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Teksti Antti Berg ja Erkka Mykkänen

26-vuotias A N T T I ei ole koskaan katsonut pornoa, mutta
hänen samanikäinen kaverinsa E R K K A on sen päivittäiskäyttäjä.
He vaihtoivat kuukaudeksi osia.
Kuvitus Juho Huttunen ja ANna Pirkola

Ensimmäiset muistikuvani pornosta ovat
kuin eri aikakausilta. Muistan, kuinka 13-vuotiaana, vuosituhannen vaihteessa, hiippailin vessaan
isoveljeltä pöllimäni pornokorttipakan kanssa. Vielä paremmin
muistan Napsterin, joka 2000-luvun taitteessa mullisti tiedonjaon. Oivallus oli kirkas: voin ladata täältä Metallican uuden kappaleen lisäksi pornoa. Niin paljon kuin haluan ja juuri sellaista
kuin haluan. Todennäköisesti ensimmäiset Napster-hakuni olivat
sex, porn, ehkä blowjob. Sen jälkeen kenties jenna jameson ja sitten varmaan jenna jameson blowjob.
Nyt olen 25-vuotias ja katsonut pornoa päivittäin yli kymmenen
vuotta. Se on aina ollut jonkinlainen iltarutiini, 15-minuuttinen
toimenpide, kuin suihkussa käynti. Istun sohvalla läppäri sylissäni, ja jossain vaiheessa katson pornoa ja runkkaan. En ajattele
pornoa ennen sitä enkä jälkeen sen.
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Esiinnyn silloin tällöin lavarunotilaisuuksissa, ja eräässä runossa puhun pornonkatselustani näin: mun mielikuva elämäst on
valmis ku leffois / ei mielenkiinto pysy levinneis peffois / katon pornoo
ja runkkaan ja käperryn sisääni / kehen oon tullu? / en kai isääni /
mieluiten laukeen / tuttuun tapaani / omaan napaani.
Runo on karrikoitu, mutta siinä on totuuden siemen. Olen seurustellut vakavasti vain muutaman kerran, enkä koskaan yli puolta
vuotta. Naiset, seksi ja seurustelu kiinnostavat, mutta pidän seksiä
niin intiiminä, että harrastan sitä mieluummin itseni kuin sellaisen kumppanin kanssa, jota en kunnolla tunne. Pornoklipit ovat
olleet minun yhden illan juttujani. Ja mikä parasta, vaivattomia ja
turvallisia sellaisia, joissa ei tarvitse miettiä ehkäisyä tai tunteita.
En silti voi olla miettimättä, mitä porno on ehkä tehnyt seksuaalisuudelleni. Onko siitä tullut itsekeskeistä ja orgasmihakuista,
sellaista, jota olisi hankala jakaa seurustelusuhteessa?
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Vartti päivässä kymmenen vuoden ajan tarkoittaa sitä, että olen
katsonut elämässäni pornoa liki tuhat tuntia. Työviikoiksi muutettuna se tarkoittaisi puolta vuotta pelkkää pornoa.
Kun kokeiluamme on takana joitakin päiviä, en ole kiihottunut pornosta vielä kertaakaan.
Pelästyn hieman. En ole kuullut yhdestäkään miehestä, jota porno ei kiihottaisi. Arvelen olevani vain tavallista estyneempi ja yritän katsoa pornoa viinipäissäni, mutta siitäkään ei
tule mitään. En osaa heittäytyä. Humalassa mutta varautuneena
jään tarkkailemaan itse aktin sijaan videoklippien pieniä yksityiskohtia. Suihinottavan näyttelijän silmiä, jotka ovat yliluonnollisen
kauniit, mauttomia vaatteita, joiden häipyminen kuvasta tyydyttää enemmän kuin videoklipin suuseksi tai sitä seuraava paneminen. Olen ehtinyt kyllästyä niihin, vaikka siitä ei ole kuin jokunen
päivä, kun kävin elämäni ensimmäistä kertaa pornosivuilla.
