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I.

Viettielon luonne.
Suvun jatkamisvietti — lempi — rakkaus.

Voimakkain vietti eläimillä ja ihmisillä on 
lähinnä itsesäilytysviettiä sukupuolisen yhty
misen vietti.

Eläimillä se ilmenee täysin välittömästi raa
kana luonnonviettinä: paritteluviettinä, ja  palve
lee tällöin tajuttomasti luonnon kaikelle mai
selle elämälle asettamaa päämäärää: suvun jat
kamista sikiäm isen kautta.

Mutta eläinmaailmassakin voi huomata kehi
tystä tämän vietin »järkevää» rajoittamista 
kohti — kehitystä täysin tajuttomasta solujen 
jakautumisesta alemmilla olioilla ja  edelleen 
»moniavioisuuden» kautta (jolloin on useampia 
naaraksia yhdellä koiraksella tai päinvastoin) 
»yksiavioisuuteen», jolloin yksi koiras ja  yksi 
naaras elelee yhdessä ja pitää huolta sikiöstä, 
jopa pitkänkin ajan. Tämän ohella vietin rajoit
tajiksi tulevat määrätyt kiima-ajat.



6

Kulttuuri-ihmisen viettielo on kuitenkin pal
joa korkeammalla eläimen kantaa. Tekijä, mikä 
tällöin tulee lisäksi ja  kohottaa turmeltumatto
man ihmisen sukupuolisuhteen ylempään maail
maan, on rakkaus — tuo syvä, lämmin tunne, 
joka väkevämpänä kuin mikään muu valtaa 
ihmiselämän.

Tuo salaperäinen veto toista sukupuolta ole
vaa, määrättyä henkilöä kohtaan, joka välittö
mästi ja  vastustamattomasti ottaa nuoren mie
hen ja  naisen valtoihinsa.

Sitä voidaan alemmilla asteillaan kutsua lem- 
meksi (erotiikka), jolloin tunne oleellisesti on 
aistillinen, ulkonaisiin kohdistunut ja sen vuoksi 
useinkin kestämätön.

Sen täydellisemmässä muodossa sensijaan on 
mieltymyksellä ja  antaumisella suuri ja tärkeä 
sijansa.

Monen mielestä tämä käsitys sukuelämästä 
vetää rakkaussuhteen alas lokaan; he pitävät 
rakkautta jonakin ylevämpänä, olemukselleen 
vietistä kokonaan eroavana.

Mutta tämä mielipide juontuu sukuelämän 
alhaisesta ja epäpuhtaasta käsittämisestä, jonka 
kanssa jo lapsuudesta asti joudumme tekemisiin. 
Ja  se taas on kotoisin osittain juutalaisuudesta 
ja pakanuudesta, osittain nurinkurisista uskon
nollisista käsityksistä.

Ei, sukupuolisuhde ei itsessään ole epäpuhdas 
ja alhainen  — se on pyhä ja  ylevä!



7

Ja  sukuvietti on senvuoksi myöskin moni
puolisin ja  valtavin niistä vieteistä, jotka ihmis
maailmassa vallitsevat.

Se on luomisajatus toteutuneena 
elämä kohtaa elämän, ne yhtyvät uudeksi elä
mäksi, noiden kahden välittämäksi, jotka, tul
lessaan »yhdeksi lihaksi», myöskin yhdessä jaka
vat suurimmat ilot ja  surut, suurimman edes
vastuun: isänä ja  äitinä.

Sillä tuo syntyvä uusi on lihaa heidän lihas
taan ja  siinä on heidän personallisuutensa leima.

Ja  niinkuin kasvi elää kukkiakseen ja hedel
mää kantaakseen, niin on suvun säilyttämistä 
tarkoittava sukupuolisuhde keskeellinen kohta 
ihmisen kehityksessä.

Niin on myöskin vanhemmankutsumus yh
dessä suvun viihtymiseksi ja  edistymiseksi teh
tävän työn kanssa, tältä kannalta katsoen, elä
män korkein tarkoitus.

» Rakkaus on kauneuden himoa», — niin mää
rittelee sen Tasso.

Tämäkin on rakkauden tuntomerkkejä: ei 
vain ulkonaisen kauneuden, vaan paljoa enem
män rakastetun olennon sisällisesti »kauniiden» 
ominaisuuksien pyytämistä.

Sillä kukin tuntee vetämystä sen puoleen, 
joka hänen silmissään on kaunein, paras; jolla



on täydellisimmät sekä ulkonaiset että sisälliset 
ominaisuudet — joka niin ollen luo lihaa ja  
verta siihen ihannekuvaan, mikä miehellä on 
naisesta.

Tämä viittaa ihmisessä olevaan, tajuttomaan 
viettiin, joka on palvelemassa suvun kehitystä 
myöskin siveellisessä suhteessa, ja jonka ole
massaolo voidaan havaita kautta eläinmaail
mankin.

Tämän ihanteellisen taipumuksen ohella ilme
nee häveliäisyyden ja puhtauden tunne, joka vielä 
täyttä kehitystä saavuttamattomassa peittää 
sukupuolisuhteet ja vietin, niin että näitten ole
massaolon vain hämärästi aavistaa pursuvien 
voimien takaa.

Ja  nämä kauneuden ja puhtauden käsitykset 
saavat aikaan sen, että »tuo rakastettu olento 
monellekin on niin ylevä, että ruumiillinen vietti 
siitä talttuu, — todistus järkevän ihmisen ylem
myydestä eläimen suhteen» (Richet). Ja  näin 
käy kypsyneen ja tietoisen miehenkin, jos ym
märtävä luonteenkasvatus on saanut hänessä 
kehittää itsensähillitsemisen ja puhtaudentun- 
teen.

Vain siten koituu sukupuolitunne ja  lempi 
ihmisen todelliseksi onneksi.

Sukuvietti on kuitenkin enempää kuin vaistoa 
ia tunnetta, se on mitä tärkein kulttuurivoima. 
Sillä se käsittää koko ihmisen personallisuutena.
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Terveellä ihmisellä tahto ohjaa sukuviettiä; 
samalla tämä on vuorovaikutuksessa omantun
non kanssa.

Sukuvietti panee mielikuvituksen liikkeelle, 
samalla kuin sen on oltava järkevän ajattelun 
silmälläpidon alaisena.

Se on tärkeänä luonteenkehityksen osana, 
jopa on monesti sen koko suunnan määrääjänä.

Ja  se on voimakkaana vipusimena kaikkeen 
suureen ja hyvään, kaikkeen innostuksen työhön 
maailmassa. Se myöskin usein on määräävästi 
vaikuttamassa miehen kestävyyteen ja elämän- 
rohkeuteen.

Miten perin tärkeätä näin ollen, että kasvatuk
sessa vakava huomio kiinnitetään tähän ihmis
elämän puoleen! Miten tärkeätä on, että nämä 
elinvoimat pääsevät oikeata terää tekemään elä
män kevätaikana, että ne eivät väärälle tolalle 
joudu ja  senkautta aja karille ihmisen koko 
elämää!

On pidettävä varalla, että aistillisuus ei saa 
liian suurta tilaa, että mielikuvitus pysyy puh
taana, että tahdossa on itsensähillitsemisen voi
maa.

Siihen asti kunnes kypsyneenä, väkevänä mie
henä, puhtaana ja  voimakkaana persoonalli
suutena saa kokonaan antautua sille, jota rakas
taa. Miehen itsetietoisuudella silloin käy käsiksi 
elämän vaatimuksiin.
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Ja  nämä eivät tiedä himokasta nauttimista, 
eivät vain ruumiin tyydyttämistä. Tulee antaa 
koko persoonallisuutensa sille naiselle, jota rakas
taa, ja  saada takaisin hänen persoonallisuutensa.

Sydänten toisiinsa kasvaessa nuo kaksi rehel
lisellä mielellä, personallisessa vastuuntunteessa, 
elävät sitä rakkauden elämää, missä kaikki elä
män hyvät voimat yhtyvät.

Vietin tulee palvella eikä vallita!



Sukupuolielim et, sukupuolikypsyys.

»Luonnolliset vietit eivät itses
sään ole pahoja tai siveettömiä; 
paha on niitten väärinkäyttä
minen» (Frof. Alb. Hein.)

Sekä kasvi- että eläinmaailmassa — niiden 
alempia muotoja lukuunottamatta — tapahtuu 
sikiytyminen siten, että kaksi solua, jotka ovat 
lähtöisin eri yksilöistä, tai ainakin ovat eri laatua, 
sulautuu yhdeksi. Tästä sitten kehittyy uusi yk
silö keskeytymättömän solujakautumisen kautta.

I I .

1. Miehen sukupuolielimiä

on kahta lajia: toiset valmistavat ja säilyttävät 
siemennesteen, toisten tehtävänä on johtaa se 
ulos ruumiista, niin että se voi joutua yhteyteen 
naisen vastaavan solun — munan — kanssa.

Siemenneste (sperma) on ruumiista tullessaan 
lähinnä raa’an munanvalkuaisen näköistä. Sen 
muodostavat siemenoliot ja ruumiista johtavien
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tiehyeitten yhteydessä olevista rauhasista erit
tynyt neste. Se sisältää samoja suoloja ja  mu- 
nanvalkuaisaineita, joita on muuallakin ruu
miissa (varsinkin hermostossa) sekä erikoisia 
aineksia, joita vasta vähän on tutkittu.

Siemenoliot (spermatozoit) ovat ylen pieniä; 
yhden pisaran on laskettu sisältävän niitä viitisen 
miljoonaa. Ne ovat mantelin muotoisia, niillä 
on hännän tapainen pitennys, ja ovat ne alitui
sessa vilkkaassa liikkeessä.

Nämä ihmeelliset pikku oliot (solut) sitten 
ovat hedelmöittävänä aineksena. Niin usko
mattomalle kuin tuntuukin, täytyy kuitenkin 
sanoa jokaisen tällaisen pikku olion (vain yksi 
on tarpeen hedelmöittämisessä) sisältävän mie
hen koko personallisuuden — hänen ulkonaisten 
ja  sisällisten ominaisuuksiensa — ytimen.

Sillä se perintö, minkä lapsi elämänsä taipa
leelle isältään saa, ei voi johtua muusta lähteestä 
kuin tästä pienestä siemenoliosta.

Siten nuo paljaalla silmällä näkymättömät 
ainekset miehellä ja  naisella sulkevat sisäänsä 
kokonaisen pienoismaailman, suuremman ja  
merkillisemmän kuin suurinkaan ihmistyö.

Tässä olemme todella »pyhällä maalla»!
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2. Viettielon kehitys, sukupuolikypsyys.

Siittämiskykyinen on mies saavutettuaan suku- 
puolikypsyyden. Tätä älköön sekoitettako ruu
miin täyteen kehitykseen, josta tuonnempana.

Sukupuolinen kypsyminen tapahtuu pitkänä 
ajanjaksona: miehistymis- (puberteetti-) aikana, 
jonka ensimäinen jakso käsittää 2 —3 vuoden 
ajan ja tavallisesti meillä alkaa noin 12 — 13 
vuoden ijässä.

Viettielo alkaa silloin toimia ja vaikuttaa, jos
kin pitkän aikaa tiedottomasti, mikäli ei ulkoa
päin tullut vaikutus sitä kiirehdi.

