
inkkonen on vauvafriikki. Siitäpä ei ole
haittaa. Hän oli myös äidin poika, ehdotto-
masti äidin. Siitä oli aikansa jonkin verran
haittaa. Lastenpsykiatri Sinkkonen työs-
kentelee Pelastakaa Lapset ry:n ylilääkäri-
nä. Hän on hoitanut vuosikausia myös vir-
kaa, jota koskaan ei ole perustettu. Hän on
valtakunnan poika-asiamies, pojaksi kas-
vamisen ja poikana olemisen asiamies.

Esikoisteoksessaan Pienistä pojista kunnon
miehiä (WSOY) hän puolusti muun muassa poi-
kien aseleikkejä. Oikeaoppisuuden sotahan siitä
syntyi. Maailma ei ole 15 vuodessa muuttunut yh-
tään lapsiymmärtäväisemmäksi, lapsuusher-
kemmäksi. Päinvastoin. Tänä syksynä ilmesty-
neessä kirjassa Elämäni poikana Sinkkonen käy
vastustamaan lapsen ominaislaadun manipu-
lointia. Hän haluaa kunnianpalautusta, lapsen
autonomian kunnioittamista.

Paras mahdollinen lahja lapselle ei ole »enem-
män aikaa». Sinkkonen sanoo.

»Se lahja voisi olla vanhempien kriittinen py-
sähtyminen. Lapsen elämää ei saisi hallita oman
sapluunansa mukaisesti. Jospa isätkin kuuloste-
lisivat, millaisia lapset ovat, pysähtyisivät mietti-
mään itseään ja muistaisivat senkin, ettei las-
tenhoitoa ja parisuhdetta voi erottaa toisistaan
tavalla, jolla se nykyisin tehdään.»

Lapsen tie on leikki, joka Sinkkosen mielestä
tulee palauttaa juurilleen. »Keskustelussa sota-
leikeistä sotkettiin symbolit ja todellisuus. Leik-
ki on toisia todellisuuksia, mielikuvituksen maa-

ilmaa. Leikissä on kaikki tasot. Hyvää oloa ja ah-
distumista palastellaan siedettäväksi osasiksi.
Leikin ja luovuuden maailmassa kukaan ei kuo-
le, ei katoa, eikä mene rikki.»

Leikin palauttaminen juurilleen merkitsee lap-
sen manipuloinnin lopettamista, stereotypioi-
den kumoamista ja sukupuolineutraalista kas-
vatuksesta luopumista.

»Uskomme, että kasvattamalla lasta tietyllä ta-
valla, hän tulee haluamamme kaltaiseksi. Ajatus
ei toimi. Joksikin tuleminen on biologiaa, gee-
nejä, vuorovaikutusta ja kasvattamista, eikä lop-
putulosta voi ennustaa.»

ontiolahden kunnassa, Kunnasniemen
kylässä Höytiäisen rantamilla oli punai-
nen puutalo, kaksiluokkainen kansakou-

lu. Sen yläkerrassa asuivat Sinkkoset, äiti Aino,
isä Uki ja vuoden 1951 kevääseen syntynyt aino-
kainen Jari.

Isä oli metsuri, savotoilla kulkija. Äiti oli ala-
koulun opettaja, alati läsnä, ja Jari oli herkkä, lu-
kevainen ja leikkiväinen. Yläkoulun miesopetta-
jassa oli jännittävää tuulahdusta suuresta maail-
masta. Hän oli armoton lukija, keskustelija ja hän
pystyi nimeämään radiosta kuulemansa klassi-
sen teoksen. Sitä Sinkkonen muistaa hämmäs-
telleensä ja esimerkkinä sivistyksestä pitäneensä.

Koulu oli Kunnasniemen kulttuurikeskus, siel-
lä tapahtui kaikki, mikä yhdessä piti tapahtuman
hartaudellisista tilaisuuksista isänmaallisiin tai
muutoin vaan maallisiin tilaisuuksiin. Ja opetta-

hän
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Jari Sinkkonen
»Järkyttävää oli se, että minua kymmenvuotiasta,
äidistä erotettua ryhdyttiin puhuttelemaan
Sinkkoseksi», muistaa psykiatri ja poikien puolustaja.

