
Huhtisen väitöskirjatyön esitarkas 
tajat olivat Matti Luoma ja Martti 

Siirala. Vastaväittäjänä toimi Juha 
Varto. Esitarkastajat näkivät Huhti 
sen työssä useita ansioita. Luoma kir 
joittaa lausunnossaan:

“Kun tekijällä [...] on läpikäyvästi ol 
lut vastustajanaan oman aikansa 
valtasuunnat filosofiassa, tieteelli 
sessä ajattelussa, teologiassa ja ylei 
sessä maallikkotason ajattelussa, voi 
tutkimusta pitää tärkeänä puheen 
vuorona valitun aihepiirin kriitti 
selle tarkastelulle [...]”

ja  toteaa sitten: “Huhtisen argumen 
tointi on kauttaaltaan pätevää, välttä 
en monen vastaavan työn akateemisen 
puisevuuden.” Luoma kehuu myös 
Huhtisen lähteiden käyttötapaa ja esi 
tyksen kieliasua. Siirala aloittaa lau 
suntonsa toteamalla, että Huhtisen 
teksti “ilmentää poikkeuksellisen mer 
kityksellistä kosketusta ihmisenä ole 
misen todelliseen problematiikkaan”. 
Siirala kirjoittaa, että Huhtisen “läh 
tökohtana on sairastumisen ja sairas 
tamisen keskuudessamme osakseen 
saama, aikakaudellemme ominainen 
kohtelu”. Hän jatkaa: “Aki Huhtisen 
kosketus asiaan toteutuu intohimoise 
na ajattelun prosessina, joka synnyt 
tää uutta puhumisen tapaa, uusia kä 
sitteitä ja  tuttujen käsitteiden uuden 
laisia keskinäisiä suhteita.” 

Esitarkastajat löysivät Huhtisen 
työstä myös heikkouksia. Luoma tote 
aa: “Kokonaisuutena teos ei silti kai- 
kistellen[?] tunnu pysyvän koossa

[...].” Siirala esittää yksityiskohtai 
sempaa kritiikkiä, mutta toteaa osoit 
taneensa työn puutteellisuudet Huhti 
selle, joka “tajuaa ne ja on valmis ne 
korjaamaan”. Jokainen, joka huolella 
lukee Huhtisen kirjan (ja vilkaisee 
myös muutamaa Huhtisen lähdettä), 
huomaa, että Huhtisen kirja on edel 
leen täynnä Siiralan osoittamia puut 
teellisuuksia (virheellisiä sitaatteja, 
kirjoitusvirheitä, kielellisesti mahdot 
tomia lauseita). Tässä arviossani tar 
kastelen vain Huhtisen työn sisällöllis 
tä puolta, enkä aio osoittaa näitä Huh 
tisen “muodollisia” puutteita. Olen ai 
kaisemmin kirjoittanut Huhtisesta 
paljon laajemman esseen, joka on luet 
tavissa Internetissä osoitteessa http:// 
www.uta.fi/~maarvi.

Vastaväittäjä Vartoa eivät Huhtisen 
puutteellisuudet haitanneet. Hän ke 
huu Huhtista: “Työ on myös akateemi 
sena tutkimuksena hyvin hallittu ja 
osoittaa kirjoittajan tuntevan erin 
omaisesti alansa keskustelun.” Hän 
toteaa: “Huhtisen työssä on eräitä 
puutteita, jotka jäävät kuitenkin erin 
omaisen kehittelyn varjoon.” Vartoa il 
meisesti häiritsee Huhtisen työn us 
konnollinen perusvire, mutta hän ei 
pohdi lausunnossaan Huhtisen uskon 
nollisuutta enempää, vaan tyytyy vain 
yleisesti toteamaan metaforien käytön 
ongelmallisuuden.

Ensilukemalla on vaikeata saada ko 
konaiskäsitystä Huhtisen ajatuksista. 
Hän siirtyy tekstissään asiasta toiseen 
ja toisaalta toistelee omia perusideoi 
taan. Jotkut tekstinosat tuntuvat irre 
levanteilta hänen kirjansa muun sisäl 

lön kannalta. Tyylillisesti hänen teks 
tinsä on usein enemmänkin “proosaru- 
noutta” (Siiralan esittämä luonneh 
dinta) kuin asiatekstiä. Esitänkin pal 
jon suoria lainauksia Huhtiselta. Lai 
naukseni eivät noudata kirjan järjes 
tystä, sillä toisin kuin Huhtinen pyrin 
käsittelemään yhtä asiaa kerrallaan. 
Huhtinen käyttää omassa tekstissään 
paljon kursivointia ja  joskus jopa liha 
vointia. Hän esimerkiksi kursivoi lä 
hes jokaisen sanan “rasva” esiinty 
män. Itse kirjoitan lainauksissani nä 
mä kursivoidut ja  lihavoidut kohdat 
tavallisella tekstityypillä. Huhtisen 
antamista lähdeviittauksista mainit 
sen hakasulkujen sisällä vain kirjoit 
tajan nimen.