Ruumis kasvaa nopeammin, kaikki elimet ke
hittyvät voimakkaammin ja  äänenmurros ta
pahtuu.

Sukupuolielimet kehittyvät ja siemenen muo
dostuminen alkaa.

Sielunelämässäkin tapahtuu suuria muutoksia. 
Tunteet käyvät lämpimämmiksi ja mielikuvitus 
elävämmäksi, usein haaveilevaksi (runollisia 
purkauksia).

Ystävyysliittoja solmitaan helposti, ja  tulee 
niistä monesti uskollisia ja  kestäviä. Helposti 
syttyy myöskin rakastumisia, jotka kuitenkin 
tavallisesti häviävät yhtä helposti.

Itsetietoisuus herää; on halu tulla huoma
tuksi ja tuntuu vaatimusta ulospäin suuntautu
vaan toimintaan; erilaiset harrastukset valtaavat



nuorukaisen, kuten kokoamisinto, yhdistystoi
minta, kirjalliset sepittelyt.

Kaikki tämä ilmenee usein vähemmän onnel
lisena haluna »olla mies», — ehtiä kehityksen 
edelle tahtoen käydä miehestä. Tämä johtaa 
monesti seurusteluun huonojen, vanhempien 
tovereitten kanssa ja herättää väkevän halun 
noudattaa näitten esimerkkiä. Sitä tietä joutuu 
moni nuori poika sukupuolisiin elosteluihin vie
tin itsensä olematta alkusyynä.

Tässä kohden ei senvuoksi voi ' kyllin va
ruillaan — vanhemmat poikiensa suhteen ja 
nämä itse toveriensa suhteen!

Tämä ensimäinen kehityskausi tavallisesti 
päättyy 15—16 vuoden ijässä.

Ruumis käy nyt voimakkaaksi, ryhdikkääksi 
ja joustavaksi. Ääni on käynyt matalammaksi 
(oktaavia naisen ääntä alemmaksi) ja  parran
kasvu alkaa. Piirteet tulevat miehuullisemmiksi 
ja  sekä henkisen että ruumiillisen voiman tunne 
kasvaa.

Väkevä vapauden tunne ilmenee seikkailu- ja 
sankarihaluna sekä vastaansanomisen himona.

Sukupuolivietti käy nyt täysin tietoiseksi, 
usein kun sille vielä antavat yllykettä monet 
ympäristöelämän kiihottavat vaikutukset ja epä
terve elintapa. *

Levottomat unet ja  voimakas sukupuolinen 
kiihotus (varsinkin aamuisin) tuottavat ahdis
tusta ja  taisteluita.
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Mutta puristuksen tasoittajiksi ilmestyvät vä
hitellen alkavat yölliset siemetivuodot, kunhan 
vain miehuullisesti pidättyy kaikesta sopimat
tomasta vietin tyydyttämisestä.

Yölliset siemenvuodot, jotka päivällä esiin
tyessään johtuvat sairaalloisuudesta (joskus pe
losta tai muusta ankarasta jännityksestä, kuten 
tutkinnosta), ilmenevät yhdessä voimakkaan 
sukupuolisen kiihotuksen, lihallisten unien ja  
hyväntuntemuksen kanssa; lisäkiihottimena niit
ten tulolle on useasti se, että virtsarakko tai pe
räsuoli on liiaksi täynnä ja  senkautta puristaa 
siementä säilyttäviä rakkuloita.

On tärkeätä nuorten tuntea näitten vuotojen 
luonne, jotta ne eivät aiheuta turhaa tuskaa; 
toisaalta on kuitenkin myöskin käsitettävä vel
vollisuudeksi valvoa mielikuvitustaan, niin että 
se ei saa askarrella sukupuoliasiain parissa. 
Sillä siitä voi olla seurauksena, että vuodot esiin
tyvät häiritsevän usein.

Miten usein vuotoja saa olla tuottamatta hait
taa, riippuu kunkin rakenteesta (tavallisesti no'n 
parin viikon väliajalla); joka tapauksessa on 
asiaan kiinnitettävä huomiota, jos ne toistuvat 
kerran tai useammasti viikossa ja niiden jälkeen 
tuntuu uupumusta.

Noin 20—21 vuoden ijässä on sukupuolinen 
kypsymisaika tavallisesti katsottava päätty
neeksi .



Silloin on useasti valinnan aika — Herkules 
tien haarassa: toisaalla miehuullinen itsensä
hillitseminen ja uupumaton työ päämääränsä 
saavuttamiseksi — toisaalla hempeä himojen 
käskettäväksi alistuminen ja senkautta luonteen 
pirstoutuminen ja oikean elämänraittiuden me
netys.

Kuitenkaan ei ruumiin kehitys ole täysin päät
tynyt ennenkuin 24 vuoden tienoilla.

Ennen sitä ei miehen siis pitäisi mennä nai
misiin, vaikka tosin onkin toisia syitä, joilla 
voidaan puolustaa aikaisia avioliittoja.

Aikaisemmin ei liioin voi odottaa miehen saa
vuttaneen sitä persoonallisuuden kypsyyttä ja  sitä 
elämän suurten velvollisuuksien ymmärtämistä, 
jota on vaadittava näin tärkeän askeleen astu
jalta.

Iti



III.

Sukupuolieläm än terveysoppi.

1. Vietti ja sen tyydyttäminen.

»Aistillisuuden voi pitää ku
rissa vain henkevöimällä sen.» 
(Ellen Key.)

Eläimen paritteluvietin ollessa sidottuna mää
rättyihin lyhyihin ajanjaksoihin, kiima-aikoihin, 
on se ihmisellä, varsinkin mitä mieheen tulee, 
kaikkina vuoden aikoina suunnilleen yhtäläinen.

Eläimillä vain siemenrauhasten kiihtynyt toi
minta herättää sen eloon, kun taas ihmisellä tulee 
lisäksi Vnonta muuta tekijää, mitkä saavat ai
kaan, että se joko alkaa ilmetä ylen nuorella 
ijällä tai että sen ilmaukset ovat ylen rajuja.

Että tämä vietti miehellä on voimakas, siitä 
ovat kaikki yksimieliset; jopa siitäkin, että se 
eräissä olosuhteissa voi nousta hillittömäksi, 
raajaksi luonnonvoimaksi, joka särkee^ kaikki 
esteet; tämä tapahtuu varsinkin huonon toveri- 
seuran pitkälti vaikuttaessa ja  toimetonta, vete
lää elintapaa vietettäissä.
Klämän voimia.
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Normaalisissa oloissa on vietti eri yksilöillä 
kuitenkin hyvin erilainen voimakkuudelleen.

Se voi, kuten eräs suomalaisten lääkärien ko
mitea on lausunut, »vaihdella 0:sta 100:aan as
teeseen». Tässä kohden ei sen vuoksi itsestään 
voi tehdä päätelmiä toisiin nähden, niikuin useat 
varsinkin viime aikain »kaunokirjalliset» kynän- 
käyttäjät näkyvät olettavan.

Siltä taholta on yhtenään kuultu väitettävän: 
vietti on niin väkevä, ettei sitä voi pitää kurissa, 
onpa pidättyväisyys luonnotonta ja terveydelle 
vahingollistakin.

Mutta tätä käsitystä vastustavat sekä kokemus 
että useimmat lääketieteen etevimmät edustajat.

On totuus, että naineetkin miehet voimak- 
kaimmalla ijällään voivat, kun tarve niin vaatii, 
elää täysin pidättyvästi huomaamatta siitä pie
nimpiäkään vahingollisia seurauksia.

» Sivistyneen ihmisen on ehdottomasti kyettävä
hillitsemään viettejään. » j

Ellei näin olisi asianlaita, olisi sivistyskehitys 
iskenyt harhaan johtaessaan ehdottomaan yksi
avioisuuteen.

Taistelua silti tulee jokaisen osalle — monelle 
varsin vakavaa taistelua. — Tarvitaan terveet 
hermot, luja tahto ja  puhdas elämänkatsomus. 

jo s  hermot ovat heikot ja luonne heikko, it

*) Piof. Pontoppidan: Kjör.ssydomme, Kööpenha
mina 1903.
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sensähillitsemiseen tottumaton, niin on vaikea 
voida vastustaa. Ja  meidän aikanamme lääkärit 
täydellä syyllä puhuvat heikkohermoisuudesta; 
siihen lisäksi tulee epäraitis elintapa varsinkin 
kaupungeissa, perittyjä kieroja käsityksiä ja 
kaupunkielämän vahingollinen vaikutus.

Siksi niin ylen moni sortuu aistillisiin himoi
hinsa.

Mitä tulee tyydyttämisen muka suureen tar
peeseen, niin tasoittaa sen, kuten olemme mai
ninneet, suureksi osaksi luonto itse yöllisten 
siemenvuotojen avulla.

On senvuoksi perinpohjainen erehdys, milloin 
nuoret miehet puolustelevat sukupuolista elei- 
lyä sillä, että se muka tapahtuu siemenvuotojen 
ehkäisemiseksi, kun kuitenkin luonnon säätämä 
suhde on se, että siemenvuodot juuri vapautta
vat puristuksesta sen, jolla ei vielä ole pääsyä 
aviolliseen yhdyselämään.

Professori Mantegazza ') kirjoittaa tästä:»Puh- 
taalla elämällä on tosin silläkin hankaluutensa, 
joskin monet kynäniekat niitä suuresti liioitte- 
levat. Tavallisesti kestää muutamia viikkoja 
ehkäpä kuukausiakin taistelua, mutta sen jäl
keen käy voitto helpoksi ja varmaksi. Aluksi 
saattaa tarve olla väkevä, levottomuus suuri, 
kiihotus pitkittyvä ja  voimakas. Mutta kerta

*) Mantegazza: Hygiene der Liebe.
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kerralta pääsee levollisemmaksi,- huojentavia 
yöllisiä siemenvuotoja ilmestyy varaventtiiliksi 
ylen suuren puristuksen varalle.»

Samansuuntaisia lausuntoja esittävät Krafft- 
Ebing, Lövenfeldt ja monet muut.

On senvuoksi mitä tärkeintä, että asetutaan jyrk
kään  vastarintaan sukupuolisen kypsymisen ai
kaisem pina kausina — noin 15—21 vuoden ijässä.

Sillä vaikkapa vietin voimakkuus ehkä kas
vaakin 25 ikävuoteen mennessä, niin on mies 
samalla saanut sitä suuremman vastustuskyvyn.

Senpätähden on tahtoa harjoitettava itsensä
hillitsemiseen; sillä sitä niin ylen monelta puut
tuu! »Ei voi olla puhettakaan siitä, että suku- 
vietti terveellä, normaalisella miehellä olisi voit
tamaton, niin että sitä ehdottomasti täytyisi 
tyydyttää.» ‘)

Mitä pidättäytymisen vahingollisuuteen tulee, 
on se käsitys jo niin monesti täysin kumottu, 
että on merkillistä, miten se vielä voi päätään 
nostaa. Sitä se tuskin tekisikään, ellei siihen 
olisi niitten niin mukava tarttua, jotka eivät 
tahdo tai eivät voi pitää viettiään kurissa.

Eläimilläkin, joilla vietti kumminkin ilmenee 
välittömänä luonnonvoimana, voi se jäädä tyy
dyttämättä mitään vahinkoa siitä tuntumatta 
(niin esim. kotieläimillä, kuten hevosella).

