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Perhe on paras

Maailmassa on monenlaisia vaihtoeh-

toja kahden aikuisen heteron ja muu-

taman lapsen muodostamalle ydin-

perheelle. Jonkinlaisen perheyhteisön

perustamisvietti näyttää kuitenkin syn-

tyvän jo hyvin nuorena, pojillakin. Olin
odottanut keskustelevani vasta kolme

täyttäneen Ukrin kanssa vielä muuta-

man vuoden kaikesta muusta kuin su-

kupuoliasioista ja perhesuunnittelusta,

mutta poika on aina osannut yllattaa.

Vietin Ukrin kanssa koti-iltaa kahdes-

taan, kun hän täysin varoittamatta

aloitti ensimmäisellä lisääntr/mistie_

teellisellä kysymyksellaan: "Kuka mut
on tehny?" Mina: "Aiti ja minä". Ukri
valpastui entisestään ja yrnmärsi, että

nyt päästiin kiinni kiinnostavaan aihee-

seen: "Miten?" Hätäpäissiini vedin mut-
kia suoraksi ja totesin: "Öö, tuota, sä olit
ädin vatsassa." Ukri: "Tulinko mä sitten
jostain reiästä?" Minä: "Tulit." Selvisin

ilman tarkentavia kysyrnyksiä ja Ukri
päätti keskustelun mehevään nauruun.

Samoihin aikoihin edellisen keskuste-

lun kanssa Ukri on entistä tarkemmin

pereht'7nyt perheenjäsenten anatomi-
mn, siihen minkälaiset pelit äidillä, isäl-

Iaja hanella itsellään on. Valistuksesta

huolimatta Ukrin roollkäsitykset ovat

viela hyvin joustavia, elleivät ennakko-

hnrlottomia. Päiväkodissa hän leikkii
larereidensa kanssa sujuvasti kotia o1e-

milla itse ä'iti. Hän on myös ilmoittanut
rrriFhenä käyttävänsä naisten vaatteita.

Åiti pyöritteli tuolloin vieressä päätään

!a mutisi minulle, ettei ilmoitusta voi

kitisoida, kun kerran isakin kayttaa

naisten vaatteita. Olin juuri ostanut

nistä joitain naisten Pää1-

Iysraatteita. Yritin selittää Ukrille, että

päällywaätteita voi vaihdella. r:rut*.a

yleensä miehet eivät käytä naisten alus-

vaålteile.

Kun Ukrin oma alkuperä on jo selvitet-

ty, on voitu ryhtyä suunnittelemaan uu-

sia sukupolvia. Muita bussimatkustajia

kiinnosti kovasti keskustelu, joka alkoi

Ukrin kysymyksellä: "Kasvanko mä jos-

kus isäksi?" Kerroin, että hän kasvaa

ainakin isoksi ja jos hän saa isona lap-

sia, hänestä tulee myös isä." Looginen

jatkokysymys oli tietysti: "Missä niiden

äiti sitten on?"

Tuolloin en osannut oikein vastata vii-

meiseen kysymykseen. Aiheesta jatket-

tiin koko perheen voimin toisena piii-

vänä ruokapöydässä. "Isä, kun mä oon

aikuinen, voitko sä tehdä mulle vauvo-

ja?" Vastasin, että miehet eivät voi syn-

nyttää vauvoja. Isona voit tehdä vauvoia

jonkun naisen kanssa. Ukrin mielessä

tämä avasikin uusia mahdollisuuksia:
'Aiti, voitko sä tehdä mul1e vauvoja?"

Tarkensimme yhdessä, että aikuisena

vauvoja voi tehdä saman ikäisen nai-

sen kanssa, jota rakastaa oikein kovasti.

Ukripa veti taas maton jalkojen alta vas-

taan panemattoman hellyttävä11ä vasta-

uksella: "Mutta mä rakastan vaan teitä".

Pieni flirtti tyttöjen kanssa on silti aina

paikallaan, vaikka omat vanhemmat

viela ovatkin tärkeimpinä mielessä.

Ukri oii aamulla oppinut kurnuttamaan

kuin sammakko. Junassa viereen tuli
pari vuotta vanhempi tyttö, jonka kans-

sa keskustelu sujui heti vaivattomasti.

Silloin Ukri päätti lyödä kortit pöytään.

Hän työnsi kasvonsa lahes kiinni tyton
kasvoihin ja alkoi kurnuttaa. Tyttö jatkoi

keskustelua ilmeenkään värähtämättä,

Ukri puolestaan jatkoi kurnutusta itse-

1'arryiar näköisenä. Lopulta kesirustelu

jatkui ennallaan, eikä tyttö ilmeisesti

ymmärtänyt esityksen ainutlaatuisuut-

ra. Tahän saa tottua vielä aikuisena

miehenä.

Perheen perustaminen voi olla osa ai-

kuiseksi tulemista, mutta Ukria askar-

ruttaa kasvaminen muillakin tasoilla:

"Isä, kasvaako miehistä isoina tiike-

reitä?" Minä: "Mlehet on ihmisiä, eikä

ihmisistä voi kasvaa elaimlä". Ukri: "No

kasvaako konduktööreistä sammakoi-

ta?"

Tänään Ukri kävi kanssani ensimmäistä

kertaa hammaslääkärissä kolmen vuo-

den määräaikalstarkastuksessa. Vasta

vastaanottohuoneessa Ukria alkoi jän-

nittää niin kamalasti, että hän tärisi

lääkärintuolissa. Ukri ei vahäakaan

vastustellut, huutanut tai kiukutellut,
toimi vain ohjeiden mukaan ja tärisi.

Itse tunsin samanaikaisesti voimatonta

tarvetta auttaa muutenkin kuin kades-

tä pitämäIlä ja toisaalta suunnatonta

ylpeyttä poikani kyvystä hillitä itsensa

välttämättömän toimenpiteen aikana.

Tähän lyhyeen hetkeen tuntui kiteyty-

vän paljon olennaista perheen merki-

tyksestä; yhteenkuuluvuuden tunnetta,

huolta, ylpeyttä ja suurta rakkautta.
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