Oman arvioni mukaan Huhtisen väi 
töskirjan kaksi keskeisintä aihetta 
ovat rasvan käsitteen kehittelyjä mes 
tari-oppilas -teema. Tutkin tässä kir 
joituksessa, mitä Huhtinen rasvalla 
tarkoittaa. Esittelen myös laajasti 
Huhtisen mestarioppeja, joita työn tar 
kastajat eivät jostain syystä sanalla 
kaan kommentoi. Tampereen yliopis 
ton Aikalainen-lehdessä 3/98 olleessa 
Huhtisen haastattelussa kerrotaan, 
että hän väitöskirjassaan “katsoi mie 
lisairautta maallisen terapian ja kir 
kollisen sielunhoidon yhteenliittymä 
nä”. Luoma väittää löytäneensä Huh 
tisen tekstistä uusia oivalluksia ja nä 
kökohtia terapiaan ja myös Siirala 
toteaa hyötyneensä psykoanalyytikon 
terapiatyössään “Huhtisen syvyysoi- 
valluksista”. Vaikka Huhtisen kirja ei 
juurikaan tarjoa aineksia tälläkin het 
kellä käytävään keskusteluun lääke 
tieteestä ja sen filosofisista perusteis 
ta, esittelen kuitenkin myös Huhtisen 
käsityksiä ihmisen hoitamisesta.

Huhtinen aloittaa johdantonsa kom 
mentoimalla Jorma Palon Helsingin 
Sanomien kuukausiliitteessä julkais 
tua kirjoitusta matemaatikko Nashin 
sairaudesta, joka diagnosoitiin aikoi 
naan skitsofreniaksi. Vaikka Huhti 
nen kirjoittaa ensimmäisen “episodin 
sa” tiivistelmässä, että eksistenssis-fe- 
nomenologinen tutkimusasenne ei saa 
romantisoida mielisairautta (s. 54),
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hänen näkemyksensä mielisairauksis 
ta (hän itse suosii sanaa “hulluus”) on 
varsin romantisoituja käytännön hoi 
totyölle etäinen asia:

“[...] Nash oli jättänyt sieluunsa kipi 
nän jumalaisesta yhteydestään maa 
ilmaan rationaalisen ja sivistyneen 
huippuyksilön alle. Matka itseyteen 
tarkoitti vain tulemista skitsofree 
niseksi muiden silmissä [...] Mieles 
täni hulluus voi olla välttämätön 
kauheus säilyttää sielussa kuolema 
ton elämä.” (s. 7)

Huhtinen kutsuu hieman yllättäen si 
vuilla 78-79 mielisairautta “elämättö- 
män elämän kuoleman esikartanoksi”. 
Tässä vaiheessa hän tekeekin eron 
“käsitteiden” hulluus ja mielisairaus 
välille:

“|M|ielisairas on pudonnut rasvan ti 
laan, mutta jostain syystä [...] mieli 
sairas ei tervehdy hulluksi. [...] Mie 
lisairaan sielussa oleva kipinä rak 
kauden kaipauksesta ei aktualisoidu 
kuten hullun kipinä aktualisoituu 
uskoksi.” (s. 79)

Huhtinen väittää, että skitsofreniapo 
tilaan on mahdollista saavuttaa syväl 
lisempää tietoa kuin “normaalin” ihmi 
sen. Hän kirjoittaa, että terveen kielel 
liset rakenteet ja  kuvat maailmasta 
ovat “liian rasvattomia ymmärtämään 
sairaan tietoa jostakin, jolle ei ole kä 
sitteitä” ja jatkaa: “Mielestäni jokai 
nen skitsofreeninen kertomus tai kie 
lenkäyttö kertoo vain siitä, kuinka ka 
pea mahdollisuus meillä on käsitteel- 
listää ihmiselämän syvimpiä salai 
suuksia [Varto].” (s. 104)

Huhtinen esittää sivuilla 212-222 kol 
metoista teesiään. Hänen viides tee- 
sinsä on: “Psykoanalyysi olisi palautet 
tava juurilleen, kysymykseen perusih- 
misyyden ja Jumalan suhteesta.” Use 
at Huhtisen “hulluutta” koskevat teks 
tinosat ovatkin tulkittavissa niin, että 
hän yrittää puhua yleisesti ihmisen 
elämässään kohtaamista suurista krii 
seistä, joiden seurauksena ihmisellä 
on mahdollisuus pelastautua ja tulla 
uskoon, löytää oma varsinainen itsey 
tensä tms.

Huhtinen pitää itseään ilmeisesti fe 
nomenologina. Hän luettelee Martin 
Heideggerin kirjoja lähdeluettelossaan, 
mutta tuntuu olevan perehtynyt feno 
menologiaan lähinnä Varton parin Hei 
deggerin fundamentaaliontologiaa kä 

sittelevän kirjan kautta (vrt. s. 20). 
Hän kirjoittaa, että fenomenologinen 
tieto sisältää “aina vastuun tiedon vai 
kutuksesta ihmisyyteen” (s. 21). Huh 
tinen vaatii, että luonnontieteellisten 
tieteiden “pitäisi liittää tutkimuksiin 
sa esimerkiksi kysymykset hyvästä ja 
pahasta ja syntymän ja kuoleman mer 
kityksestä koko ihmisyydelle” (s. 24). 
Huhtinen ei kerro, pitääkö hän lääke 
tiedettä kokonaisuudessaan luonnon 
tieteenä vai onko hän vain valinnut 
kritiikin kohteeksi sen osan lääketie 
teestä, jota hän kutsuu “luonnontieteel 
liseksi lääketieteeksi”. Hän ei myöskään 
anna mitään kirjallisuusviitteitä kes 
kusteluun lääke-ja luonnontieteen suh 
teesta. Luonnontieteellisten selitysten 
vaihtoehtona esimerkiksi psykiatriassa 
on tarjolla toki muitakin selitysperus 
teita kuin synti ja  rasva.