*) Prof. Gruber: Sukupuolielämän terveysoppi 
Helsinki 1913.
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Voimme väitteemme tueksi esittää muutamia 
lausuntoja:

»Pidättyminen ei vahingoita sielua eikä ruu
mista, se totuttaa vain hyödylliseen kuriin, ja  
voidaan sitä huoletta pitkittää, kunnes joudu
taan naimisiin.» (Krafft-Ebing).

»Puhtaan elämän katsotaan olevan hyvänä 
keinona sielun ja  ruumiin voimien kohottami
seksi.» (Prof. Hegar, Berlin).

Yleisesti tunnettu lienee Norjan lääketieteel
lisen tiedekunnan joulukuun 28 p:nä 1887 an
tama selitys, jossa tiedekunta vakuuttaa, että 
nuoruusvuosien pidättyväisyys ei tuota min
käänlaista vahinkoa terveydelle.')

Samoin 20 terveysopin ja  lääketieteen profes
soria Saksassa ja  Itävallassa julkaisi v. 1900 
ylioppilaille kirjelmän, jossa he antoivat saman
suuntaisen lausunnon.

Huomattava kuitenkin on, että tässäkin kuten 
kaikilla aloilla voi olla poikkeuksia, ja  että tässä 
ei ole huomioon otettu elinkautisen 
syyden mahdollisia seurauksia. Tässä esityksessä 
on vain pidetty silmällä nuoren miehen vietti- 
eloa ennen avioliittoa.

Mutta toisaalta on tunnettu tosiasia, että liian  
runsas sukupuolinautinto, avioliitossakin, vai
kuttaa heikontavasti.

l ) Allekirjoittajina olivat professorit Joh. Hjorth, 
Worm-Mtiller> Schönberg, Nicolaysen, Winge, Loch- 
mann ja H. Heiberg.
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Sitä vahingollisemmaksi käy silloin kuriton, 
avioliiton ulkopuolella tapahtuva sukupuolikäy- 
täntö senkin kautta, että se käy tottumukseksi 
yhä kasvavine ruumiillisine tarpeineen, yleväm- 
pien sielullisten tekijäin, rakkauden ja antautu
misen kokonaan puuttuessa. Se vie ainaiseen 
uusien sukupuolisten elämysten tavoitteluun, 
alituiseen yhäkin väkevämmän aistihuumauksen 
tarpeeseen. Tähän tulee lisäksi, ettei parempia 
tunteita noin vain taistelutta saada vaikenemaan, 
tarvitaanpa siihen monesti vielä väkijuomienkin 
tylsyttävää yllytystä. Perästäpäin seuraa paha 
tuuli ja tyytymättömyys itseensä. Tämä kaikki 
vaikuttaa sangen haitallisesti hermostoon.

Ulkopuolella avioliiton tapahtuvasta suku
puoliyhteydestä tuleekin senvuoksi enimmäkseen 
vain raa’an, eläimellisen himon tyydytystä.

Ihminen vaipuu takaisin eläimen kannalle, 
jopa ihmisen korkeampaan kehitykseen nähden 
paljoa eläintä alemmaksikin.

Sellaisen yhtymisen seuraukseksi jääkin tä- 
mänvuoksi vain inho naista kohtaan ja itsensä 
halveksiminen.

Jokainen nuori mies, joka ei ole menettänyt 
kaikkea siveellistä tunnettaan, kyllä tuntee täl
laisen suhteen alentavaisuuden.

Se on puhtaan, voimakkaan rakkauden inhot
tava irvikuva!

Seurauksena on puhdastuntoisen miehen elä
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mässä kamppailu, lankeemukset ja  katumukset; 
sellainen saa aikaan häiriötä hermostossa ja  
heikontaa siten koko elimistön.

Kun taas jokaisen voiton tuottama sisäinen 
tyydytys vahvistaa, tekee mielen valoisaksi ja  
iloiseksi ja  taistelun kerta kerralta helpommaksi.

Ilman taistelua ei myöskään voiton riemua!

2. Pidättymisen merkitys.

»Voimani on kuin kymmenen 
miehen, sillä minun sydämeni 
on puhdas.» (Tennyson.)

Olemme havainneet, että normaalisen suku
puolielämän on sivistysihmisellä oltava erotta
mattomasti yhdistettynä rakkauteen.

Rakkaus korottaa suhteen korkealle yli pelkän 
vietin kannan, se luo yhteenkuuluvaisuudentun- 
teen, personallisen antautumisen, joka tahtoo 
uhrata kaiken voidakseen jakaa surut ja  ilot tuon 
ainoan  kanssa ja  sulkee kaikki muut ulkopuolelle.

Täten tulemme sekä ruumiilliselta, sielulliselta 
että siveelliseltä näkökannalta samaan päätök
seen: yksiavioisuus — yhteiskunnan kannalta kat
soen siis avioliitto — on ainoa luonnollinen ja  sal
littava sukupuoliyhteyden muoto.

»Avioliitto on yhteiskunnan rakkauselämään
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painama sinetti — säännötetty, hillitty rakkaus. 
(Prof. Richet).

Koko tässä sukuelämän esityksessä tulee näin 
ollen ehdottomana edellytyksenä olemaan: täy
dellinen sukupuolinen pidättyminen ennen avio
liittoa.

Koetamme näin tutkia pidättymisen merki
tystä suhteessaan: 

nuoren miehen omaan ruumiin ja  sielun ter
veyteen sekä avioliittoon ja  niiden kummankin 
kautta yhteiskuntaan.

Olemme nähneet, että ruumiille ei ole mitään 
vahinkoa pidättymisestä. Päinvastoin on nuo
rella ijällä ehdottoman välttämätöntä, ettei su
kupuolielimiä rasiteta, ennenkuin ne ja ruumis 
ovat täysin kehittyneet.

Jota kauemmin viettielo voi pysyä tajuttomana 
sitä parem pi. Siten saavat sekä ruumis että 
luonne häiritsemättä kehittyä.

Kaikkina aikoina on tämä käsitetty. Niinpä 
esim. juutalaisilla, vaikka he ovat luonnostaan 
hyvinkin aistillisuuteen taipuvaisia, oli sangen 
ankaria sääntöjä määräämässä nuoren miehen 
siveellistä elämäntapaa.

»Minä vannotan teitä, että ette herätä ettekä 
häiritse rakkautta, ennenkuin se itse tahtoo», 
sanoo Salomo.



Spartalaisten, germaanien ja  vanhojen anglo
saksien kerrotaan eläneen pidättyvästi 25 vuo
den ikään asti, jotta lihakset pääsisivät vahvis
tumaan ja  ruumis kasvamaan kookkaaksi ja  so
lakaksi. Samaa tapaa noudattivat teutonit, 
roomalaisten vaaralliset vastustajat. Voima- 
miesten oli kieltäydyttävä sukupuolielämästä, 
ja  sotamiehet valmistautuivat taisteluun pidät
tymällä.

Montenegrolaisten, tuon voimakkaan urhei- 
lijakansan, sanotaan myöskin olevan maailman 
siveellisimmän kansan.

Englannin sivistyneen nuorison piirissä on 
siveellinen taso korkea, ja jokainen tietää, että 
se on voimakasta nuorisoa.

Kansoja ja  valtakuntia on hillitön elämä ja 
veltto siveellisyyskäsitys vienyt perikatoon, 
mutta siveellisyys ja korkeat siveelliset ihanteet 
ovat kansan voima!

Ja  kun se on suvun voima, niin se on myöskin 
yksilön.

Kaikki miehet, ja varsinkin nuoret, voivat 
omassa elämässään kokea siveellisen puhtauden 
välittömän siunauksen. Tahto pysyy voimak
kaana ja  luonne teräslujana, jommoisesta ei 
himoissaan eläjä mitään tiedä.

Joka ainoalla nuorella miehellä on omasta 
kohdastaan kyllä tilaisuutta tehdä tässä kohden 
vertailuja.
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Mitä suurin merkitys on tahdon ja luonteen 
terveellä kehityksellä. Se voi vain onnistua 
pidättyvästi eläessä, mutta siten onkin saavut
tanut voimakkaan tuen vastaisissa taisteluissa 
niitä kiusauksia vastaan, jotka eivät tulematta 
jää, ja  siten rohkeus ja uljuus säilyvät koko elä- 
mäntaistelun varalle.

Uljuus ja elämänhalu säilyvät — ken tahansa 
voi todistaa, että siveettömyys painaa alas nämä 
tärkeät elämänarvot. Viettielolla näet on niin 
syvät juurensa meidän koko olemuksessamme 
ja  senvuoksi on vahinko niin suuri, milloin se 
johdetaan harhateille, tapahtuupa se sitten millä 
tavalla tahansa. Koko personallisuus kärsii. 
Ensimäinen lankeemus tuntuu syvänä häpeänä 
suuret, jalot tunteet poljetaan maahan.

Se minkä oli määrä välittää uutta elämää, 
alennetaan eläimellistä aistillisuutta palvele
maan. Vaikeasti tosi rakkaus silloin juurtumaan 
pääsee.

Strindberg tunnustaa: »Olen kieltänyt ne hir
veät sieluntuskat, mitkä seuraavat nuorukaisen 
lankeemusta, se on minun rikokseni, mikä saat
taa minut punastumaan».

Kukaan ei joudu sille tielle tekemättä väki
valtaa paremmalle minälleen.

Sillä omatunto, siveyskäsitys ja usko vaatii 
siveellistä puhtautta ja leimaa jokaisen siveelli- 
syyslakien rikkomisen lankeemukseksi.
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Niin sen myöskin tuntevat enimmät pojat ja 
miehet, jotka ovat kasvaneet vähääkään suotui
sissa oloissa, kunnes tottumus ja  huono seura 
vihdoinkin tylsyttävät siveellisen tajunnan.

Siveettömyys niinikään painaa maahan us
komme ihanteisiin. Ja  sijalle tulee vetelä välin
pitämättömyys kaikkeen korkeampaan pyrki
mykseen nähden — tai sen pilkka.

Uskonnollinen (kristillinen) elämänkatsomus 
joutuu halveksituksi, vaikka on tunnettu tosi
asia, ettei ole parempaa turvaa olemassa kiu
sauksia vastaan tai suurempaa voimaa niiden 
voittamiseksi, kuin kristillinen usko.

»Onnellinen se, jolla on usko lujana ankkurina 
elämän myrskyissä.»')

Johtopäätökset ylläesitetystä käyvät selviksi 
jokaiselle nuorelle miehelle, joka aikoo itseensä 
kiinnittää naisen koko elämänsä ajaksi ja  joka 
vakavasti punnitsee niitä velvollisuuksia, sitä 
edesvastuuta, minkä se hänen kannettavakseen 
tuo.

Horjumattomana seisookin avioliitto kaikkien 
sivistyskansojen tietoisuudessa sukupuoliyhtey
den oikeana muotona.

JoTacitus kirjoittaa: »Yksi nainen, yksi mies, 
jotta heidän ajatuksensa ja halunsa eivät laa
jemmalle kulkisi».

*) Krafft-Ebing: tiber gesunde u. kranke Nerven, 
1903.
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Kun siis niin on asianlaita, että avioliitto 
(yksiavioisuus) on luonnon määräämä suku
puolisuhde, niin seuraa tästä velvoituksia myös
kin aikaan ennen avioliiton solmimista.