Erkka oli suositellut sivustoa xvideos.com, maailman suosituinta pornosivustoa. Jo etusivulla minua odotti 12 videoklippiä: Alastomia naisia eri asennoissa, peniksiä naisen sisässä, muutamissa
klipeissä ihmisillä vaatteet vielä päällä. Ensimmäisenä klikkasin
auki klipin työhaastattelusta, jossa mies huijaa naisen seksiin.
Sen piti olla amatööripornoa, josta uskoin olevani kiinnostunut.
Mies kävi suoraan asiaan, housut olivat nopeasti nilkoissa ja
suuseksi käynnissä. Sitä seurasi pitkä, monivaiheinen ja -asentoinen yhdyntä. Näky vaivaannutti, hermostutti ja lopulta vähän
kiihotti, mutta ei sen kummempaa. En tiennyt miten tilanteessa
olisi pitänyt toimia. Olisiko minun pitänyt tunkea käteni valmiiksi housuihin? Olisiko minun pitänyt kuvitella itseni näyttelijöiden
paikalle? Onko minun kiihotuttava siitä, kun nainen voihkii kovaäänisesti samalla kun hänen katseensa on aivan tyhjä?
Hämmennys oli samanlaista kuin menetettyäni neitsyyteni. Tällaistako se pornon katselu nyt sitten on. Olen toki nähnyt lyhyesti
pornoa ennenkin: teini-ikäisenä kaverit katsoivat sitä porukalla,
ja joskus tyttöystäväni on pyytänyt minua katsomaan kanssaan
videon tai kaksi. Mutta en muista, että minulla olisi koskaan niissä tilanteissa seissyt.
Olen runkannut 13-vuotiaasta, mutta en ole koskaan tarvinnut siihen pornoa. Aluksi teinivuosinani pelkkä hyväilyn tuntu
riitti. Hiljalleen mukaan tulivat arat seksikuvitelmat. Ne olivat
kaikki samanlaisia fantasioita hellästi koskevista, mutta rajusti
haluavista naapurintytöistä, jotka olivat tuttuja ja joita en ikinä
uskaltanut lähestyä.
Herkkänä tyyppinä, joka jää vatvomaan vääriä sanavalintojaankin tuntikausiksi, en voi olla miettimättä, vaikuttaisiko pornon katselu minuun pysyvästi. Kävisikö niin, että en pian kykenisi
kiihottumaan muusta kuin pornovideoista. Että en enää haluaisi
tyttöystävääni. Porno samanaikaisesti kiinnosti ja pelotti minua.
ANTTI:

Tutustuin pornoon juuri, kun koko teollisuus oli muuttumassa. 1990-luvulla porno oli
tuotantotavoiltaan ja tarinoiltaan Hollywoodin
pikkuveli, mutta 2000-luvulla pornoelokuvien tilalle tulivat netti
porno ja aktin mittaiset klipit. Jenna Jameson on yhä suosittu haku
sanapari xvideos.com-sivustolla, mutta nyt se on vain yksi tuhansista yleisistä hakusanoista. Jameson on joutunut tekemään tilaa
todenmukaisemmalle pornolle. Realitypornon arkinen kuvaustapa ja asetelmat – mies ja vaimon paras kaveri, poika ja kaverin äiti,
kundi ja kaverin tyttöystävä – ovat korvanneet kiiltokuvapornon.
Kehityksestä olisi helppo huolestua siinä keskustelussa, jossa kannetaan huolta pornon toimintamallien siirtymisestä tosielämään. Porno on satua ja fantasiaa, mutta ilman koreaa pintaa
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tämä on helpompi unohtaa. Varsinkin, kun netissä pornoon pääsee niin helposti käsiksi. Yksin xvideos.com-sivustolla käydään 350
miljoonaa kertaa kuussa.
