
Luontaistalouden lapsikatraat

Ajatukseen omavaraisuuteen pyrkimisestä liittyy sitkeästi olettamus historian pyörän 
liikuttamisesta taaksepäin. Niinpä epäluuloiset arvelevat, että luontaistaloudessa elävien 
perheiden on pakko kasvattaa lapsilaumaa vuositahdilla. Tähän olettamukseen 
turvautuminen auttaa joitakin kehitysuskovaisia ohittamaan painavia yhteiskunnallisia 
syitä, jotka puhuvat omavaraisuuden ja hajautetumman yhteiskuntajärjestelmän puolesta.

Kierrätys oli joskus ekofriikkien hommaa ja siitä saattoi joutua 
naurunalaiseksi. Nykyisin se on yleistä ja samalla siitä on karissut yhteiskunnan 
kulutustapoja kohtaan esitetty pureva kritiikki. Esittelen tässä kierrätystapaa, joka menee 
pidemmälle. Sitä on harrastettu yli puoli vuosisataa sitten vielä yleisemminkin, mutta se 
jäi elintason nousun myötä pois. Kortsun kierrätys voi olla henkinen haaste 
nykyvihreälle. Rahapihiltä luontaistalouden harrastelijalta  se säästää paljon rahaa mikäli 
ei halua luopua yhdestä elämännautinnosta - seksistä.

Ehkäisyn menetelmät

Takavuosina uutisissa mainittiin, että ehkäisypillereiden käyttö on nostanut talouksien 
likavesien naishormonipitoisuutta. Puhdistuksesta huolimatta hormonit kulkeutuvat 
vesistöihin aiheuttamaan lisääntymisongelmia kalakannoissa tai peräti synnyttävät 
sukupuolisesti epämääräiseksi kehittyneitä kaloja.

Mitkä ovat sitten luonnonmukaisempia ja riittävän varmoja 
ehkäisymenetelmiä? Naisen ruumiinlämpötilavaihteluihin nojautuvan menetelmän 
ehkäisyvarmuus on ehkäisypillerin luokkaa. Muuten hyvä menetelmä voi kariutua 
huolellisuuden puutteeseen. Ehkäisytapoja on enimmäkseen naisille. Mutta mies voi tulla 
vastaan ja ottaa osaa perheenlisäyspohdintoihin. 

Alussa oli puistatus

Kondomin kierrätyksestä mainitseminen herättää helposti hyvin voimakkaita 
vastareaktioita. Tarkemmin ajateltuna asia on yksinkertainen: pestään kondomi käytön 
jälkeen huolellisesti viileällä vedellä kevyesti kämmenten välissä hieroen. En suosittele 
saippuaa, sillä se saattaa vanhentaa luonnonkumia. Puhdistustapa ei eroaa naisten 
käyttämän pessaarin pesusta.

Olen kierrättänyt kondomeja jo viisitoista vuotta enkä huomannut siinä 
mitään ongelmia. Kortsu kestää luotettavasti hyvin pitkän kierrätyksen, joka on täysin 
ristiriidassa valmistajien ohjeiden kansa. Arvelin, että luonnonkumi haurastuisi, mutta 
olen kokeeksi seurannut niiden vanhenemista 15 vuoden ajalta säilyttämällä osan vedessä 
ja osan kuivana. Huolellisesti kohdeltuna, vedessä pidettynä ja valolta suojattuna kortsun 
ikäraja ei ole tullut vastaan, vaikka valmistajat ilmoittavat niiden vanhenevan noin 
viidessä vuodessa. Kierrättäjä ei ole vain luottamuksen varassa, sillä voimme helposti 
tarkistaa kondomin venyvyyttä täyttämällä sitä vedellä ja puristamalla. Pieninkin 
heikkous kumissa näkyy välittömästi. Eri valmistajien tuotteiden laatu saattaa vaihdella, 
joten omalla harkintakyvyllä on viimeinen sana, käyttääkö kortsua uudelleen vai ei. 



Käytön hankaluuksia

Suurin vaikeus kortsujen kierrätyksessä voi olla kumppanin suostumuksen ohella niiden 
saaminen takaisin rullalle. Otan pestyt ja huuhdellut kortsut vedestä ja kuivattelen niitä 
pyyhkeellä. Käännän niitä nurin ja kuivatan toisenkin puolen. Kääntäminen käy helposti, 
jos kääntää kortsun alustavasti ja sitten puhaltaa sen aukkoon. Rullaamista varten minulla 
on kaksi pientä kiinalaisia ruokailuvälineitä muistuttavia sileätä tikkua, joita työnnän 
kortsun sisään, pitäen sitä auki kevyellä puhalluksella. Levitän kepit rinnakkaisiksi, jotta 
kondomi pingottuu kevyesti ja tasaisesti suoraksi ilman poimuja. Sitä asetellessa 
kannattaa olla varovainen kynsiensä kanssa. Sitten sen voi rullata renkaaksi. Muotoillut 
kortsut ovat rullaamisen suhteen vähän hankalampia kuin suorat. Käyttövalmiit kortsut 
voi laitaa takaisin veteen, jos haluaa säilyttää niitä pidempiä aikoja, mutta ennen käyttöä 
niitä on hyvä kuivatella vähän. Vertailun vuoksi olen seurannut myös kuivassa säilytettyjä 
kortsuja, eikä niissä mitään nopeata hajoamista esiintynyt. Kuivan kondomin kumi on 
vähän hankala käsitellä, sillä se tarttuu herkästi kaikkeen kiinni. 

Hankala teema- miksi?

Sukupuolisuus askarruttaa useimpia meistä, mutta silti siitä puhuminen on tavattoman 
vaikeaa. Vertaan aiheen hankaluutta meidän vaikeuteemme muuttaa omaa suhdettamme 
luontoon. Meillähän on monella hyvä tahto säästää ja suojella luontoa - periaatteessa. 
Mutta vaadimme muutokselta henkistä helppoutta. Kierrätysvaatteissa saattaa ällöttää 
ajatus, että joku toinen on hikoillut niissä. Vauvan tuttipullon kierrätys tai toisen 
käyttämän (hyvin pestyn) hammasharjan käyttöönotto voivat olla ajatuksentasolla 
ylipääsemättömiä esteitä tapamuutokselle. 

Kyseenalaistaminen on peiliin katsomista

Elämme neuroottista aikaa, jota hallitsevat sekä vääristyneet hygienia- ja epärealistiset 
turvallisuuskäsitykset, joilla ei ole paljonkaan tekemistä todellisuuden kanssa. Ne ovat 
syntyneet aivan muista syistä. Kohti vastuullisempaa elämäntapaa kulkeva joutuu 
yhtenään erottamaan todellisuuden siitä, mitä toiset siitä kertovat. Matkalla muutokseen 
ei auta muu kuin avoin, muttei sinisilmäinen katse maailmaan.
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Puhallus auttaa saamaan levitystikut paikoilleen

Kumin tasoitus



Rullaaminen meneillään