Käy mitä tärkeimmäksi, että sielu ja  ruumis 
säilytetään terveinä.

Ensinnäkin vaimon vuoksi, että mies voi täyt
tää tehtävänsä huoltajana, että hänessä ei ole 
sukupuolitauteja, jotka tällöin myöskin tarttui
sivat vaimoon, ja  että hänessä on sitä itsensä
hillitsemistä ja  vastustuskykyä, jota naineeltakin 
kysytään. Näistä seikoista oleellisesti riippuu  
kummankin elämän onni.

Sitte isänä; paitsi sitä että vaikeita tauteja 
voi siirtyä lapsiin, puhuu perinnöllisyyslaki tässä 
vakavaa kieltään. Elostelu huonontaa suvun.

»Ihmisen laatu riippuu suuresti siitä, mitä 
hän esi-isiltään ja  vanhemmiltaan on saanut 
mukaansa elämänsä taipaleelle.»x)

Paljon senvuoksi onkin niitä, jotka synty
mästään saavat kantaa perinnöllisyyden taak
kaa ja  joiden siksi on kaksin verroin vaikeata 
pysyä pystyssä. Varsinkin on sellaisilla taipu
musta mielisairauteen.

Yhtään avioliittoa ei näin ollen tulisi solmia 
ennenkuin kumpikin osallinen on tutkituttanut 
itseään kelvollisella lääkärillä ja saanut hänen

*) Prof. Hegar.



hyväksymisensä. Siten vältettäisiin monta on
nettomuutta. Eikä voi kyllin vakavasti teroit
taa nuorten miesten mieliin, etteivät kevytmie
lisesti hävittäisi omaansa ja toisen elämää — 
todellisuudessa tulisi murhamieheksi!

Se joka on naimattomana ollessaan harjoitta
nut »vapaata rakkautta», se myöskin tavallisesti 
vie uskottomuuden mukanaan avioliittoonsa. 
Hän on tottunut vaihtamaan himojensa esinettä, 
ja  häneltä useastikin puuttuu voimaa sitä tottu
mustaan vastustaa.

Tämä ja  siitä muissa suhteissa johtuva velt
tous: epäluotettavuus, epävarmuus, ärtyisyys, tuot
taa onnettomuutta avioliittoon. Sillä »rakkaus 
ei kauvaa voi kestää, kun itse tahto on turmel
tunut — sen on nuorenmiehenelämä turmellut.»*) 

Sillä avioliitto ei suinkaan ole mikään keskey
tymätön nautintojen sarja. Monestikin on valit
tava kieltäytymisen ja pidättymisen tai uskot
tomuuden välillä.

. Toisaalta taas sille, joka puhdas elämä taka
naan ja  jakautumattomalla rakkaudella solmiaa 
liiton, yhteiselämä tuottaa iloa, nautintoa ja 
lepoa, josta ei elostelija milloinkaan täysin voi 
päästä osalliseksi.

Ja  sen jälkeen onnen huippuna: ylväs isänilo 
yhdyselämän tuottaessa hedelmän, antaessa pan
tin! Ja  sen ohella turvallinen tunne siitä, ettei

l ) Bjöinsson: En hanske*

29
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ole lapselleen jättänyt vaarallista perintöä 
vaan saa pikemminkin uskoa, että siveellinen 
voima, luonteenlujuus ja  puhtaus yhtä hyvin 
siirtyvät perinnöksi kuin huonotkin taipumukset.

Miten eri silmillä katsellaankaan lasta, joka 
on löysän suhteen hedelmä: onnettomuutena, 
häpeänä!

Selvemmin tuskin voi valaista irrallisten suh
teitten luonnottomuutta ja  ristiriitaisuutta.

Ja  sellaisen lapsen tulevaisuus on tavallisim
min surullinen — noin 80 prosenttia rikoksen
tekijöistä on syntynyt ulkopuolella avioliiton.

Siihen asti kunnes avioliitto saa taivuttaa 
viettielon palvelukseensa, on tämä näin ollen 
muunnettava toisiksi arvoiksi.

Sillä se on tarmovarasto, voima, joka on mää
räämässä elämän kaikkia suhteita.

Se voidaan muuntaa innostukseksi kaikkeen  
suureen ja  hyvään, uutteraksi tietojen hankin
naksi ja  järjen kehittämiseksi.

Se voidaan muuntaa lämpimäksi ystävyydeksi 
ja  ritarilliseksi käyttäytymiseksi toista sukupuolta 
kohtaan.

Tai se voi johtaa enemmän ulospäin harras
tamaan käytännöllisen elämän tehtäviä, työsken
telemään hyvän asian puolesta, ottamaan omak
seen kaikkien kärsivien ja sorrettujen asian. 
Voipa se, jolta rakkauden onni kielletään, koh
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distaa voimansa työhön toisten onneksi, löytää 
tyydytyksensä uhrautuvasta elämästä.

On tunnettua, että sukupuoliset ja uskonnolli
set tunteet ovat toisiaan hyvin lähellä. Vaikka 
tässä piilee suuri vaarakin, on kuitenkin ollut 
ratkaiseva vaikutus lukemattomien nuorten elä
mään, vieläpä ollut heidän ainoana pelastukse
naan siveettömyydestä se, että uskonnolliset har
rastukset ovat heidät vallanneet.

Yleensä on tärkeätä, että ajatuselämä saa kyl
lin askartelemista, niin että aistillisille mielteille 
ei jää sijaa; — on tärkeätä, että nuoren miehen 
valtaa jokin suuri aate, johon hänen kaikki har
rastuksensa toistaiseksi kohdistuvat — ja  että hän 
koettaa tätä aatetta toteuttaa käytännöllisessä 
elämässä.

Tästä kaikesta on tietysti seurauksena pidätty
misen suuri merkitys myöskin yhteiskunnalle.

Olemme koettaneet osottaa, miten viettielo 
yksilössä ilmenee, miksi voimaksi se on elä
määmme pantu ja  mikä merkitys taistelulla ais
tillisuuden harha-askeleita vastaan on.

Kaikki tämä lyö leimansa myöskin yhteis
kuntaelämään, tulee sen hyväksi.

Toisaalta on valtaan pääsevä velttous ja  si
veellinen rappeutuminen suurelta osaltaan ai
heuttanut kokonaisten kansojen häviön — sen
hän esim. tunnemme roomalaisten historiasta.

Kaiken kaikkiaan on siveellinen höltyminen



merkkinä yhteiskunnan rappeutumisesta. Sillä 
»yhteiskunnan kulttuuri ja edistys riippuu hen
gen herruudesta meissä».

Kristillisissä maissa on senvuoksi vanhem
mista ajoista lähtien lait ja  yhteiskuntasiveys pe
rustuneet niin hyvin miehen kuin naisen siveel
liseen elämään. Ihmeellistä vain, että vielä mei
dän aikanamme on pakko tätä teroittaa, varsin
kin mitä miehiin tulee. Onhan kohtuutontakin 
vaatia enemmän naiselta — heikommalta suku
puolelta, jolla tunne-elämä on niin etualalla — 
kuin mieheltä.

Sillä jos miehellä on väkevämmät vietit, niin 
on hänellä myöskin edellytykset taistelemalla 
saavuttaa suurempi vastustuskyky. Mies on 
harkitsevampi. Milloin naisesta tulee epäsiveel
linen, valtaa lankeemus paljoa suuremmassa 
määrin koko hänen olemuksensa.

Olettakaamme, että kaikki naiset täyttäisivät 
miesten vaatimukset siveelliseen puhtauteen 
nähden. Silloinhan ei miehille jäisi mitään tilai
suutta siveettömyyteen. Mutta m illä oikeudella 
mies kuitenkin jakaa naiset siveellisen puhtau
den suhteen kahteen luokkaan? Miehen raakuus 
ja itsekkäisyys epäilemättä on luonut tuon alhai
sen käsityksen sukupuolielämästä ja  naisista.

Mies se niinikään on luonut prostitution ja 
jokainen nuori mies, joka sitä käyttää, on 
osaltaan mukana naista alentamassa!



IV.

N uoren m iehen elintapa.

»Principiis obsta!» *)

Niin totta kuin avioliiton on oltava kunkin 
nuoren miehen päämääränä, niin on myöskin 
poikaijän fa  aviliittoonastumis-ijän välisen ajan  
oltava valmistusaikaa.

Mutta syvemmältä katsoen valmistus alkaa jo 
lapsuusijässä, ja on sen lähtökohtana kodin 
kasvatus.

Onnellinen senvuoksi se, jolla on hyvä koti 
turvanaan, joka on saanut järkevän, luonnetta 
vahvistamaan ja  muodostamaan pyrkivän kas
vatuksen; — joka ehkä myöskin äidin tai isän 
toimesta on saanut tietoonsa, mitä hänen tulee 
tietää omasta ruumiistaan ja  sen toiminnoista, 
ja  joka siten on elämässään päässyt omistamaan 
järkevän siveellisen sukupuolikäsityksen.

Mutta valitettavasti on tämä vielä ylen harvi
naista ja  perin pieni on näitten tärkeitten kysy
mysten ymmärtämys vielä kodeissamme.

x) Käy heti alusta vastustamaan
Eläm än voimia. 3



Kunpa äidit vain tietäisivät! — ja  isillä olisi 
enemmän rohkeutta ja vastuuntunnettal 

Hyvä on että äidillä ja  sisarella on korkea sija  
jokaisen reippaan pojan ja  nuoren miehen sil
missä; että he ovat näitten mielessä oikean puh
taan naisellisuuden edustajia. Monelle nuorelle 
miehelle on läheinen suhde äitiin tai sisareen 
ollut suojana kiusauksia vastaan.

Mutta nuoruuselämä on sangen karikas väylä 
luovittavaksi.

J a  vielä valitettavasti pitävät paikkansa 
Björnsonin kolmisen vuosikymmentä sitten 
lausumat sanat:

»Nykyisen ajan maku suuntautuu kiusausta 
kohden/»

Vaikkapa sekä kirjallisuudessa että henkisessä 
elämässä onkin huomattavissa vastavirtausta.

Ennen muuta kysytään nuorelta mieheltä har
jaantumista itsensähillitsemiseen; kurin puute 
vietteihin, intohimoihin ja  taipumuksiin nähden- 
hän juuri on epäsiveellisyyttä.

Ja  itsensähillitsemiseen on päästävä taistele
malla, kuten yleensä kaikki elämänarvot kysy
vät taistelua ja työtä. Ja  siten tulee siveellisyy
destä suorastaan tottumus, jota ei niinkään he
villä murreta.

Sitä tietähän kaikki siveellinen voima muo
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dostuu. Useimmille ihmisille ei varkaudesta 
pidättyminen tuota mitään vaikeuksia; siinä suh
teessa on itsensä kurissa pitäminen aikain ku
luessa tottumuksena syöpynyt sukupolviin. Mut
ta sukupuolisiveellisyys on vielä epäselvä ja 
heikko, siksi myöskin siinä kohden on itsekurin 
laita niin huonosti.

Mielikuvitus on ennen kaikkea pidettävä kurissa, 
niin että se ei saa uppoutua sukutunteisiin. Jos 
se saadaan puhtaana pysymään, niin käy itsensä 
hillitseminen verraten helposti.