� ”Mitä syyl-
listäminen
tarkoittaa?
Jos joku tun-
tee syyllisty-
vänsä, niin
siinä on aina
mahdollisuus
katsoa itseään
peilistä.”
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jan lapsen piti läsnä olla, omasta tahdosta
tai tahdotettuna.

Koululla oli myös oppilaskirjasto ja kylä-
kirjasto. Sinkkonen muistaa, miten hän äi-
din kanssa sai saapuneita kirjalaatikoita
availla, miltä tuoreet kirjat tuoksuivat ja
miten lukemisesta saattoi lumoutua, uu-
pumatta lumoutua. Poika tiesi olevansa
etuoikeutettu, ja sama kokemus toistui sit-
ten myöhemmin, kun huilunsoittaja saat-
toi luokkia joulu- ja kesälomien aikana har-
joitussaleinaan käyttää.

Lapsuutta varjosti isän alkoholiongel-
ma, »eikä äitikään aina ihan helppo ollut»,
mutta lapsuuden rauhaa ja tilaa kuitenkin
oli. Sitä tilaa muokattiin, kun pojan kou-
lunkäynti siirtyi Joensuuhun.

»Luokka oli suuri, ja kaikki enemmän tai
vähemmän hukassa, jo maalta tulleiden
kielessä oli yllättävän iso ero kaupunkipu-
heeseen verrattuna. Järkyttävää oli se, että
minua kymmenvuotiasta, äidistä erotettua
ryhdyttiin puhuttelemaan Sinkkoseksi.»

Kaupunkilaislapset olivat oppineet luis-
telemaan ja pelaamaan jalkapalloa. Kun-
nasniemen viettävillä pihoilla lyötiin kyllä
pesäpalloa, mutta jalkapallon pelaaminen
ei olisi ollut oikein mahdollistakaan.

Kun pelaamiseen liittyi »vähän äksee-
rausta ja kilpailemista», joutui Sinkkonen-
kin, vaikka ei epäliikunnallinen ollutkaan,
joukkueita jaettaessa jakojäännökseksi.
Sen kokemuksen jakavat tuhannet, mutta
ehkä heitä yhdistää myös ymmärrys siitä,
että jakojäännöksellisyys saattoi myös
luonnetta karaista.

Vaimon myötävoimaisella kannustuksel-
la Sinkkonen on nyt käynyt Hetan kevät-

hangilla ja pitääkin hiihtämistä »ainoana
mielihyvää tuottavana liikuntamuotona». 

ppikoulussa opettaja kysyi, ryhtyi-
sikö Jari selloa soittamaan. »Se ei
ollut ikänä käynyt mielessänikään

ja vastasin, että minun pitää siitä kotona
puhua. Kotona minua moitittiin, kun en ol-
lut heti suostunut.»

Seuraavan kerran opettaja tarjosi huilua
ja hieman altakulmaisesti Sinkkonen sii-
hen suostui. Sittemmin hän opetti huilun-
soittoa ja pystyisi itsensä edelleen myös
huilistina elättämään.

Soittaminen yleensä ja huilunsoitto erik-
seen kuuluivat kategoriaan »tyttöjen juttu-
ja», ja siitä Sinkkosta muistutettiin, kun
naamaansa lumella pestiin. Voiton päivä
koitti, kun hän soitti huilullaan Beatlesien
Yesterdayn, tytöt tykkäsivät ja pojat älysivät,
että soittaminen tuottaakin lisäarvoa.

Sinkkosen isä teki itsemurhan pojan ol-
lessa 16-vuotias. Surulle ei silloin aikaa ollut,
isän ikävän aika oli, kun itse isäksi oli tullut.

nsimmäinen yritys päästä lääke-
tieteelliseen epäonnistui. Sitä seu-
rasi outo ajatushäiriö.