The Guardian -lehti kertoi lokakuussa, että japanilaisnuoret eivät enää ole kiinnostuneita parisuhteesta ja seksistä, sillä olennaiset tarpeet voi tyydyttää netissä yksinkin. Voisiko siis sanoa, että
mitä enemmän, vaivattomammin ja tarkemmin porno vastaa haluihimme ja tarpeisiimme, sitä helpommin käännymme pois toisistamme? Osittain minulle on ehkä käynyt niin. Olisihan yhden
illan jutuissa ainakin se mahdollisuus, että seksi johtaa romanttiseen suhteeseen. Nettipornossa ei ole. Se on saattanut eriyttää
romantiikan ja seksin mielessäni.
Toisinaan porno tuntuu pelkästään itse
keskeiseltä. Entinen Playboy-malli Izabella St.
James kertoo muistelmissaan Bunny Tales ajastaan
Hugh Hefnerin tyttöystävänä. James kuvaa Hefnerin ja tämän ”virallisten” tyttöystävien orgioita, jotka päättyivät aina samoin: Hefner käänsi selkänsä tyttöystävilleen, meni toiseen huoneeseen,
avasi tietokoneelta pornosivut ja alkoi masturboida.
Porno on seksin täyttymys jopa lukemattomien kauniiden naisten ympäröimälle Playboy-legendalle, jonka käytös muistuttaa
riippuvuutta. Pornoriippuvuus puhuttaa ympäri maailmaa, etenkin Yhdysvalloissa.
Riippuvuuden suurimpia saarnamiehiä on Gary Wilson, yhdysvaltalainen entinen anatomian ja fysiologian yliopisto-opettaja,
joka on pitänyt pornonvastaisen TedTalkin. Liki kaksi miljoonaa
kertaa YouTubesta katsotussa esitelmässään hän julistaa samoja
asioita kuin suositulla sivustollaan yourbrainonporn.com. Wilsonin mukaan fysiologiamme ei sovellu pornon katseluun. Siihen
on monta syytä, suurimpana niistä Coolidge-efekti. Sen mukaan
aivomme on ohjelmoitu kiihottumaan eniten uusista kumppaneista, koska metsästäjä-keräilijä-tasoiset vaistomme luulevat niiden olevan uusia mahdollisuuksia lisääntyä. Kun nettipornoa on
määrättömästi, emme osaa lopettaa, sillä aivokemiamme käskee
jatkamaan. Kun runkkaamisesta tulee tapa ja aivomme tottuvat
orgasmeista saatavaan kemikaalihumalaan, runkkauskierre on
valmis. Sen keskellä unohdamme, miten kiihottua muusta kuin
ennennäkemättömästä ja yhä rajummasta pornosta.
Pornoaddiktiolle on keksitty lääkekin, reboottaukseksi kutsuttu itseterapointi. Ensin suljetaan porno pois omasta elämästä, ja
sen jälkeen harjoitellaan kiihottumista ilman sitä. Reboottausta
varten on perustettu useita vertaistukiryhmiä, yhtenä suosituimmista reddit-sivuston alafoorumi, noFap (fapping tarkoittaa runkkaamista). Siellä käyttäjät jakavat käytännön vinkkejä, kertovat
omista kokemuksistaan ja muutamat jakavat tietoa samalla tavoin
kuin Wilson TedTalkissaan. Ja aivan kuten he, Wilsonkaan ei ole
tutkinut tai opiskellut neurologiaa, vaikka puhuu siitä asiantuntevasti. Hän on vain perehtynyt alan keskusteluun vapaa-ajallaan
yhdessä asianajajavaimonsa kanssa.
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Pussailen ensimmäistä kertaa lähes vuoteen pornolakon ensimmäisen viikon lopulla. Treffit eivät ole päähänpisto, vaan uusi askel pari kuukautta kyteneessä romanssissa. Saatan päästä pian selvittämään,
onko porno tehnyt seksuaalisuudestani itsekeskeistä. Olen ihastunut, mutta keskellä uudenlaista ongelmaa.