Sillä sivistysihmisessä herkkine hermoineen 
on mielikuvituksella suuri ja  vaarallinen sijansa 
sukupuolielämässä.

Jos himon riivaajainen ensin on sen vallannut, 
niin ei enää ulkonaisia vaikutuksia tarvitakaan 
aistien liikkeelle saattamiseksi.

Tekijöistä, joilla on vaikutusta ajatuselämään, 
tunteeseen ja mielikuvitukseen, on kirjallisuus 
ensi sijalla. On olemassa »kaunokirjallisuuden» 
nimellä käypää kiihottavaa lukemista, jossa pää
huomio kiintyy uteliaisuutta kutkuttavasti pei
tettyyn tai raa’asti paljastelevaan sukupuoli
a s ia t käsittelyyn.

On myöskin sanomalehtiä, varsinkin n. s. 
pilalehtiä (likaiset asiat ovat harvoin hyvää pi
laa), joissa samallaiset aiheet ovat vetovoimana.
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Epäilemättä saamme tämänsuuntaista kirjalli
suutta kiittää siitä »vapaasta» elämänkatsomuk
sesta ja  väärästä sukupuoliasiain käsityksestä 
mikä eräissä miehisen nuorison piireissä on 
vallalla.

Valitettavasti se sitäkin paremmin pääsee ver- 
. somaan tuon vanhemman polven kieron käsityk

sen suojassa, että näistä asioista muka on aina 
vaiettava, — sillä välin kuin nuoriso omassa pii
rissään ylen vapaasti niistä juttua pitää!

On meillä toki kaunokirjallisuudessakin toi
saalta tarjonna voimakkaita sanoja puhtaam
man ja  korkeamman elämänkäsityksenkin puo
lesta.

Vielä on mainittava niiden kuvien (kuvaposti- 
korttien y. m.) tulva, jotka vaikka ehkeivät ri
koslain mukaan suorastaan olekaan siveettömiä, 
kuitenkin pyytävät mielikuvitusta kiihottaa ja  
haluja herättää.

Ja  sellaisilla kuvilla sivistyneet nuoret miehet 
koristavat seiniään! Se on kyllin varmana merk
kinä maun alentumisesta ja mielikuvituksen 
suunnasta.

Suurin vaikutus on kuitenkin epäilemättä 
»elävillä kuvilla» — noilla enemmän tai vähem
män kevyesti puetuilla naisilla, jotka esiintyvät 
varieteissä, kapakoissa ja osittain myöskin sir
kuksessa ja  teatterissa.

Heidän »taiteensa» laatuun ja  heidän esitys-



tensä tarkoitukseen nähden ei yleensä voi 
erehtyä.

Jokaisen nuoren miehen, joka kunnioittaa 
naista ja itseään, olisi pysyttävä poissa sellaisista 
esityksistä. — Miettiköön vain, tahtoisiko ottaa 
äitinsä tai sisarensa niihin mukaansa.

Häpeä sille kaupungille ja  sille maalle, missä 
moinen esteettä saa rehottaa!

Suuri osa niistä näytelmäkappaleista, joita esi
tetään, ei liioin ole omiaan vahvistamaan nuoren 
miehen siveellistä tajuntaa.

Monet tanssiaiset ja  yksityistä laatuakin olevat 
seurat, joissa naisten puvut ovat varsin kevyet 
ja  säädytön henki enemmän tai vähemmän pei
teltynä on vallitsemassa, ovat niinikään lasket
tavat samaan lajiin kuuluviksi.
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Tovereitten valinnalla on mitä suurin merkitys. 
Jokainen tuntee esimerkin voiman. Suuri osa 
nuorista pojista, jotka lankeavat itsesaastutuk- 
seen, on sen oppinut toisilta, ja  myöhemmällä 
ijällä useinkin tovereitten esimerkki, heidän 
pilkkansa, heidän likaiset juttunsa pakottamalla 
pakottavat nuorta miestä astumaan epäsiveel- 
lisyyden tielle.

Ja  nuorten miesten keskisen keskustelun alhai
nen sävy, varsinkin suuremmissa kaupungeissa, 
ei tosiaankaan siedä lähempää tarkastelua. On
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kerrassaan mieltäjärkyttävää, että sellainen saas
taisuus saa täyttää nuorten miesten sielun
elämän!

Siveellinen tila nuorten miesten keskuudessa 
oppilaitoksissa, varsinkin korkeammissa, on nuo
ren polven häpeätahra. Ne nuoret, jotka tahtovat 
pysyä erillään tartunnasta, joutuvat vaikeaan 
asemaan saaden monta ankaraa taistelua tais
tella itseään ja  tovereittensa vaikutusta vastaan.

Ulkoelämällä kahviloissa ja  ravintoloissa on 
silläkin omat kiusauksensa.

Vastapainoksi ei toisaalta voi liioitella hyvien 
toverien merkitystä.

Läheisellä suhteella, jolloin avoimesti toisil
leen uskotaan vaikeudet ja  ymmärtämyksellä 
toisiaan tuetaan taisteluissa, miten suunnaton 
arvo sillä onkaan!

Myöskin seurustelu eri sukupuolten välillä on 
hyödyksi, milloin vain sen sävy on puhdas ja 
vapaa liehakoimisista, ja  naiset todella esiintyvät 
naisen arvoa vastaavasti.

Uskonnollinen elämänkatsomus, joka on voi
makkaasti mielen vallannut, on mainittava tär
keänä apukeinona. Ratkaisunsa tehneelle, vil
pittömälle uskolle on pidättyminen itsestään 
selvä asia. Ja  kaikille, jotka todella tahtovat elää 
puhtaasti, on uskonnollinen tunne voimakas 
apu — monissa tapauksissa ainoa tehokas. Siitä 
voi moni »tuhlaajapoikakin» kertoa. — Vanha
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tunnettu Kristianian lääkäri, professori Voss 
sanoo tästä: »Olen usein saanut kuulla, että hen
kilöt, jotka syvästi katuen ovat kääntyneet 
rukouksessa Jumalan puoleen, ovat saaneet 
voimaa kiusausten kestämiseen, kun sensijaan 
järkeen vetoamisella on ollut vain ohimenevä 
vaikutus».

K ihlausaika  on tärkeä aika nuoren miehen 
elämässä. Jos rakkaus noitten kahden välillä on 
oikea, ja jos miehen viettielo ei ole harhateille 
joutunut, niin aistillisella puolella on, ainakin 
aluksi, vain pieni tai ei mitään sijaa tunteissa.

Kunnioituksen arvoinen rakastuminen on suku
puolisten halujen paras taltuttaja. Ja  jos tyttö 
on naisellisen kaino, niin yhdessäololla hänen 
kanssaan on hyvä vaikutus siihenkin mieheen, 
joka ei enää itse ole puhdas.

»Miehen tavat ja  ajatukset käyvät puhtaam
miksi, kun hän useinkin raakojen tovereittensa 
joukossa ollen uneksii siitä puhtaasta nuoresta 
tytöstä, joka on hänen sydämensä valittu», sanoo 
ranskalainen k irja ilija  Marcel Prevost.

Kokemus myöskin osottaa, että tähän aikaan 
useimpien on verraten helppo katkaista aikai
semmat jo tottumukseksi käyneet irtaimet suh
teet.

Mutta kihlauksella on kiusauksenakin. Kii



hottavat uutuudet pääsevät niin helposti etu
alalle vapaassa kahdenkeskisessä seurustelussa, 
siveellinen tunne höltyy ja  suhteen hieno runol
lisuus tulee karkeasti loukatuksi.

Sillä naisen on vaikea vastustaa sitä, jota hän 
rakastaa ja  johon uskoo, ja  hän ei useinkaan 
aavista tekemiensä myönnytysten kantavuutta.

Kuten professori Mantegazza lausuu: »Kun 
kerran suutelo on molemmin puolin annettu, 
niin ovat kaikki varmat varustukset poissa, ja  
kaikki on mahdollista».

Siksi sattuu niin monesti, että mies kevyt
mielisenä ennakolta ottaa sen, mikä kuuluu vain 
avioliittoon, ja  suhde siten tahrautuu, — tai 
ehkä miehen puolelta kokonaan särkyy.

Tekijöistä, joilla on ulkonainen, ruumiillinen 
vaikutus viettieloon, on ensinnäkin mainittava 
työ ja  elinsuhteet.

Ruumiillinen työ ja  ahkera liikkeelläolo tuot
taa suuremman vastustuskyvyn viettien ylival
taa vastaan kuin paikallaanistuminen. Se saa 
aikaan voimakkaamman elintoiminnan tasai
sesti kaikissa elimissä ja  johtaa hermojen toimin
nan ulospäin. Selvästikin on työ vapaassa luon
nossa kaikkein paras.

Toisin on monestikin henkisen työn laita. 
Opiskelun sinänsä vaikuttaessa taltuttavasti, se
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kun kokonaan valtaa ajatustoiminnan, paikal- 
laanistuminen kuitenkin herpaisee ruumista ja 
sielua, varsinkin jos se tapahtuu huonossa il
massa. Mielikuvituskin lomahetkinä tällöin pää
see vapaammin leikkimään, niin että se helposti 
joutuu askartelemaan sukutunteitten parissa.

Henkinen työ, varsinkin opiskelu, tuo myöskin 
helposti tullessaan epäsäännöllisen elintavan, 
yövalvonnan ja myöhäännousun.

Mutta myöhäinen aamu-uni on tavallisesti 
kevyttä ja täynnä levottomia, kiihottavia unia.

Tähän tulee sitten vielä useasti lisäksi kahvila- 
elämä väkijuomineen ja tupakoineen huono- 
ilmaisissa huoneistoissa. Kaikki tämä vaikuttaa 
heikontavasti vastustuskykyyn, nautintoainei
den käyttö suorastaan kiihottavasti.

Paikallaanistuvaa elintapaa noudattavan ei 
tule syödä ylen paljon liharuokia eikä milloin
kaan voimakkaasti maustettuina. Varsinkin on 
sääntönä pidettävä, että iltasen on oltava kevyt 
eikä sitä pidä nauttia myöhään.

Ruumiillisen työn korvauksena on paitsi sään
nöllisiä kävelyjä käytettävä erilaista 
soutua, pyöräilyä, hiihtoa, luistelua j. n. e. — 
kaikessa kuitenkin liiallisuuksia välttäen.

Voimisteluharjoituksissa on noudatettava va
rovaisuutta, eräät liikkeet kun vaikuttavat suku
puolielimiin kiihottavasti; muutamiin on rat
sastuksella sama vaikutus.
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Tärkeä keino vastustuskyvyn kehittämiseksi 
on kylmän veden käyttö. Koko ruumiin kylmiä 
pesuja aamuisin kesät talvet ja  sen päälle 
reipas kävely tai voimistelua. Kesällä raitista 
uintia.

Vuoteen ei pidä olla liian pehmeä eikä läm
min, ei liioin peitteen raskas ja  kuumottava. 
Lämpömäärä makuuhuoneessa ei saisi nousta 
yli 15 Celsius-asteen — ikkuna mieluimmin 
auki. Selälläänmakuuta on vältettävä, se kun 
helposti aiheuttaa siemenvuotoja.