Huhtinen ei tunnu olevan erityisesti 
perehtynyt lääketieteeseen tai edes 
sen käsitteisiin. Hän todellakin “syn 
nyttää uutta puhumisen tapaa” puhu 
essaan sairauksista:

“Aids, syöpä, mielisairaus: mielestä 
ni petoja, jotka heräävät meissä hen 
kiin. Ne nousevat esiin epäilyksettö- 
myydestä ja ajavat meitä opituista 
kokemuksista elämyksiin, jotka maa 
nisina paljastavat vieraiden kasvojen 
alta alastoman naamarimme [...] Ja 
vaikka ihminen kieltäisi loppuun 
asti rasvansa, suuressa hädässä tu 
lee eteen tilanne, jossa voi vain ru 
koilla tai hajota kokonaan. [Gui- 
bert]” (s. 222)

En usko, että monikaan lääkäri tai hoi 
taja innostuu keskustelemaan alansa 
käytännöistä Huhtisen sairauskäsi- 
tyksen pohjalta:

“Sairaus on siksi, että ihminen uskoi 
si, ettei hän ole ‘kuten Jumala’. [...] 
Sairauden pimeän yön päämäärä ei 
ole pelastuminen tai terveyden pal 
kinto, vaan eksistoimisen ymmärtä 
minen.” (s. 224)

Huhtinen käyttää nimitystä “paranta 
minen” ja haluaa erottaa sen hoitami 
sesta. Huhtinen väittää, että tavoittee 
na ei pidä olla sairauksien parantami 
nen, vaan potilaan “itseyden” löytämi 
nen (ks. esim. ss. 123, 188, 207 ja 222- 
225). Huhtinen tuntuu ajattelevan, et 
tä jos mielisairas “parannetaan”, niin 
hän menettää “ominaisimman ja salai 
simman voimavaransa” (s. 213). Pa 
rantamisen sijasta pitäisikin vain hoi 
taa häntä. Huhtinen ei missään koh 
taa kirjassaan kerro, millainen “tämä 
yhteinen hoitomatka” konkreettisesti

olisi. Kirjansa alkupuolella Huhtinen 
kirjoittaa: “Se, mitä Jeesus ja Juudas 
tekevät toisilleen kertoo samalla siitä, 
mitä ihminen tekee sairastuessaan ja 
mitä ihmisen pitäisi tehdä toiselle ih 
miselle tämän sairastuessa” (s. 23). Si 
vulla 90 Huhtinen selittää: “Juudas te 
rapoi Jeesusta ymmärrykseen rupeu 
tuvasta rasvasta.”

Huhtinen tuntuu yleensä tarkoittavan 
uskolla perinteistä kristinuskoa, ja 
hän esimerkiksi esittää useita lai 
nauksia Raamatusta. Välillä hän kui 
tenkin tulkitsee Jumalan käsitteen fi 
losofisemmin. Esimerkiksi sivulla 30 
hän mainitsee, että ihmisen “koke 
mukset pyhästä ja terveestä” viittaa- 
vat ihmisen perustaan, jota meidän 
kulttuurissamme nimitetään Juma 
laksi. Huhtisen tapa käsitellä uskoa ja 
uskontoa ei ole filosofinen eikä teologi 
nen, vaan paremminkin julistukselli- 
nen. Jumala ei tunnu olevan Huhtisel 
le pelkkä eksistenssis-fenomenologi- 
nen peruskäsite (vrt. s. 18). Hän kir 
joittaa paljon Jeesuksesta ja Juudak 
sesta ja  jopa väittää, että ristiinnaulit 
semisen kokemus on “kaikkien ihmis 
ten avainkokemus, tapahtuipa tämä 
tietoisesti tai tiedostamattomasti” (s. 
75). Välillä Huhtinen suorastaan hur 
mioituu:

“Totena tieto ilmenee rasvana. Kun 
minä uskon, on minun sen tähden 
puhuttava. Minun täytyy tulla kuul 
luksi tiedossani (Ps. 116:10).” (s. 72)

“Jeesuksen liha janoaa kuolemaa ja 
Juudaksen elämä verta. Kyse ei ole 
symboleista ja käsitteistä, vaan ih 
misyydestä, joka johtaa konkreetti 
siin tekoihin: murhaan, kuolemaan 
ja hulluuteen.” (s. 102)

“Jos Jumala kutsuu henkiseen sai 
rauteen, murhaan, väkivaltaan, se 
on elettävä pakenematta samalla ta 
voin kuin kutsu rakkauteen, onneen 
ja ystävyyteen. Nämä vastakohtai 
suudet [...] kuuluvat molemmat ko 
konaiseen ihmisyyteen.” (s. 134)

Huhtisen mukaan “Jumala on ihmettä 
ja rasvaa” (s. 107). Mitä rasva sitten on?