»Olin lukenut Freudia 14-vuotiaasta läh-
tien, olisin päässyt papereiden perusteella
opiskelemaan psykologiaa, mutta pyrinkin
valtiotieteelliseen. En ymmärrä sitä tänä
päivänä.»

Muutaman valtiotieteellisen viikon jäl-
keen Sinkkonen kuitenkin lähti 1969 opis-
kelemaan lääketiedettä Sveitsin Fribour-
giin ja kandidaattitutkinnon jälkeen Lau-
sanneen. Seitsemäksi vuodeksi pois kotoa.
Hän valmistui myös diplomihuilistiksi, ja
»ne vuodet auttoivat äidistä irtautumista».

Eivät vielä ihan kokonaan. Vielä avioitu-
misen (1982) ja isäksi tulemisen jälkeenkin
kolmoisroolitus koetteli eritoten kesälo-
milla, kun samanaikaisesti oli äidin poika,
lastensa isä ja vaimonsa mies.

apsuuden palauttaminen lapselle
edellyttää vanhempien aikuisuuden
uudelleen löytämistä. Aikuisuus on

ehkä hukkautunut ajan kiivaassa riennossa,
ennen kaikkea siksi, »että nyt eletään niin
erilaista lapsuutta, kuin mitä me olemme
eläneet. Tunnistammeko lapsuutta enää?»
»Ympäröivä maailma on harhauttanut van-
hemmat pahasti. Lapsi osaa pelata moni-
mutkaisia tietokonepelejä, mutta osaako
hän vaihtaa alushousunsa päivittäin?»

Ongelma ei ole se, että lapset osaavat
monia asioita vanhempiaan paremmin.
Riskinä on ymmärtämättömyys siitä, ettei-
vät lapsena olemisen realiteetit ole muut-
tuneet, vaikka maailma olisi miten digi-
taalinen tahansa.

Sinkkoselle perusvanhemmuuden perus-
asioita ovat hygieniasta, ravinnosta ja nuk-
kumisesta huolehtiminen. »Vanhemmat ky-
selevät, mitä he ovat tehneet, kun lapsesta
on tullut sellainen tai tällainen. Eivät välttä-
mättä mitään kovin väärää tai haitallista.»

»Aineellinen niukkuus tuki lapsen kehi-
tystä. Kaikkea ei saanut heti, se tuki odot-
tamista. Muistan, miten pitkään olin odot-
tanut ensimmäistä nauhuriani tai kiika-
riani. Kaveritkin sitten kävivät niitä vielä
katsomassa.»

»Nyt kun vanhemmilla on mistä antaa,
rajanveto on vaikeampaa. Kun rahaa on,
miksi siis kiusaisin lasta. Ja lopputulokse-
na on se, ettei mikään riitä, mikään ei tyy-
dytä. Mistään ei saa luopua, aina pitää
mennä hyvin. Elämässä vain pitää voida ol-
la myös surkea, tyhmä ja idiootti.»

»Aikuisjärjen häviäminen on osittain
myös sitä, että kasvatusidean heiluri on
liikkunut täydellisestä kurista täydelliseen
vapauteen.»

Lapsuuden palauttaminen takaisin lap-
selle on entistä vaikeampaa myös siksi, että
niin monin tavoin, eikä vähiten kaupallisin,
lasta painostetaan murheellisella tavalla
kurottautumaan kohti aikuisten elämää.

»Lapsi kasvaa sellaiseksi, miksi hänen pi-
tääkin tulla, jos hän saavuttaa sisäisen au-
tonomian kokemuksen.»

Tämä saattaisi riittää vastaukseksi myös
kysymykseen elämän tarkoituksesta.

tereotypioissakin tyttöjen tila on
muuttunut avarammaksi. Jos on niin
sanottu kiltti tyttö, niin sehän sopii,

mutta vaikka olisi taipumusta räväkkyy-
teen ja terhentymiseen, niin siitäkin saa bo-
nusta. Kaikki käy, eikä psykiatria vielä näy.

»Lasten omanlaisuutta ei pidä sotkea ai-
kuisten tasa-arvoon, poikien ja tyttöjen eri-
laisuus on myönnettävä vaatimatta tasa-
vertaisuutta.»