Sanalla sanoen on säännöllinen, työteliäs elämä 
tässä kuten muissakin suhteissa terveellisintä. 
Vetelehtiminen lämpöisissä huoneissa ja arka 
ruumiinsa hemmottelu vaikuttaa aina siveelli- 
sesti veltostuttavasti.

Kuten aikaisemmin olemme maininneet, ovat 
enimmät lääketieteelliset auktoriteetit yksimie
lisiä siitä, että sukupuolinen pidättäväisyys ei 
kypsyneenkään miehen elämässä synnytä mitään 
pitempiaikaista sairaalloista, hermostunutta tilaa.

Sen sijaan on tällainen tila varsin tavallinen 
niillä, jotka eivät elä pidättyvästi, eikä suku
puolinen käytäntö näillä senvuoksi myöskään 
mitenkään ole apukeinona tätä pahaa vastaan.

Sitä mukaa kuin himoa on yhä uudelleen tyy
dytettävä, kasvaa se elimien kiihottuneen tilan
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vuoksi sitä suuremmaksi, ja niin joudutaan 
tielle, josta enää on vaikea palata.

Kuten ylempänä on osotettu, ovat yölliset 
siemenvuodot sukupuolisen puristuksen ta lu t
tajina, milloin ne eivät esiinny liian usein eivätkä 
tuo mukanaan herpautumista. Terveellä ihmi
sellä ne siten nimenomaan ovat todistuksena 
pidättyvästä elämästä eikä niiden pidä antaa 
tehdä mieltä levottomaksi — ei sittenkään, vaik
ka ne toisinaan uusiutuisivat kahtena yönä 
peräkkäin.

Tällä alalla niinkuin muillakin riippuu vas- 
tutusvoimamme viime kädessä tahdostamme.

Lopuksi mainittakoon siveellisyyden kaksi pa
hinta vihollista;

väkijuomat ja  prostitutio.
Juovuttavilla juomilla on se ominaisuus, että 

ne saattavat mielen pois tasapainosta, her
paannuttavat kyvyn pitää sanojaan ja  toimiaan 
kurissa ja ajatella raittiisti ja  selvästi, — sillä 
välin kuin ihmisluonnon huonot ja  »eläimelliset» 
puolet pääsevät niin väkevästi etualaan.

Siten on tie siveettömyyteen avoinna. Missä 
Bakkusta palvotaan, ei sieltä ole Venuskaan 
kaukana.

Tähän tulee lisäksi se tosiasia, että alkoholi, 
mikäli ei juopumus ole ylen suuri (lamauttava),
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vaikuttaa kiihottavasti vietteihin; ja  sitä vielä 
lisää juomaveikkojen säädyttömät pilapuheet.

»Olin tietysti juovuksissa», on puolustelu, 
minkä lääkärit saavat kuulla, kun heiltä neuvoa 
kysytään niiden seurausten auttamiseksi, joita 
tällainen hurjailu valitettavasti niin usein mu
kanaan tuo.

Väkeväviettinen nuoriso, jota kodin puhdas 
henki tai siveettömyystautien pelko muuten 
pidättää, heittäytyy juomaseurojen vaikutukses
ta ensimäisen kurjan prostituoidun käsiin. Miten 
monta tarmokkaan, onnellisen elämän lupaavaa 
alkua onkaan jokainen lääkäri saanut tällaisen 
hetken perästä nähdä murtuneena.

Alentava lankeemus on tapahtunut, ja uhkaa
massa on vielä hirveitten sukupuolitautien vaara!

Ja  monta nuorta tyttöä, jotka muuten eivät 
milloinkaan olisi myöntyneet, ovat alkoholin 
vaikutuksen alaisina sallineet miehen päästä tah
tonsa perille — onnettomuudeksi kummallekin.

Juopumus on kaikkein porttoloiden, kaikkein 
kevytmielisten paikkojen uskollinen apulainen. 
Noiden alennuksessaan elävien nais-raukkojen
kin täytyy hankkia itselleen humala voidakseen 
tukahduttaa kainoutensa ja  sivelliseen tunteensa 
viimeisetkin jätteet.

Väkijuomat tarvitaan avuksi, jotta nuori mies 
jaksaisi lähetä noita kurjia naisia, jotka raittiin, 
ajattelevan ihmisen mielen täyttävät inholla.
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Onpa vielä monia nuoria miehiä, joiden sie
lunelämä on niin pirstoutuneena, että he toi
saalla saattavat osottaa jalompia tunteita kun
non naista kohtaan, kun taas samaan aikaan 
toisaalla kantavat uhreja julkiselle siveettömyy
delle!

Mutta elämän syvimpien lakien loukkaaminen 
tuottaa ehdottomasti myöhemmässä elämässä ran
gaistuksen.

Miehen kautta tapahtuu naisen lankeemus, 
mies ylläpitää prostitutiota. Harvoin, jos kos
kaan, kai tapahtuu, että nainen viettelisi mie
hen, ennenkuin hänet itse on vietelty.

Miehessä on senvuoksi muutoksen tapahduttava, 
jos mieli olojen parantua.

Mutta sitä ei tapahdu, niin kauvan kuin on 
niin monia miehiä, joiden silmissä nainen ei 
muuta ole kuin välikappale miehen vietin tyy
dyttämiseksi!

Ja  prostitution askelissa seuraa yksi maailman  
kauheimpia vitsauksia: sukupuolitaudit. Joka 
ainoa mies, joka antautuu yhteyteen prosti
tution kanssa tämän hienommassa tai karkeam
massa muodossa, saa jotenkin varmasti ennem
min tai myöhemmin tartunnan.
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Sairaalloisia  tiloja.

1. Itsesaastutus.

»Mielikuvitus on hyvä pal
velija, m utta huono herra»

Itsesaastutus (onania) on vaara, mikä varhain 
on sukupuolielämää uhkaamassa. Sitä valitet
tavampi on, että se on nuorison keskuuteen 
pahasti levinneenä.

Itsesaastutusta harjoitetaan monesti jo ennen 
kuin luonnollinen vietti on herännyt. Jopa aivan 
pikku lapset siihen joutuvat, jolloin se toden
näköisesti on seurauksena jostakin sairaalloisuu- 
desta tai tunnottomien lastenhoitajien opetuk
sesta.

Ja  milloin aivan nuoret pojat, useinkin täysin 
tiedottomina sen vaarallisuudesta ja luvatto
muudesta, siihen lankeavat, ovat tavallisesti toi
set, varsinkin vanhemmat toverit heidät vie- 
telleet.

Saattaahan se myöskin jossakin tapauksissa 
olla alkuisin eräänlaisista voimisteluliikkeistä tai
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ratsastuksesta, mutta ylen harvoin se nuorem
malla ijällä johtuu suorastaan vietistä sinänsä.

Koulussa tämä pahe toisinaan voi ilmetä aivan 
ruttotaudin tapaan, esimerkki kun sangen hel
posti tarttuu, ja  vanhemmat toverit ovat val
miita nuorempia opettamaan. Tavallisemmin 
sitä kuitenkin harjoitetaan salassa, ja  on se tällä 
asteella pelkkää fiermokiihotusta vailla kaikkea  
sukutunnetta (vetämystä naiseen).

Enimmillä ei senvuoksi ryhtyessään onaniaa 
harjoittamaan ole käsitystä sen oikeasta olemuk
sesta eikä aavista, mitä seurauksia sillä saattaa 
olla sekä ruumiille että sielulle.

Tässä suhteessa laiminlyövät opettajat ja  kas
vattajat sekä kodissa että sen ulkopuolella niin 
suunnattoman paljon! Sillä monissa ehkä useim
missa tapauksissa olisi pahe voitu saada ehkäis
tyksi, jos olisi ajoissa järkevästi tartuttu asiaan 
— jos yleensä varttuneemmat lapset olisivat saa
neet tietoja näistä elämän tärkeimmistä seikoista.

Onaniaa harjoitettaessa pakottuu mielikuvitus 
seuraamaan mukana. Ja  sitä yllyttää se sala
peräinen tapa, millä näistä seikoista nurkissa 
kuiskallaan. Siivottomat piirustelut seinissä, 
siveettömät, kiihottavat kuvat ja kirjat, säädy
tön juttuaminen toveripiirissä j. n. e. yhä anta
vat uutta virikettä tuolle epäpuhtaalle hehkulle.
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Saastunut mielikuvitus löytää kaikkialta kii
hoketta. Varsinkin on huonojen tai nuorille 
sopimattomien kirjojen lukeminen vaikutuksel
taan vaarallista. Niinpä ei pitäisi Vanhaa Tes
tamenttia yksityiskohtaisine kuvauksineen mil
loinkaan antaa kasvavan nuorison käsiin. On 
olemassa monta esimerkkiä sen vahingollisuu
desta. Lieneepä juutalaisten omassa keskuu
dessa ollut Korkean veisun lukeminen ennen 30 
vuoden ikää nuorilta miehiltä kielletty.

Kuten mainittu, on tässä useimmiten kysy
myksessä vain omat aistimukset, mutta ei en
sinkään tai hyvin vähän luonnollista, toiseen 
sukupuoleen kohdistunutta halua.

Onania on senvuoksi koko olemukselleen luon
noton — harhautunutta sukutunnetta.

On itsestään selvää, että tällainen sukupuoli
elinten hermoston ja koko niiden toiminnan jän
nitys, vaikuttaa paljoa enemmän heikontavasti 
alaikäisiin kuin täysin kypsyneeseen mieheen.

Kuitenkin voi sukupuolisen kypsyydenkin 
aikana alettu onania tuoda mukanaan varsin 
vakavia seurauksia — vieläpä vakavampia kuin 
luonnonperäisyyttä noudattava sukupuolinen 
elostelu.

Osittain on jännitys ja kiihotus tällöin erilai
nen. Ei ole kysymyksessä sukuvastakohtaisuus 
naiseen nähden ja vetämys hänen puoleensa, 
vaan ainoastaan mielikuvat.
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Mutta vaarallisinta lienee sittenkin taajaan 
uusiutuva toistaminen. Onanian harjoittajaa 
eivät ole mitkään ulkonaiset seikat rajoittamassa. 
Hän voi sitä tehdä milloin tahansa ja yleensä 
häneltä puuttuukin voimia vastustaa, tulipa kiu
saus miten usein hyvänsä.

Ja  silloin mielikuvitus yhä enemmän saa val
toihinsa sekä ruumiin että sielun voimat.

Ajatukset ovat alati kiertämässä himollisissa 
aistimuksissa ja  lopulta niitä ei saa näistä ensin
kään vapautumaan. Seurauksena on sielun heik
kous, jolloin ajatukset ja  tahto ovat himon orjina.

Paheen harjoittaja kyllä itse tuntee tilansa 
alhaisuuden, häntä kiusaavat omantunnon nuh
teet, ja  hän yhä enemmän heikontuu useinkin 
hedelmättömässä taistelussaan vietin ja siveel
lisen velvoituksen välillä.

Sillä kun näin pitkälle on jouduttu, niin jokai
nen jo on ymmärtänyt, mihin alhaisuuteen ja  
vaaraan on langennut.

Ja  seurauksena on itsensä halveksiminen, 
raskasmielisyys ja elämään kyllästyminen.