Rasva mainitaan ensimmäisen kerran 
Huhtisen väitöskirjan sivulla 66 lau 
seessa “Mystikko hyväksyy olemisen 
rasvaisuuden”. Hän jatkaa antavansa 
sanan “rasva” “käsittämättömälle Ju 
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malan ja ihmisen uudelle yhteydelle”. 
Huhtinen toteaa, että hän etsii oikeata 
sanaa kuvaamaan Edith Steinin “ris 
tin pimeää tietä”, joka hänen mukaan 
tarkoittaa “heräämistä eksistenssi- 
seen ratkaisuun”. Hän toteaa, että sa 
nan “rasva” valitessaan hänellä oli esi 
kuvana Maurice Merleau-Pontyn li 
hallisuuden käsite. Huhtinen kirjoit 
taa: “Rasvassa ihminen [...] tunnistaa 
jokapäiväisen elämänsä varsinaisuu- 
den ja epävarsinaisuuden eron” (s. 67). 
Sivun lopussa hän toteaa antavansa 
sanalle “rasva” filosofisia merkityksiä.

Useimmiten ehkä rasvaisuuden ko 
keminen tarkoittaa Huhtisella sellais 
ta tilannetta, jossa siinä olevan ihmi 
sen koko perusturvallisuus järkkyy, oli 
hän sitten sairastunut vakavasti, jou 
tunut väkivallan kohteeksi tai toisaal 
ta itse tehnyt peruuttamattoman ri 
koksen. Hän toteaa, että murha voi jol 
lekin olla “välttämätön teko oman ras 
vaisuuden käsittämiselle” (s. 86, ks. 
myös ss. 91 ja 116).

Luoma kirjoittaa Huhtisesta: “Teki 
jän omintakeisuus keskittyy nimen 
omaan itsevalitun käsitteen ‘rasva’ ja 
‘rasvaisuus’ jne. esillä pitämiseen sa 
nan kömpelyydestä huolimatta.” Siira 
la toteaa rasvasta: “ Rasvan ja  rasvai 
suuden käsitteet emergoituvat elimel 
lisesti ja mahdollistavat sellaisten 
asioitten käsittelyn, joitten nimeäminen 
muuten olisi omiaan hajottamaan koko- 
naisotteen.” Varto kommentoi rasvaa:

“Huhtisen käsite on rasva: rasvaa on 
se, mikä ei asetu hallinnoitavaksi, 
käsitteellistettäväksi, yleistettäväk 
si vaan mikä jää aina näiden ulko 
puolelle, kokemisen yhteisyydeksi. 
[...] Huhtisen käyttämä rasvan käsi 
te (tai metafora) on erityisen onnistu 
nut, kun sen vielä yhdistää Merleau- 
Pontyn lihan käsitteeseen. Rasva jo 
sanana osoittaa sekä koettavalla ta 
valla että käsitteellisesti oman eri- 
tyisluonteensa.”

H uhtinen  itse ilm aisee asian tyy lilli 

sesti h iem an  toisin :

“Ristin syvällisin merkitys on tuskan 
ylittävä ylösnousemus rasvaan, jo 
hon kuuluu kärsimyksen pitkä tie. 
Rasvaan laskeudutaan, koska kai 
kille opetettu yhteinen hyvä on hel 
pompi hyväksyä ja ymmärtää kuin 
henkilökohtainen paha. Tässä on 
rasvan merkitys.” (s. 78)

“Rasva ei ole syötäväksi tarkoitettua 
tiettyä materiaa, vaan olotapa, jolle 
täytyy antaa muotoa ja tehdä jotain 
tai muutoin se pilaantuu. [...] Mie 

lestäni olemassaoloni päämäärä ei 
ole edelläni, se on jo rasvassani, mah 
dollisuudessani olla pilaantuva, 
paistettava, esineellinen ruoan raa 
ka-aine, muovailun kohde.” (s. 200)

Huhtiselle rasva on jonkinlaista hyvän 
ja pahan yhteyttä: “Varsinainen itsey 
den saavuttaminen sulattaa hyvän ja 
pahan, oikean ja väärän, terveyden ja 
sairauden koko ihmisyyden rasvaksi” 
(s. 126). Huhtinen toteaakin, että hy 
vää ja pahaa ei voi erottaa toisistaan 
(ks. esim. s. 85). Koska Jumala on kaik 
kialla läsnä, pahuuttakin voidaan pi 
tää vain yhtenä Jumalan ilmenemis 
muotona (vrt. ss. 68, 100 ja 133). Huh 
tinen uskoo Jumalan (tai ainakin ihmi 
sen itseyden) löytyvän sellaisissa ti 
lanteissa, joissa ilmenee erityisen pal 
jon pahuutta, häpeällisyyttä tai sai 
rautta ja kärsimystä. Hänen mukaan 
sa “kärsimystä pidetään kristityn ys 
tävänä” (s. 38) ja  ahdistusta tarvitaan, 
jotta “tulisimme huolestuneeksi elä 
mästämme; ahdistuisimme synnis 
tämme ja saisimme sovituksen” (s. 77, 
vrt. s. 180). Kun kerran rasvassa on ky 
seessä jokin outo pahuuden ja pyhyy 
den, kärsimyksen ja rakkauden yhty 
minen (vrt. s. 79), niin hartaan kristi 
tyn näkökulmasta maailmanhistorian 
rasvaisin tapahtuma on Jeesuksen ris 
tiinnaulitseminen. Huhtinen käsitte 
leekin aihetta useassa yhteydessä (ks. 
esim. ss. 51, 76, 135-136, 174) ja  hui 
pentaa luvussa Juudas Iskariot ja  p i 
meyden tie Jeesuksen ja Juudaksen 
tarinan rasvaiseen tyyliinsä (ks. erityi 
sesti s. 90 viimeinen kappale).