Pornon kanssa itsetyydytys on aina vaivatonta, mutta ilman sitä
koko touhu tuntuu vaivalloiselta. Entisten kumppaneiden ajattelu
tuntuisi nyt väärältä, puhumattakaan siitä, että runkkaisin ja ajattelisin uutta ihastustani. Kun yritän masturboida monen päivän
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tauon jälkeen, vartti kuluu tuloksetta. Lopulta luovutan ja otan
käyttöön mielensisäisen pornoarkistoni. Alistavaa seksiä entisen
kumppanini kanssa. Se toimii, mutta alkaa nopeasti myös harmittaa. Laukean aina samoille asioille.
Viime syyskuussa psykiatri Norman Doidge kirjoitti The Guardianiin pornon katselusta. Hänen mukaansa pornon likaisin salaisuus on se, että samaan aikaan kun alaa kutsutaan aikuisviihteeksi,
se ammentaa infantiilisimmista freudilaisista peloista, toiveista ja
komplekseista. Katsojat haluavat kaikkea tätä jatkuvasti lisää, sillä Doidgen mukaan porno muuttaa riippuvaisten katsojien aivoja.
Saadessaan seksin kaltaisen kokemuksen pornon katselijan aivot
erittävät dopamiinia ja mielihyväkeskus aktivoituu. Kun tämä tapahtuu vakituisen kumppanin sijaan kohtausten avulla, jotka ovat
täynnä uusia seksuaalisia ”kumppaneita”, alkaa kierre. Pornoriippuvaisten on nähtävä jatkuvasti rajumpia asioita saadakseen entisenlaiset kiksit. Eikä äärimmäistyminen tarkoita vain akteja ja
asentoja. Se tarkoittaa myös esimerkiksi perheen sisäisiin suhteisiin yltäviä asetelmia: äiti opettamassa tytärtään, sisarukset sängyssä keskenään. Vähä vähältä katsoja voi kurkkia pidemmälle, yhä
lähemmäs tabuja, ja katsoa, mikä vielä kiihottaa. Pakko myöntää:
juuri noin minulle on käynyt. Koko teini-ikäni kamppailin sellaista
pornoa vastaan, jossa mies oli kovin dominoivassa roolissa suhteessa naiseen. En halunnut antaa periksi sille puolelle itsessäni.
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TULEN HOMOPORNOSTA
PARHAIMMALLE TUULELLE,
VAIKKEN OLE PITÄNYT
ITSEÄNI EDES BINÄ.

)

Nykyään saatan kiihottua jopa väkivaltaisista videoista.
Silti ihan tavallinen suuseksivideo on se, mikä yhä sytyttää minut helpoimmin, aivan samoin kuin silloin 15-vuotiaanakin.
Kun olen katsonut kaksi viikkoa päivittäin pornoa, pääni on niin täynnä läiskettä ja voihketta, että päätän soittaa Osmo Kontulalle. Suomalaisten seksielämää tutkivalla Väestöliiton tutkimusprofessorilla on varmasti mielipide myös Wilsonin puheista.
Kontula toimittaa alansa huippujulkaisua Journal of Sex Researchiä, jonka kautta hän perehtyy uusiin seksologian tutkimuksiin. Yksikään niistä ei ole vielä todistanut, että nettiporno muuttaisi aivoja ja tekisi meistä samalla tapaa riippuvaisia kuin huumeet.
”Tämä aivo- ja addiktiokeskustelu tulee Yhdysvalloista ja teekutsuliikkeestä. Siinä käytetään tieteellistä kieltä, vaikka ei olla
perehtyneitä aiheeseen”, Kontula sanoo.