Ja  täten järkkynyt hermotoiminta saa aikaan 
luonnottoman runsaan verensyöksynnän suku
puolielimiin ja kiihottumisen pienemmistäkin 
aiheista. Vaarallisinta ovat kuitenkin taajat sie
menen menetykset, jotka, varsinkin kypsymät- 
tömällä ijällä, suuressa määrin heikontavat 
ruumista.
Eläm än voimia. 4



Eivätkä seuraukset myöskään tavallisesti jää 
tulematta. Ne lyövät leimansa ulkomuotoonkin: 
harmaan kalpea kasvojen väri, raukea ja  epä
varma katse, mustat renkaat silmien ympärillä 
j. n. e., johon lisäksi tulee ärtyisyys, unettomuus, 
kolotusta jäsenissä, ruoansulatushäiriöitä, pään
särkyä, sukupuolielinten heikontuminen. Kui
tenkin ovat seuraukset suureksi osaksi riippuvia 
asianomaisen rakenteesta.

Ellei ajoissa saa apua, voi onania, paitsi suo
ranaisia vaikeampia häiriöitä, kuten yhtämit
tainen siemenvuoto, hermoheikkous ja sukupuo
linen kyvyttömyys, olla osaltaan aiheuttamassa 
sydän- ja  keuhkotauteja y. m., samoin kuin 
muisti ja  hengen toiminta yleensä siitä kärsivät. 
Sen on katsottu olevan osaltaan syynä useihin 
mielisairaustapauksiin.

Usein seuraukset tulevat näkyviin vasta 
pitkän aikaa sen jälkeen, kuin paheesta on 
luovuttu.

Toiset selviävät helpolla, kun taas toiset tule
vat elinijäkseen leimatuiksi.

Yleensä kuitenkin on hyviä parantumisen toi
veita. Paitsi lääkärin määräämiä vahvistavia 
rohtoja, on apuneuvoina ja elämänohjeina suo
siteltava samoja, mitkä mainittiin, kun oli nuo
ren miehen elintapa puheena. Varsinkin kylmien 
pyyhkeitten ja kylpyjen käyttö, varhain nouse
minen ja paljon ruumiillista liikuntoa raittiissa

50



51

ilmassa. On selvää, että kaikkea kiihottavaa on 
mitä tunnollisimmin kartettava.

Mutta ennen kaikkea on sielunelämää — tah
toa ja  itseluottamusta — lujitettava. Tässä on 
luottamuksellinen suhde vanhempiin tai koke
neempaan hyvään ystävään erinoimaisen tärkeä.

Ja  suurimpana apuna taistelujen helteessä on 
vilpitön uskonnollisuus.

Usein on kestettävä pitkiä taisteluja ja monia 
lankeemuksiakin. Toiset taas saattavat kerta 
kaikkiaan saada lopullisen voiton, varsinkin 
milloin rehellinen rakkaus naiseen tulee avuksi, 
tai uskonto muuttaa koko elämän suunnan.

Vakavammissa tapauksissa on hoito aina us
kottava lääkärille.

2. Heikkoustiloja.

Kun pidättyväisyyden ei voida osottaa aiheut
tavan sairauksia, niin synnyttävät sensijaan, 
kuten mainittu, sekä onania että muut suku
puoliset väärinkäytöt sairaalloisia heikkous- 
tiloja. ['■■■

Ensimäisiä merkkejä on liiallinen sukupuoli
nen herkkyys. Kiihottuminen ja  siemenen pur
kaus voi aiheutua pienimmästäkin ulkonaisesta 
ärsytyksestä tai vain siitä, että mielikuvitus kiin
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tyy sukupuoliasioihin. Samalla erittyy siemen
nestettä sairaalloisen paljon.

Lisäksi tulee päänkivistystä, raukeutta, pai
nostusta päässä, pyörrytystä j. n. e.

Muuna seurauksena on tavallisesti sairaalloi
sen taajat, ehdottomat siemenvuodot (spermatorr- 
hoe). Yölliset siemenvuodot käyvät ylen tavalli
siksi ja  tapahtuvat ilman kiihotustakin, tai esiin
tyy niitä päivälläkin ilman ulkonaista aihetta. Tai 
vuotaa siemen tiedottomasti ulostuksen ohella.

Ulkonaiset merkit voivat olla erilaiset: run
sas hikoileminen, kolotusta jäsenissä, pistoksia 
ja  tuskia sydämen seuduilla ja  monta muuta. 
Usein on seurauksena näön ja kuulon heikon
tuminen.

Mainittujen tilojen jälkeen tai samaan aikaan 
niiden kanssa ilmenee tavallisesti hermoheikkou- 
den (neurastenian) merkkejä.

Useissa tapauksissa tämä kuitenkin esiintyy 
vasta myöhemmällä ijällä ja  on ylen vaikea 
parannettava. Sillä on useimmiten yllämainitut 
hermostumisen tuntomerkit, mutta liittyy siihen 
varsinkin heikkoutta sydämen toiminnassa. San
gen usein ovat sukupuolitaudit syynä tähän 
sairauteen.

Henkinen työ uuvuttaa, ajatuksia on vaikea 
hallita, hajamielisyys vaivaa, ja  uni on levoton 
ja herkkä. Halu ruumiilliseen liikuntoon häviää, 
ja monesti kiusaa itsepintainen unettomuus.
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Lisäksi tulee tuskia ja  kankeutta jäsenissä. 
Kaikki harrastukset tylsistyvät, ja  potilas käy 
ärtyisäksi.

Tällaisten heikkoustilojen sanotaan usein joh
tuvan rasittavista luvuista y. m., mutta vaikka 
rasittuminen voi ollakin osaltaan vaikuttamassa, 
niin useimmiten kuitenkin käy ilmi, että suku
puolinen väärinkäyttö on varsinaisena syynä.

Vaikeammissa tapauksissa saattaa sielullinen 
heikontuminen — joka monesti on syynä itse
murhaan — muuttua raskasmielisyydeksi ja  
mielisairaudeksi.

Kaikkien näiden tilojen suhteen on huomat
tava, että niitä on ehdottomasti lääkärin hoidet
tava. Ne vaativat usein pitkän ajan parantuak
seen. Luonnollisestikin on tällöin kaikki elin
voimien väärinkäyttö lopetettava.

3. Epänorm aalisia tiloja.

Monessa tapauksessa pitkälle kehittynyt ona
nia tai muu sukupuolinen väärinkäyttö johtaa 
epänormaaliseen tilaan, jossa luonnottomasti 
kiihottunut mielikuvitus ja  heikontunut vietti 
etsii uusia teitä.

Sukupuolitunne, joka onanistilla on etupäässä 
ollut kohdistettuna vain omaan sukupuolielä
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mään, muuttuu vetämykseksi omaa sukupuolta 
olevia henkilöitä kohtaan, sillä välin kuin mie
lessä herää välinpitämättömyys tai vastenmie
lisyyskin naista kohtaan.

Siitä ei ole enää kuin askel ilkeimpään kai
kesta siveettömyydestä: pederastiaan  (miesten 
keskiseen siveettömyyteen). Tällä tavalla sai- 
raalloisesti muuttunut vietti saattaa kuitenkin 
muutamilla yksityisillä olla perinnöllinen tai 
ilmetä taipumuksena siveettömyyden perintöä 
kantavilla.

Vaikka se yhteiskunnassamme on leimattu 
häpeälliseksi paheeksi, on sillä kuitekin mei
dänkin keskuudessamme harjoittajansa. Su
rullisinta siinä on, että tällaisten miesten uh
reiksi joutuvat nuoret pojat turmeltuvat sekä 
ruumiin että sielun puolesta.

Sielläkin, missä onaniana harjaantumista 
ei ole ollut, voi yksipuolinen seurustelu yksin
omaan oman sukupuolen kanssa ylen tuttaval
lisessa toveruudessa johtaa samaan suuntaan. 
Yleensä on syynä varoa liian tuntehikkaita ys- 
tävyydensuhteita.

Tiedetään, että tämä pahe on ollut laajalti 
levinneenä eri kansojen keskuudessa vanhem
mista ajoista nykyaikaan asti, ja  aina se on ollut 
rappeutumisen merkkinä — varoituksena.
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Paitsi monia muita epänormaalisuuksia, joi
hin emme tässä puutu, voi sukutunne ilmetä 
epänormaalisen aikaisin, se voi olla luonnotto
man pieni tai kokonaan puuttua.

Tai se voi olla sairaalloisen väkevä (satyriasis) 
tai ilmetä etupäässä sielullisella tavalla ylen
palttisena ihailuna ja  jumaloimisena (erotoma- 
nia).

Kumpikin lähentelee mielisairauden piiriä.
On väitetty, että nämä tilat syntyisivät suku

puolisesta pidättymisestä.
Professori Hegar Berlinistä sanoo tästä: »En 

ole milloinkaan nähnyt satyriasiksen aiheutu
van vankasti tukahdutetusta sukupuolivie- 
tistä, mutta sen sijaan nähnyt sekä sen että 
muitten samallaisten tilojen johtuvan pitkälle 
jatkuneesta sukupuolikiihotuksesta — varsin
kin henkilöillä, joilla on sairaalloisia taipumuk
sia».



V I .

Sukupuolitaudit.

»Ellet pelkää Jumalaa, niin 
pelkää edes sukupuolitauteja» 
(ranskalaisen aatelismiehen 
neuvo pojalleen).

Taudit, jotka seuraavat siveettömyyden jäl- 
jissä — sukupuolitaudit (veneriset taudit) — 
ovat ammoisista ajoista olleet kansakuntien vit
sauksena ja  ovat sitä vieläkin, ilman että mitään 
varmaa keinoa olisi keksitty niiden ehkäisemi
seksi tai parantamiseksi.

Niitä on kolme eri taudinmuotoa, laadulleen 
ja  merkitykselleen erilaisia:

Gonorrea (tippuri, venerinen virtsatiehyeen 
tulehdus), venerinen haava (pehmeä shankeri) 
ja  syfilis.

Gonorrea on bakterien aiheuttama tulehdus 
ja on, huolimatta kevytmielisten miesten kes
kuuteen yleisesti levinneestä viattomuuden luu
lottelusta, todellisuudessa varsin vaarallinen  
tauti, jolla useinkin on mitä kohtalokkaimmat 
seuraukset.



Merkit näyttäytyvät pari tai useampia päiviä 
tartunnan jälkeen kirvelevänä polttona, syyhy- 
tyksenä ja vaikeina tuskina virtsaa tyhjennet
täessä. Sukupuolielin ajettuu ja  erittää paksua, 
keltaista märkää, jonka yhteydessä usein on 
kuumetta ja  suurta raukeutta.

Parin viikon perästä tulehdus vähenee, ja  
suotuisissa olosuhteissa tauti voi parantua pa
rin kuukauden kuluessa.

Mutta monessa tapauksessa (professori Vossin 
mukaan 25 %) se saa pitkäaikaisen, kroonillisen  
luonteen. Se voi tällöin lääkärin hoidosta huoli
matta jatkua vuosikausia, eikä juuri milloinkaan  
voi olla aivan varma täydellisestä parantumisesta.

Usein se saa aikaan tulehdusta myöskin lä
hellä olevissa elimissä, varsinkin rakossa ja  
siemenrauhasissa (jolloin seurauksena on he
delmättömyys). Samoin se voi aiheuttaa virtsa- 
tiehyeen kutistumisen, sangen tuskallisen ja  
usein parantumattoman sairauden. Vaikeana 
jälkitautina on jäsensärky (gonorrea-reuma
tismi).