Sanan “rasva” yms. käyttäminen 
tuntuu usein olevan pelkkä tyylillinen 
tehokeino Huhtiselle. Muutamassa 
tekstin kohdassa se tuntuu olevan 
pelkkä täytesana, jolla ei ole mitään 
asiallista merkitystä. Hän esimerkiksi 
“määrittelee”: “Sielu on mielestäni si- 
tuaatiomme, jossa henki haisee ras 
valle” (s. 132). Sivuilla 89-93 hän pu 
huu märkivästä, tihkuvasta, notkeas 
ta, ontologisesta, rupeutuvasta, eltaan 
tuneesta, polttavasta ja limaisesta ras 
vasta. Nähdäkseni on ajanhukkaa et 
siä jotain “syvyysoivalluksia” näiden 
“käsitteiden” takaa.

Sanaa “rasva” ei tietääkseni ole en 
nen käytetty filosofisessa kirjallisuu 
dessa. Tästä ei kuitenkaan vielä seu 
raa, että kyseessä olisi jokin uusi käsi 
te. Voidaan kysyä, onko koko sanan 
käyttö tarpeen. Eikö voi puhua Juma 
lasta, yhteydestä Jumalaan, pyhyy 
destä, väkivallan uhriksi joutumises 
ta, ahdistuksesta, heräämisestä eksis 
tentiaaliseen ratkaisuun, synnintun 
nosta, häpeästä, oman itsensä ja maa 

ilman pahuudesta ja hyvyydestä jne. 
riippuen siitä, mitä kulloinkin “rasval 
la” halutaan tarkoittaa?

Rasvan käsite joissakin Huhtisen 
antamissa merkityksissä on toki rele 
vantti hoitotieteelle. Lähinnä mieleeni 
tulee tilanne, jossa potilas on sisäistä 
nyt ns. yleisen mielipiteen mukaiset 
käsitykset ja tästä syystä torjuu jonkin 
persoonallisuutensa piirteen ja oireh 
tii psyykkisesti sairastellen. Esimerk 
kinä kävisi vaikkapa seksuaaliseen 
identiteettiin liittyvät ongelmat (Huh 
tinen ei esitä itse mitään tällaista). 
Potilaan hoitaminen voi olla sitä, että 
häntä autetaan ymmärtämään ja hy 
väksymään itsensä kokonaisvaltaises 
ti (Huhtinen kai sanoisi, että hänet 
saadaan hyväksymään oma rasvaisuu- 
tensa). Auttaja vain hoitaa, ei siis “pa 
ranna” pois jotain potilaan ominai 
suutta. Kyse ei ole kuitenkaan mistään 
maailmassa olevasta pahasta ja hyväs 
tä, vaan muiden ihmisten paheksumis 
ta ja hyväksymistä asioista. Psykoana 
lyysissa tavoitteena voi olla saada ana 
lysoitava hyväksymään itsensä, mutta 
esimerkiksi skitsofreniapotilasta hoi 
dettaessa tavoitteet lienevät hieman 
toisenlaiset. Murhaajista ei oikein voi 
edes puhua tässä yhteydessä.

Huhtisen kahdeksas teesi on: “Pa 
rantuminen on mahdotonta ilman mes 
taria, joka jakaa rasvaisuuden” (s. 
219). Huhtisen kirjasta on löydettävis 
sä varsin johdonmukainen mestari-op 
pilas -teema. Hän käsittelee tätä tee 
maa eri paikoissa, mutta poimimalla 
nämä tekstinkohdat muodostuu varsin 
selvä kuva Huhtisen ajatuksista. Huh 
tisen kirjan alkuosan (loogisessa mie 
lessä) oleellisen sisällön voi lyhyesti 
referoida seuraavasti (lukija voi itse li 
sätä sanan “rasva” sopivaksi katso 
miinsa kohtiin):

Me ihmiset elämme yleensä epävar- 
sinaista kenenkä tahansa elämää. 
Kuitenkin ihmisen elämässä tulee vas 
taan käännekohtia, jotka antavat ih 
miselle mahdollisuuden aloittaa mat 
ka kohti omaa itseyttä. Tämä käänne 
kohta voi olla vaikea sairaus, erityises 
ti psyykkinen sairaus, joutuminen vä 
kivallan uhriksi ja jopa se, että me itse 
teemme jonkin hirvittävän rikoksen.

Maailmassa on pahuutta ja kauheuk 
sia, mutta meidän on uskottava siihen, 
että Jumala on kaiken takana. Vaikka 
olisimme tehneet murhan tai jotain vas 
taavaa, meidän on ajateltava, että tämä 
kin oli Jumalan tahdon mukaista. Tus 
kaa, kärsimystä ja (mieli)sairautta voi 
jopa pitää Jumalan meille antama lahja 
na, joka mahdollistaa varsinaisen mi 
nämme löytämisen.

Vaikka olisimmekin tulleet elämäs 
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sämme ratkaisevaan käännekohtaan 
ja voisimme aloittaa matkan kohti it 
seyttä, niin tämä matka ei kuitenkaan 
onnistu ilman toisen apua.

