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Koti – M.Aaltonen
Ajoittain saattaa Kanarialla, kuten muuallakin lomaillessa tulla
parisuhteeseen säröjä, jotka vaikuttavat koko loman
onnistumiseen. Usein tämänkaltaiset ongelmat johtuvat siitä,
että parisuhteessa elävien henkilöiden vuorovaikutus ja
viestintä eivät oikein kohtaa toisen osapuolen toiselle asettamia
vaatimuksia.
Tämä saattaa ilmetä myöskin erilaisissa arjen askareissa, jotka
usein parisuhteen jatkuessa pitkään, ikään kuin evoluution kautta,
vakiintuvat molemmille osapuolille.
Itse osallistun kotitöihin, sillä elän ajassa ja kulttuurissa, jossa
miehen odotetaan ottavan osaa kotitöihin. 1800-luvulla elänyt esiisäni Fredrik tuskin tiskasi, mutta hänkin saattoi aistia
sukupuoliroolien joutuvan suureen muutokseen 1900-luvulle
tultaessa. Miina Sillapäästä tuli ensimmäinen kansanedustaja
vuonna 1907, mikä varmasti kauhistutti, mutta myös varmasti
ilahdutti aikalaisissa piireissä. Minna Sillanpään aloittamaa naisen
aseman vahvistamista seurasi seuraavan sadan vuoden aikana se,
että huomaan itse olevani paljonkin keittiössä, osin vapaaehtoisesti,
osin painostettuna.

Tästä keittiö-ulottuvuudesta on seurannut se, että tiskailen usein
öisin, kun palaan kotiini journalistisilta kierroksiltani, jonka hedelmistä
saammekin ajoittain nauttia tämän sivuston kautta. Viimeviikolla tulin
taas yöllä kotiin ja aloin tiskata nostaen kuvassa olevan Shanghaista
ostetun vesikannun pöydälle tiskialtaasta pöydälle, sillä se oli jätetty
likomaan yön yli fairyliuokseen, kuten teemme uusille kannuille. Jätin
kannun siis tiskipöydälle, koska en halunnut kolistella enempää, ettei
rakas perheeni kärsisi keittiöstä kantautuvasta melusta.

Vaimokkeeni nousi aamuyöllä käymään vessassa ja luuli minun
pesseen kannun ja laittaneen sinne normaalia vettä, koska olin
nostanut sen pöydälle. Pahaksi onnekseen hän joi kannusta
fairyliuosta, joka aiheutti hänessä vähemmän positiivisen reaktion,
joka materialisoitui seuraavana aamuna suurina tunteina.

Sanomattakin lienee selvää, ettei vesikannuepisodi antanut parasta
lähtökohtaa kyseiseen päivään. Olen kuitenkin moderni mies, eli
myönsin heti virheeni ja otin käyttöön salaisen katuvan ilmeeni.
Tämä luonnollisesti tehosi jo lounasaikaan mennessä ja ilta olikin jo
varsin mukavaa aikaa perhedynamiikan kannalta.

Tapahtuman opetus on mielestäni se, etteivät miehet saisi ottaa liian
suurta roolia kotitöistä tai keittiössä, sillä seuraukset voivat olla
pahimmillaan katastrofaalisia ja häiritä pahoin muuten toimivaa
parisuhdetta…
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