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KAISA VIITANEN KUVAT VILLE PALONEN

”Aloitin kourimisen
Suomessa”
Pablo Riquelme,
32, Chile.
n Suomessa 12
vuotta.

Kuka
kourii?
Etelän miehen käsi menee haaroihin ihan
huomaamatta. Kunnes hän tulee Suomeen.

S

uomessa jo lapsille opetetaan, että
nenää ei saa kaivaa eikä muiden joukossa ole soveliasta kosketella haaroväliä. Monessa muussa
maassa on eri säännöt. Etenkin latino- ja arabimaissa miehet kourivat sukukalleuksiaan avoimesti kadullakin. Miltä heistä tuntuu tiukkapipojen Suomessa?
asiantuntijan arvio
Miksi miehet koskettelevat toisissa
maissa haarojaan avoimesti, mutta
ei meillä? Yliopistotutkija, jonka
alaan aihe periaatteessa kuuluu, alkaa kysymyksen kuultuaan nauraa.
– Et missään tapauksessa saa
laittaa nimeäni tämän yhteydessä
lehteen, hän vannottaa.
Ilmasto on tutkijan mielestä yksi
syy. Latinomaissa asuneena hän pani
merkille piukan housumuodin.
– Kuumalla ilmalla tiukkoja housuja
käyttävälle syntyy aito rapsutustarve.
Entäs arabimaat? Egyptissä, jossa
miesten perusasu on löyhä kaapu,
kouriminen on yleistä. Kaavun taskussa on jopa käden mentävä reikä!
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– Totta! Viitta mahdollistaa monenlaiset toimenpiteet, tutkija nauraa, mutta vakavoituu sitten.
– Tavat ja eleet periytyvät sukupolvelta toiselle. Toisaalla sukupuolielinten koskettaminen on
normaalia. Protestanttisissa maissa
se koetaan liian osoittelevaksi.
Tutkija muistuttaa, että Kiinassa on
korrektia röyhtäillä ja piereskellä. Latinomaissa halaillaan ja pussaillaan.
Meidän ominaispiirteemme on kaikenlaisen koskettelun välttäminen.
– Suomalainen oppii varhain, ettei itseä tai toisia kosketa julkisesti.
Mitenköhän oppien käy globalisaa
tion myötä?

”Laitan vain palikat
paikoilleen”
Francisco Delahay, 40, Meksiko.
n Suomessa 20
vuotta.

Huomaan yleenSuomessa on ihsä vasta jälkikämeellinen myytti
teen, että taas
latinomiehistä.
tuli kouraistua. En
Täällä ajatellaan,
tee sitä tahallani,
että kaikki latinot
en vain voi sille
ovat karvaisia,
mitään: tarkoitus on laittaa palikat
kitaraa soittavia munankaivajia. Ihan
oikeille paikoilleen.
kuin kaikki suomalaiset olisivat ralliSuomalaismiehet ovat julkiselkuskeja!
la paikalla korrekteja, mutta olen
Chilessä arvostetaan käytöstapovarma, että kotonaan he koskevat
ja. Olenkin alkanut koskea muniini
itseään avoimesti. Me etelän miehet
vasta täällä, vitsinä. Se on futiskenolemme luontevammin sitä mitä
tän äijäilyele, jolla on hauska provoolemme.
soida vastustajaa. Italialaiset ovat
Meksikossa ele on myös vitsi: misiinä eksperttejä.
Kourimisen syy lienee yleensä
nulla on isompi kuin sinulla. Minusta
liian tiukat alushousut. Helele ei ole korrekti, jos paikalla on
singissä muuten näkee
naisia.
monia naisia vetäSuomi on muuttanut minua.
”Kourimimässä alushousujaan
Kun käyn Meksikossa, en
sen syy lienee
parempaan asentoon
osaa enää kiroilla enkä hayleensä liian
–ja se on tosi rujoa!
lailla entiseen tapaan. Mutta
tiukat alustämä
ele ei ole muuttunut
housut.”
mihinkään.

”Se on epäkohtelias ele!”
Luca Maltzeff,
29, Italia.
n Kuusi päivää
turistina Helsingissä.

En ole koskaan
koskenut kiveksiini julkisella
paikalla! Se on
Italiassa epäkohtelias ele, eikä sitä harrasteta
kaveripiirissäni. Voin kyllä kuvitella,
että kun riehakas miesjoukko jonottaa klubille, joku saattaa tehdä tuon
eleen nostattaakseen juhlatunnelmaa.
Kiveksien kourimisella on Italiassa myös toinen merkitys. Jos joku
toivottaisi minulle hyvää matkaa
sanomalla ”toivottavasti lentokone
ei putoa”, voisin taikauskoisena
joko asettaa etusormen ja pikkurillin
metallia vasten tai tarttua kiveksiini.
Naiset tekevät saman tarttumalla
rintaansa. Eleen tarkoitus on poistaa
huono onni. Mutta en ole taikauskoinen enkä siis harrasta tätäkään.
Suomessa en ole nähnyt kenenkään koskevan haaroihinsa, mutta
en ole sillä silmällä tarkkaillutkaan!

”Asiakkaani tervehtivät kourimalla”
Remzi Berktas,
39, Turkki.
n Suomessa
16 vuotta.

Totta kai teen
sitä! Syitä ovat
kuumuus, hiki,
huonot kalsarit,
ihan yleinen
turkkilainen tapa.
Tummat farkut kuluvat päälläni edestä vaaleiksi kourimisen takia. Suomessa kyllä tarkkailen, etteivät muut
näkisi, koska en ujona halua herättää
huomiota. Toisaalta ravintolallani on
suomalaisia asiakkaita, jotka tervehtivät ottamalla itseään edestä kiinni.
Se on meille huumoria. n

Mitä sanoo
suomalaismies?
”Nenää voi vielä kaivaa julkisella paikalla niin, ettei kukaan
huomaa. Munien kohentaminen
on vaikeampaa. Olin juuri teatterissa, ja istuuduttuani asento
oli tukala. Piti odottaa valojen
sammumista.”
Jukka, 26.