Tätä toista Huhtinen kutsuu mesta 
riksi.

Huhtinen tuntuu ajattelevan, että 
mestaria tarvitaan enemmänkin oman 
itseyden löytämisessä kuin sairauksis 
ta parantumisessa. Hän tuntuu keino 
tekoisesti yhdistävän ajatuksiaan hoi 
dosta ja  toisaalta mestarista ja  oppi 
laasta. Tuo 8. teesi vaikuttaa Huhti 
sen kirjassa loppujen lopuksi aika ir 
ralliselta. On mahdollista esittää koko 
Huhtisen mestari-oppilas -teema il 
man puhetta rasvasta tai sairauksista.

Huhtinen aloittaa (tarkoitan lähin 
nä tekstin loogista järjestystä) mesta- 
riteemansa käsittelyn kritisoimalla 
“länsimaisia” näkemyksiä sallituista 
hoitomuodoista:

“Suomalainen hoito-ja kasvatushen- 
kilökunta ovat saaneet kulttuuripe 
rintönä toimintansa perusteet 1970- 
ja 80-luvun demokraattisessa hen 
gessä. Mielestäni ongelma nuorten 
lisääntyvissä mielenterveysongelmis 
sa on siinä, että nuori ihminen koh 
taa seinän vasta joutuessaan lain 
kanssa tekemisiin [...].” (ss. 217-218)

Huhtinen on siis huolissaan siitä, että 
jos nuorille ei ajoissa aseteta rajoja, 
heidän käyttäytymisensä voi johtaa ri 
koksiin ja  sellaiseen tilanteeseen, jos 
sa nuorta ei voida enää auttaa. Hän ei 
tunnu luottavan “kauhusta vavisten 
hoitoon passitettavia” katsovien “kes- 
ki-ikäisten” hoitajien auttamiskykyyn. 
Ensimmäisen kerran mestarin tar 
peesta puhutaan Huhtisen kirjan si 
vulla 91:

“Mielestäni jokaiselle meille tulisi 
löytyä kavaltaja tai pyhän rasvai- 
suuden mestari, joka osoittaa meille 
sen, mistä oman itsen valheen ja tie 
tämättömyyden hinta alkaa. Ihmi 
nen kaipaa sielussaan toista ihmistä, 
jolla on tuo sama ainutkertainen 
rakastavaisen kaipuu.” (s. 91)

Huhtinen esittelee oppinsa mestarista 
ja oppilaasta hyödyntämällä Platonin 
luolavertausta tai paremminkin Var- 
ton sille antamaa tulkintaa (ks. ss. 108 
ja 111). Huhtinen arvostelee luolaver 
tauksen avulla länsimaista ihmiskuvaa:

“Meille on opetettu, että väkivalta, 
esimerkiksi raiskaus, ihmisen tap 

paminen ja kiduttaminen, on pahaa 
ja tuomittava asia. Länsimainen ih 
miskuva perustuu tasa-arvoon ja ih 
misen oikeuteen päättää omasta 
ruumistaan. Tämä on kuitenkin liian 
kapea-alainen näkemys luolaver 
tauksen ihmiskuvalle.” (s. 112)

Huhtinen jatkaa, että tarvitaan toinen 
ihminen opettamaan meitä ymmärtä 
mään pelkojamme. Tässä auttamis 
työssä auttajan “ei tule kavahtaa au 
tettavan ruumiiseen puuttumisessa 
mitään menetelmää” (s. 112). Huhti 
nen jatkaa: “Tämä ei tarkoita, että aut 
taja nauttisi tai hyötyisi autettavan 
vapauttamisesta esimerkiksi seksuaa 
lisesti, vaan auttaja auttaa niin pitkäl 
le, kuin autettava on valmis voitta 
maan omat pelkonsa.” (s. 112) Myö 
hemmin Huhtinen kuvailee autetta 
van “käsittelyä”:

“Luolasta vapauttamisessa väkival 
ta edustaa todellista ja moraalitonta 
väkivaltaa, jossa kärsimyksen ai 
heuttaja ei tarjoa laastaria iskujensa 
jälkeen, vaan auttaa meitä kannat 
telemaan rasvaista häpeäämme. Au 
tettu jätetään kärsimyksineen pime 
ään, jossa hän nuolee itse omat haa 
vansa ja voittaa pelkonsa. [...] Hänen 
on itse rukoiltava rasvassa itsensä 
tähden. Näin hän nousee syntiinsä.” 
(s. 169, ks. myös s. 116)

Huhtinen selostaa aikaisemmin, mikä 
ero tällaisella hänen kuvaamallaan 
“auttamisella” on sadismiin: “ [A]uttaja 
on mestari, joka on kerran itse ollut au 
tettava ja ymmärtää sen, että auttami 
sessa on kysymys autettavan pelkojen 
poistamisesta eikä auttajan henkises 
tä nautinnosta tai hyödystä.” (s. 113) 

Huhtinen kirjoittaa, että ihminen 
tarvitsee “Jumalaa, joka konkretisoi 
tuu mestarissa” (s. 113), ja korostaa ih 
misen kyvyttömyyttä yksin löytää it 
seytensä: “Me tarvitsemme mestaria, 
joka saattaa pimeän tien alkuun kohti 
pyhää terveyttä.” (s. 120 ks. myös ss. 
113 ja 127) Huhtinen toteaa: “Muka 
vuudenhaluinen länsimainen ihmis 
kuvamme [ihminen?] ei laskeudu va 
paaehtoisesti toivottomuutensa äärel 
le” (s. 127) ja  jatkaa

“[K]un me joudumme raiskauksen, 
pahoinpitelyn, sairauden tai kuole 
man kynsiin, ymmärtämättömyyden 
kauhu paistaa meidän silmistämme. 
[...] Varton mukaan ainoa mahdolli 
suus aitoon parantumiseen on luo 
lasta lähteminen sokaisevaan kirk 
kauteen, rasvaan.” (s. 121, ks. myös 
s. 138 ja ss. 223-224).