Tartunta voi helposti siirtyä silmiin. Pienillä 
lapsilla se useimmiten silloin hävittää näkö- 
voiman. (Sveitsissä lasketaan 95 %  sokeus- 
tapauksista johtuvan gonorreasta, Saksissa 
75 %).

Vielä vaikeam pia seurauksia taudilla on nai
sissa. Ja  vaimo voi saada tartunnan, vaikkapa
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mies on luullut jo aikaa sitten tulleensa ter
veeksi. j r|

Naisissa se saa aikaan tuskallisia ja  koko ijän 
kestäviä sairauksia, jotka edellyttävät vaaral
lisia leikkauksia ja  miltei aina johtavat hedel
mättömyyteen (50:een % asti lapsettomista 
perheistä).

Surkea mainita saa useinkin nähdä kukoista
van morsiamen surkastuneena ja  onnettomana 
vain muutaman viikon avioliiton jälkeen. Vai
mo saa kärsiä  miehen kevytmielisyyden vuoksi!

Tämä tauti valmistaa myöskin maaperää 
muille taudeille, esim. keuhkotaudille.

Mitä suurinta varovaisuutta on sen suhteen 
noudatettava, se kun on tarttuva missä ikinä 
taudin aiheet pääsevät yhteyteen ruumiin lima
kalvojen kanssa. Kaikissa tapauksissa on hoito 
uskottava lääkärille.

J a  mitään varmaa ehkäisykeinoa tartuntaa 
vastaan ei ole olemassa — ne ovat, kuten muuan 
ranskalainen professori sanoo, »vain hämähäkin
seittiä vaaraa vastaan».

Miltei uskomatonta, mutta valitettavasti ylen 
tavallista on, että monissa nuorten miesten pii
reissä pidetään lähes kunnia asiana, että on 
potenut tätä tautia. Se on olevinaan jonkinlai
sena todistuksena asianomaisen miehuullisuu
desta — todellakin ihana ja  miehuullinen 
käsitys!
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Verinen haava on gonorrean tavoin oikeas
taan paikallinen sairaus — se rajoittuu tartunta- 
paikkaan ja  sen lähimpään ympäristöön.

Se on laadulleen syvä haava, joka on erin
omaisen tartuttava ja laajalti ympärilleen 
syövyttävä.

Lisäksi voi nivusrauhasissa ilmetä tulehdusta 
ankaran ajettumisen ja  märkiintymisen ohella. 
Arpimuodostukset saavat usein aikaan tuntuvia 
häiritseviä muutoksia sairaissa paikoissa.

Vaarallisin on kuitenkin kolmas taudin muo
to:

syfilis, — suurta hävitystä aikaan saava 
myrkky, ihmiskunnan kirous, minne se vain 
tunkeutumaan pääseekin.

Se ei ole, kuten edelliset, etupäässä paikalli
nen; se tunkeutuu aina, milloin se näyttäytyy 
jossakin paikassa ruumiin pinnalla, samalla 
koko elimistön läpi.

Se on ehdottomasti tartuttava, missä ikinä 
taudin aihe pääsee kosketukseen ihon tai lima
kalvon kanssa, jossa on pieninkin naarmu. Ta
vallisimmin tartunta tapahtuu sukupuoliyhdyn
nän kautta, mutta se voi myöskin siirtyä aivan 
viattomiin ihmisiin ruoka-astioitten, pöytäkalu- 
jen (lusikoiden, veitsien, lasien), tupakkapiip-
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pujen ja  muitten sellaisten välityksellä, joita 
syfilistä sairastava on käyttänyt.

Senvuoksi on vakavasti teroitettava sitä 
suurta edesvastuuta, mikä jokaisella tartunnan 
saaneella on varoa, ettei tartunta pääsee pi
temmälle.

Sillä se riippuu suuressa määrin hänestä itses
tään, kun taas vahinko voi tulla aavistamatto
man suureksi, jos useampi saa tartunnan.

Tauti jaetaan kolmeen jaksoon eli asteeseen.
Ensimäinen aste alkaa pienenä, punaisena 

kyhmynä tai pienenä haavana tarttumapaikalla.
Pitemmälle kehittyessään on sille ominaista 

kova, rustomainen pohja, joka ilmenee pari 
kolme viikkoa tartunnan jälkeen.

Muutaman kuukauden kuluttua voi itse haava 
taitavalla hoidolla parantua. Mutta silloin on 
jo eri paikoissa muodostunut rauhasajettumia. 
Nämä voivat olla sangen itsepintaisia yleisen 
voinnin vielä useimmiten ollessa hyvä.

Toisella asteellaan  tauti osottaa tunkeutu
neensa koko ruumiin läpi ja  se voi nyt ilmetä 
mitä erilaisimmilla tavoilla:

punaisia pilkkuja ihossa tai kosteita ihottu
mia hiuskarvoja kasvavissa paikoissa. Kasvoi
hin, varsinkin otsaan, nousee näppylämäisiä ihot
tumia, myöhemmin märkiviä haavoja ihoon ja  
limakalvoon, varsinkin suuhun ja  sukupuolieli
miin. Silmiin voi tulla näkövoiman tuhoava
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tulehdus,samoin voi kurkunpää tulehtua, jolloin 
ääni käy käheäksi. Hiukset tavallisesti lähtevät.

Samalla on potilaalla useimmiten kuumetta, 
päänsärkyä, hän tuntee itsensä raukeaksi, olo 
on tuskaisaa ja  unettomuus kiusaa.

Tällä asteella tauti on erinomaisen tarttuvaa.
Kolm annella asteellaan, joka tavallisesti alkaa 

parin vuoden jäljestä, jos ei tautia aikaisemmin 
ole saatu pysähdytetyksi, tauti enemmän ra
joittuu eräisiin ruumiin osiin.

Muodostuu syviä, syövyttäviä haavoja, var
sinkin niveliin ja  kasvoihin; näissä joutuvat 
usein eri osat, kuten nenä ja  suu, kokonaan 
hävitetyiksi. Tällöin syntyy suuria, aina luuta 
myöten ammottavia haavoja.

Eri limakalvoihin myöskin tauti iskeytyy ja  
tuhoutuvat nämä nopeasti (esim. kitalaki).

Eivät sisäiset elimetkään säily. Keuhkot, 
maksa, sydän ja suonet voivat joutua sairaal
loisten, useimmiten kuolettavien muunnosten 
alaisiksi. l)

Luusto joko osittain tuhoutuu, tai syntyy 
luonnottomia luuaineen vahvennuksia.

Pahinta on kuitenkin myrkyn vaikutus aivoi
hin, selkäytimeen ja  hermostoon, missä se voi 
aiheuttaa mitä erilaisimpia sairaustiloja.

l ) Pro?. Pontoppiianii mukaan oletetaan 50 yo sy- 
dänenhalvauksista ja 75 % aivohalvauksista miehillä 
(ja naisilla) alle 50 vuoden ijän johtuvan syfiliksestä.
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Näkö, kuulo ja tunto tylsistyvät tai häviävät 
kokonaan.

Syntyy usein osittaisia herpautumisia aivo
halvauksen tapaan. Kun jälkimäinen yleensä 
kohtaa vain vanhempia henkilöitä, voi syfilik
sestä johtuva herpautuminen ilmetä aivan nuo
rissakin ihmisissä ja  on siitä usein seurauksena 
häiriöitä puhekyvyssä.

Huomattava osa mielisairaustapauksista las
ketaan syfiliksen syyksi. Muuan erikoinen muo
to alkaa pienemmillä herpautumisilla, joihin 
liittyy suuruudenhulluus ja  suurhaaveisuus, ja 
päättyy usein pikaisella kuolemalla.

Usein tauti iskeytyy selkäytimeen saaden ai
kaan herpaantumista ja  selkäydintauteja.

Sanalla sanoen: m ilte i joka ainoa ruumiin  
elimistä joutuu tavalla tai toisella kärsim ään  
syfiliksestä.» (Prof. Ribbing).

Mitä sen parantumiseen tulee, on lääkärien 
vaikea antaa varmaa vastausta. Järkevää elin
tapaa noudatettaissa ja  saataessa kelvollista 
jatkuvaa lääkärinhoitoa voidaan pahimmat seu
raukset useimmissa tapauksissa välttää.

Näennäisesti se monella paraneekin, mutta 
milloinkaan ei voi olla varma, etteikö myrkky 
piileksi jossakin ruumiin osassa suotuisana het
kenä puhjetakseen esille.

»Se juuri on tässä taudissa toivottominta ja  
kauheinta, kun ei m illoinkaan voi olla varma,

1
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että se ei muodossa tai toisessa uudelleen puh
keaisi esiin.» (Prof. Boeck).1)

Luonnollisestikin on aina mahdollisimman 
pian saatava tunnollista lääkärinhoitoa.

Sille, jolla on ollut syfilis, on naimisiinmeno 
aina erinomaisen vakava asia. Sillä hän voi 
tartuttaa vaimonsa, vaikkapa hän itse luulisikin 
itsensä aivan terveeksi.

Vanhemmista, varsinkin äidistä, tauti sitten 
melkein aina siirtyy lapseen.

Vaimon koko elämä on tuhoutunut, ja  sama 
kirous lepää lastenkin yllä — ja  näitten lasten 
monessa polvessa.

Oikeassapa professori Ribbing onkin sanoes
saan:

»Senvuoksi onkin niin suuri ja  auttamaton 
synti, kun mies naiseen istuttaa tämän taudin!»

Ja  jos lapset välttävätkin itse taudin, on 
niissä kuitenkin useimmiten sairaalloisuuden 
leima, ovat erikoisemmin alttiita hermotaudeille 
ja omaavat pienen sekä ruumiillisen että sie
lullisen vastustuskyvyn (suvun huonontumisen 
merkki). He joutuvat senvuoksi useammin 
kuin toiset huonojen vaikutusten uhreiksi.

Sitä surkeampi on, että näitä tauteja ei meillä 
tavata vain yksinäisinä tapauksina. Ne ovat 
todellisena vakavana vaarana koko maalle.

' )  Tohtori _Pontoppidan käyttää tästä sananlaskua: 
»Älä.ketään kiitä onnelliseksi, ennenkuin hän on hau
dassa».
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Ja  sitä kärsimysten, onnettomuuden ja  surun 
voimain menetyksen ja  suvun huonontumisen 
m äärää, millä ne ihmiskuntaa rasittavat, sitä ei 
voida sanoin ilmaista eikä luvuin valaista!

Lopuksi muutamia professori Gruberin kir
jasta »Sukuelämän terveysoppi» poimittuja 
ydinlauseita, jotka käyvät yhteen sen kanssa, 
mitä tiedemiesten suuri enemmistö on tästä 
asiasta lausunut:

» Terveysoppi tulee aivan samottaisiin vaati
muksiin kuin sivey sopp i:

Päävaatim us on, että jokaisen täytyy oppia  
hillitsemään sukuviettiään.

Pidättyväisyys kaikista sukupuolinautinnoista 
täyden sukupuolikypsyyden saavuttamiseen ja  
kasvun päättymiseen saakka.

Sukuvietin tyydyttäminen vain avioliitossa. 
Kohtuus nautinnoissa myöskin avioliitossa. 
Järjestettäköön koko sukupuolielämä vain su

vun jatkamisen palvelukseen.»


