuden kyvyt al
leen ?
Elääkö saituri kokonaista elämää,
elääkö vihansa vallassa raivoova, elääkö val
lanhimonsa sokaisema ? Yhden kurjan puolen
he näkevät ja kokevat, eläisikö sitten se elä
mänsä ehjänä, joka vuoroin sortuu milloin
millekin puolelle sitä, milloinkaan olematta oma
herransa, aina himojensa orja. Varmaa on
että elämänsä tuhlaa, pirstoo ja hajoittaa,
joka tällä lailla luulee elävänsä täyttä elä
mää. Liittykää mieluimmin siihen yhä taajenevaan nuorisoparveen, joka tahtoo kasvattaa
kansamme nuorison ehjäksi ja kokonaiseksi,
joka tahtoo tehdä siitä nuorison, jolla on luja
tahto, ehjä personallisuus, terve ruumis ja
sielu, jotka todella kykenevät elämään koko
naista ja voimakasta elämää.