»Tytöiltä kiellettyjä asioita on vähän, pojil-
le pitää saada lisää liikkumatilaa. Poikien ja
tyttöjen eriyttäminen eri oppiaineissa luo-
valla, kokeilevalla tavalla on kannatettavaa.
Pojathan pitävät projekteista. On täysin rii-
datonta, että yhdeksännen luokan päästöto-
distuksissa pojat putoavat. Kuinka paljon on

hän

�Kuka?
� Jari Joutsi Kaleva Sinkkonen
� Ikä: 54
� Syntymäpaikka: Kontiolahti
� Kotipaikka: Helsinki
� Koulutus: lääketieteen tohtori,
lastenpsykiatri
� Työ: Pelastakaa Lapset ry:n
ylilääkäri
� Perhe: puoliso psykoterapeut-
ti Mirja Tiainen, lapset Elina, 22,
Juhani, 21 ja Katariina, 18
� Harrastukset: klassinen
musiikki, huilunsoitto, ooppera,
lukeminen
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Jari Sinkkonen pystyisi edelleen elättämään it 
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poikia, jotka joutuvat tukahduttamaan lah-
jakkuutensa stereotypioiden takia?»

»Pitää keksiä tapoja saada pojat musii-
kin, kuvataiteen ja lukemisen koukkuun.
Isto Turpeinen on rikkonut tabun, Vantaan
Tanssiopistossa on runsaat 70 tanssivaa
poikaa. Siinä on murrettu poikien oman

kulttuurin stereotypioita, ja ilmiönä se an-
saitsee suuren huomion.»

Sinkkonen kyselee, sietääkö hektinen
aika aikaisempaa huonommin lasten säh-
läämistä. Oireilulle pitää saada nimi, jonka
jälkeen asia on ikään kuin hallinnassa ellei
peräti hoidettu.

»Tässä on menty kamalalla tavalla met-
sään. Mielenterveydelliset ja ruumiilliset ky-
symykset eivät ole yhteismitallisia. Diagno-
soitava ei lopu. ADHD-muoti on nyt väisty-
mässä ja tilalle on tulossa kovalla vauhdilla
bipolaarinen häiriö, kaksisuuntainen mieli-
alahäiriö. Ja oireita hallitaan taas lääkkeillä.»

»Luojan töitä ei loputtomiin pitäisi ma-
nipuloida. Kyllä se niin on.»

oulu on Jeesuksen synttärit. Evanke-
listat ovat huolella kertoneet Jeesuk-
sen lapsuudesta ja hänen suhtautu-

misestaan lapsiin.
Onko siinä jokin painotettu viesti, sitä
Sinkkonen ei käy arvuuttelemaan, mutta se
häntä hämmästyttää, ettei »Jeesus kehot-
tanut lapsia muuttumaan nopeasti ai-
kuisiksi, vaan aikuisia muuttumaan lapsen
kaltaisiksi».

Sinkkosen evankeliumi, hyvä sanoma, pi-
tää sisällään ajatuksen siitä, että unohta-
malla hetkittäin kasvatuksen periaatteet on-
kin pakko valpastua olemaan läsnä, valpas-
tua kuuntelemaan ja jakamaan ilo ja ki-
pu. SK

elämäni kuva
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»Kuvaan liittyy vihlaise-
va muisto. Pian sen
ottamisen jälkeen 1953
minun epäiltiin sairas-
tuneen leukemiaan.
Vietin Helsingin Lasten-
klinikalla muutamia
viikkoja Arvo Ylpön
potilaana. Äiti palasi
kotiin. Erokokemuksella
on ollut vaikutuksensa
nykyiseen ammattiin
päätymisessä.»

sensä myös huilistina.

J�
� ”Eivät pojatkaan ole
vapaita ulkonäköpai-
neista”, Jari Sinkkonen
sanoo. ”Heillä on vain
sen käsittelyyn vähem-
män sanoja, he ovat sel-
västi yksinäisempiä.”