Huhtinen toteaa, että luolasta vapau 
tuminen on “uskon kaltainen riski”, 
jonka tulosta ei voi ennustaa: “Sekä 
auttaja että autettava avautuvat sa 
malla sekä vaaralle ajautua itsensä 
kieltämiseen että toivolle kokea aitoa 
rakkautta ja ystävyyttä, rasvaa.” (s. 
116) Auttajankaan osa ei siis miten 
kään helppo ole: “Pimeä tie edellyttää 
tuskaa ja vaivaa molemmilta, sekä 
vapauttajalta että vapautettavalta” (s. 
120, vrt. myös s. 215).

Huhtinen myöntää, että auttamis 
työssä voi esiintyä myös vääriä toimin 
tatapoja (s. 176). Millainen mestarin 
sitten pitäisi olla, jotta “auttaminen” 
olisi oikeaa? Huhtinen toteaa, että 
mestari ei ole “ymmärtävä ja pehmeä 
isähahmo” (s. 117), ja  jatkaa myöhem 
min:

“Mestari on ihminen, joka on jo voi 
deltu kuolemalla ja joka kykenee ra 
kastamaan sielussaan yksilöllisesti 
saamatta vastarakkautta: mestari 
lisää nöyryytyksen määrää sitä mu 
kaa, kun oppilas kykenee voitta 
maan omat pelkonsa, ei mestarin 
pelkoja. Silloin opettaminen ei ajau 
du sadistiseksi, vaan pysyy rasvana.” 
(s. 130)

Huhtinen sanoo, että mestarina toimi 
miseen oikeuttaa “oma kokemus ristin 
pimeästä tiestä” (s. 200, vrt. myös s. 
172). Luultavasti mestarin on itsekin 
siis oltava käynyt läpi sama “autta- 
mis”prosessi, sillä ei kai mestariksi 
voida tulla ilman mestarin apua. Kos 
ka “rasvaan laskeutuessamme me luo 
vumme halusta vanhaan ja tuttuun 
minään, koska eksistenssi ajaa meitä 
kohti itseyttä” (s. 205, ks. myös s. 73), 
niin mestarin tärkein keino “autta- 
mis”prosessissa on oppilaan vanhan 
minän “murskaaminen”:

“Vierauden ja pimeyden maahan as 
tuminen vaatisi puolestaan minän 
murskaamista ja todellisen nöyryy 
tyksen ja kärsimyksen kokemista ja 
vielä uskomista siihen, että se johtaa 
itseksi tulemiseen.” (s. 168, ks. myös 
ss. 162-163 ja 178)

Huhtinen toteaa, että “matka länsi 
maisesta pinnallisesta ja  kansalaiste- 
tusta ‘minästä’" kohti varsinaista itseä 
tuo myös vaaroja mukanaan. “Mat 
kaan lähtenyt” menettää entiset ystä 
vyyssuhteet ja  voi joutua toisten vihan 
kohteeksi (s. 115). Huhtinen lainaa 
Vartoa: “Vapautetulle elämä tulee 
Varton mielestä näin tehtäväksi, jossa 
toisten saattaminen rasvan valoon tu 
lee projektiksi, joka mahdollistaa myös
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oman elämässä kasvamisen - silläkin 
uhalla, että vihamielisten vapautetta 
vien kiukun kohteeksi joutuminen 
osoittautuu kohtalokkaaksi [Varto]” 
(s. 113). Huhtinen puhuukin salalii 
tosta (ss. 201-202). Jos “auttaminen” 
onnistuu, niin oppilas voinee palata ta 
kaisin yhteiskuntaan:

“Mestaria tarvitaan ja pimeyteen on 
siis laskeuduttava. Aluksi silmiä kir 
velee, pelottaa [...] Ihminen alkaa hy 
väksyä kaiken mahdollisen itses 
sään. Varton mukaan tämä on Plato 
nin luolan vastakkaisilmiö: ihminen 
palaa takaisin luolaan ja omaan 
kontrolloimattomaan kokemukseen, 
missä hänen totuutensa nyt on. Mie 
lestäni Varto tarkoittaa, että nyt ih 
miselle konkretisoituu se, kuinka 
elämää voi elää toisin kuin muut, 
mutta silti toisten keskellä [Varto].” 
(s. 224)

Ilmeisesti oppilas on tässä vaiheessa 
valmis itse olemaan mestari ja  jatka 
maan “auttamistyötään omien oppi 
laittensa kanssa.

