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KÄPÄLÖINNIN NOLLATOLERANSSI

Väinö Hotti

Moraalinen herätys
Suomessa on menossa ennen näkemätön ja kokematon moraalinen herätys. Toisen sukupuolen
koskemattomuus on nostettu tapetille. Paljastus toisensa perään on tuonut ”öljyä laineille”. Miltei
päivittäin on löydetty uusi ”käpälöijä”. Presidenttikanditaatit puhuivat voimakkaasti
”kurinpalautusviikon” puolesta.
Globaali-ilmiö
Eri puolilla maailmaa on herätty ”käpälöintijahtiin”. Ainakin Ruotsi ja Amerikka ovat Suomen lisäksi
kuvassa mukana. Voitaneen ainakin jossakin mielessä puhua ”maailmanlaajuisesta herätyksestä”
(me too campaign).
Vennamolainen putsausilmiö
Suomen poliittisella kentällä samantapainen terävä ilmiö nähtiin Veikko Vennamon aikaan.
”Rötösherrat kuriin”, vaadittiin. Tämä poikkeaa kuitenkin Vennamon ajasta siinä, että siveellinen
närkästys ulottuu poliittisen kentän ”laidasta laitaan”. Moraalinen höykytys on levinnyt epidemian
tavoin yli valtakunnan. Kaikki haluavat saada pisteet tässä kisassa.
”Kaikki, kaikk' ylös yhtenä miehenä nyt Suomen onnea valvomaan!”
Tasa-arvo kyseessä
Ilmiö liittyy vallalla olevaan ”tasa-arvobuumiin”. Eri sukupuolille on taattava ruumiillinen
koskemattomuus. Vaikka muutoin usein nostetaan esille Suomi maailman johtavana tasaarvomaana, nyt on kuitenkin löydetty merkittävä ”porsaanreikä”: Naisia on alistettu, sorsittu! Mikä
erinomainen into valtakunnallisen häpeätahran poistamiseksi!
Savottaa riittää
Lienee niin, että aiheessa on tänään tullut esille vasta ”jäävuoren huippu”. Paljastajia ja
paljastuksia riittää. Eri yhteiskuntaryhmistä löytynee vuosikymmenien saatossa kertynyttä
rikosaineistoa.
Presidentin vaalit
Meneillään olevat presidentin vaalit huomioivat myös tämän kysymyksen. Kaikki kandidaatit kilvan
hehkuttivat koskemattomuuden puolesta. Jotkut käyttivät sanontaa nollatoleranssi. Tulisi
kuitenkin perusteellisesti paneutua tämän vaatimuksen sisältöön.
TANSSI JA KÄPÄLÖINTI
1. Kaksinaamaisuutta
Nollatoleranssista puhuminen tässä yhteydessä on epärealistista. Tanssi on asia, jossa tämä raja
ylitetään törkeästi. Siinä ollaan intiimissä kanssakäymisessä toisen sukupuolen kanssa. Eikä siitä
ole koskaan suuremmin metelöity – kukaan ei ole halunnut puhua ”nollatoleranssista”!
”Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin!” (Matt.23:24).
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2. Käpälöintitalkoot
Yksityinen käpälöinti tuomitaan yksituumaisesti ja kovaäänisesti. Tanssisaleissa tapahtuva
talkoomeininki on yleisesti hyväksyttyä. Tanssisalin käpälöitsijä kuuluu ”käpälälautaan”. Saman
kohtalon ansaitsee myös käpälöintiin suostunut daami.
3. Laillista käpälöintiä
Tanssisalien käpälöinti nauttii valtiovallan (ja jopa kirkon) suojaa. Muualla käpälöinti on julistettu
pannaan, mutta ei siellä.
4. Käpälöintipyhättö
Tanssisali on pyhitetty käpälöinnille. Siellä ei kenenkään tarvitse pelätä sanktioita. Tanssin olemus
jo edellyttää intiimejä otteita. Siellä on mahdollista käpälöidä ”luvanvaraisesti”.
5. Huoruusparketti
Jotkut ovat nähneet tanssin ”laillistettuna huoruutena”. Miksi tähän vakavaan epäkohtaan ei ole
puututtu? Missä viipyy siveellinen närkästys tällä kohden?
”Te olette kuulleet sanotuksi: 'Älä tee huorin'. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo
naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa” (Matt.5:27,28).
6. Tie helvettiin
Hengelliseltä kannalta tilanne on vielä haastavampi. On olemassa kirjanen TANSSISALISTA
HELVETTIIN.
Lars Leevi Laestadius näki tilanteen näin: ”Yleinen huora voi nykyaikana saavuttaa joukkojen
ihailun, jos hänellä on jonkinlainenkaan ulkonäkö ja jos hän laulaa hyvin tai tanssii kuin Herodiaan
tytär… Laestadius ruoski saarnoissaan säälittä julkisyntisiä. Samalla mitalla saivat myös
ulkonaisesti siivosti elävät, nuo ´siveät huorat, raittiit juomarit, rehelliset varkaat…`.”
7. Totuuskomissio
Asian yleisyyden ja vakavuuden takia olisi tarpeen perustaa totuuskomissio, jossa perusteellisesti
käpälöinnit käsiteltäisiin ja ”jokainen kivi käännettäisiin”. Tällöin tulisi ottaa huomioon tasa-arvo,
so. molemmat osapuolet joutuisivat komission eteen vastaamaan teoistaan.
8. Rikostoveri
Jos tarkkasilmäinen viranomainen havaitsee toisen osapuolen (naisen) tavalla tai toiselle
osallistuvan aktiin, hänetkin on vaadittava tilille – tasa-arvo vaatii sen. Hänelle langetetaan tuomio
rikostoveruudesta. Taitaa tanssiparketilla ”puhtaat pulmuset” olla harvinainen näky!
9. Ratkaisu – uskoontulo
Nollatoleranssiin on vain yksi tie: uskoontulo. Mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Kun kääntymätön
ihminen käpälöi ja tanssii, hän toteuttaa itseään. Tässä taistellaan tuulimyllyjä vastaan. Tanssi
kuuluu olennaisena osana jumalattomaan kulttuuriin. Uudestisyntymätön ihminen ei näe siinä
mitään pahaa. Hän ei tunne parempaa vaihtoehtoa. Tarvitaan hengellinen herääminen.