Olen käyttänyt edellä lainausmerkke 
jä sanan “auttaminen” yhteydessä. 
Jotkut ehkä haluaisivat pudottaa nuo 
lainausmerkit pois. Ainakin eräät us 
konnolliset äärilahkot tuntuvat toteut 
taneen Huhtisen ideoita mestarista ai 
van kirjaimellisesti. Muutamassa ta 
pauksessa “matka itseyteen” tosin on 
tarkoittanut joukkoitsemurhaa.

Huhtinen kirjoittaa: “Kansallissosi 
alistien pyrkimys pois länsimaisesta 
nihilismistä oli sinänsä oikea suunta 
[...], mutta (s. 58) Luulisi Huhti- 
senkin oppineen historiasta, että niin 
moneen fanaattiseen (“sinänsä oike 
aan” tai “sinänsä väärään”) pyrkimyk 
seen on liittynyt monta “muttaa”. 
Auschwitzissa teloitetun Edith Steinin 
muistonkin vuoksi Huhtisen olisi pitä 
nyt käsitellä teemaansa mestarista 
filosofian väitöskirjan edellyttämällä 
kriittisyydellä.

Huhtisen idea mestareista ei ole 
edes omaperäinen. Idea löytyy Var 
toi takin Lihan viisauden sivulta 142. 
Huhtisen omaperäisyys on lähinnä hä 
nen väkivaltaa korostavassa puheta 
vassaan ja hänen todella omalaatui 
sessa ajatuksessaan, että ideaa mesta 
rista voidaan soveltaa myös psykoot 
tisten ihmisten hoitamisessa:

“Mutta todellista mestaria, joka us 
kaltautuisi laskeutua rasvaan skit 
sofrenian äärelle ja kantaa huolta

psykoottisen ihmisen vapauttami 
seksi, löytyy harvoin. Olen yrittänyt 
tässä työssä esitellä heistä muuta 
mia. Tällaisen mestarin tulisi hallita 
sekä suunnattoman väkivallan että 
samanaikaisen rakkauden käyttä 
minen, että se[?] lähentelisi Jeesuk 
sen ja Juudaksen voimavaroja. Mut 
ta mielestäni mikään muu ei saisi 
olla auttajan päämäärä.” (s. 220, ks. 
myös ss. 114-115 ja s. 129)

Huhtinen väittää: “Hullu ymmärtää 
rasvan merkityksen, sivistynyt ei.” (s. 
72) Tuskinpa Huhtinen edes halutes 
saan pystyisi esittämään rationaalisia 
perusteluja käsityksilleen rasvasta. 
Hän voi vedota vain lukijan henkilö 
kohtaisiin kokemuksiin. Jokainen ih 
minen lienee kokenut enemmän tai 
vähemmän vakavia “eksistentiaalisia 
kriisejä”. Tällaiset kokemukset autta 
vat luomaan ainakin mielikuvan siitä, 
millainen ristin pimeä tie voisi olla tai 
miltä rasva voisi tuntua. Mielikuvan 
luominen rasvaan laskeutuvasta mes 
tarista on kyllä jo  vaikeampaa.

Huhtisen tarkoitusperät lienevät hy 
vät. Hän halu 
aa olla syrjitty 
jen ja syrjäyty 
neiden puolella.
Hänen asen 
teensa on kui 
tenkin etäinen; 
alussa maini 
tussa Aikalai 
sen haastatte 
lussa filosofian 
tohtori, kaptee 
ni Huhtinen sa 
noo, että mei 
dän pitäisi ky 
syä, mitä tehdä 
syrjäytyneille,
“niille, jotka 
tuulitakissa pe- 
laavat Prisman 
hedelmäpelej ä”.
Huhtisen esitys 
olisi saanut ai 
van erilaista sy 
vyyttä, jos hän 
olisi rohjennut 
puhua omasta 
rasvaisuudes- 
taan. Hän kir 
joittaa esipu 
heessaan: “Eri 
tyisesti haluan 
todeta, että oma 
henkilökohtai 
nen hädän ja 
avuttomuuden 
kokeminen on 
ollut vähäistä,

mutta halusin silti tehdä tämän tutki 
muksen” (s. 2). Ehkä hän itse ei ole kul 
kenut koskaan ristin pimeää tietä. Jos 
hän tästä huolimatta pitää itseään mes 
tarina, niin eikö hän silloin ole pelkkä 
rasvaton mestari.

Mestarina häntä jotkut ainakin pitä 
vät. Eräskin filosofian väitöskirjatyötä 
Liha, rasva, räime tekevä maisteri ju  
listaa Internetissä kotisivullaan Huh 
tisen omaksi mestarikseen. Aikalaisen 
haastattelussa Huhtinen kehuu työn 
antajansa, Suomen armeijan, avoi 
muutta ja toteaa yliopiston (sairaalan 
ohella) olevan filosofisesti aika toivot 
toman paikan. Kirjassaan hän sanoo, 
että yliopistossa tieto siirtyy “ilman 
väkivaltaa ja intohimoja”; “yliopisto ei 
sisällä rasvaa” (s. 83). Ehkä hän tar 
koittaa, että yliopistossa toisin kuin 
armeijassa ei ole ymmärretty hänen 
toiminta-ajatustaan “auttajan tehtävä 
on nöyryyttää autettavan itsetuntoa” 
(s. 178). Niin kauan kuin mestarien tai 
sellaisina itseään pitävien opeista ol 
laan valmiita kriittisesti keskustele 
maan, uskon yliopistossakin sitä toi 
voa kuitenkin löytyvän.
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