Varteenotettavia aivotutkimuksia on toki tehty, mutta ei sellaisia, jotka todistaisivat pornonkatselun ajavan seksiriippuvaiseksi. Arvolatautuneet tutkimukset haluavat demonisoida pornon ja
unohtavat muut tekijät mahdollisen riippuvuuden taustalla.
”On myös väitetty että pornonkatselu miehillä vaikuttaisi siihen, että heidän erektiokykynsä heikkenisi. Omissa seurantatutkimuksissani, jotka kattavat vuosikymmeniä, aktiivisesti pornoa
käyttävillä miehillä ei ollut muita enemmän erektio-ongelmia.
Mutta Yhdysvalloissa on siirrytty siihen, että ’no, nämä vanhat
tutkimukset eivät ole päteviä, kun silloin ei ollut high speed -pornoa saatavilla’. Aina siirretään hypoteesia johonkin, mitä ei ole
vielä voitu todentaa.”
Tutkimusrahoitusta ja -debattia ohjailee Yhdysvalloissa Kontulan mukaan keskustelukulttuuri, joka on paljon poleemisempi
kuin Suomessa.
”Rintamat ovat jyrkät. Ne jotka koettavat vastustaa edellä mainittuja asioita hakevat argumenttia melkein mistä hyvänsä ja melko epätoivoisesti. Säilyttääkseen perusteensa ihmiset käyttävät
kaikkia keinoja. Ohjaillaan tieteellisiä tutkimuksia ja sen tuloksia.”
Vain muutama prosentti pornon katsojista on riippuvaisia, ja
Kontula kyseenalaistaa koko ajatuksen siitä, että porno on addiktoiva päihde. Hänen mukaansa riippuvuus syntyy osin fyysisistä
ominaisuuksista, aivojen rakenteesta ja hormonitoiminnasta. Muu
selittyy henkisillä tekijöillä. Tämä selitys ei kuitenkaan myy Yhdysvalloissa, missä pornoaddiktiosta puhutaan eniten. Kontulan
mukaan siellä vallitsee addiktiokulttuuri, jossa paheista tehdään
herkästi diagnooseja ja diagnooseista bisnestä.
”Kun puhutaan pornon vaikutuksista, itsestään selvä lähtökohta on se, että ne jotka käyttävät aktiivisesti pornoa ovat intresseerattuja seksuaalisissa asioissa keskimääräistä enemmän. Kumpi
vaikuttaa enemmän, muna vai kana?”
Kontulan mukaan porno on tuonut tullessaan joitakin varovaisen myönteisiä muutoksia: suomalaiset ovat oppineet viiveellä
pornosta suuseksin ja anaaliseksin – ja heistä on tullut tyytyväisempiä seksielämäänsä.
”Valtaosa osaa käyttää pornoa, ja muutamille se on ongelma.”
Puhelu Kontulan kanssa on kuin hiljainen ja viisas tauko porno
tulvasta. Katsoessamme pornoa meidän on pakko kohdata oma
seksuaalisuutemme, enemmän tai vähemmän tietoisesti. Klippiä
valitessa täytyy tietää, mistä kiihottuu tai kiinnostuu. Yllättävää
kyllä tulen parhaimmalle tuulelle katsoessani homopornoa, vaikken ole pitänyt itseäni edes binä. Homopornossa on jotakin todella
kaunista, jota en onnistu löytämään heteropornosta, vaikka kuinka etsin. Näyttelijät tuntuvat nauttivan tasapuolisemmin ja olevan
avoimempia, neuvottelevampia ja rennompia.
Sellaisena haluan oman seksini: tasa-arvoisena. Kirjoittaja
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Tracy Moore kirjoittaa Jezebel-verkkolehdessä, että tasa-arvoista seksiä voi pitää tekosyynä seksin vähenemiselle, mutta rehellisemmin ajateltuna todelliset syyt ovat muualla. Kuten vaikka
siinä, ettei tasa-arvon merkitystä oikein ymmärretä käytännössä.
Tasa-arvo ei tarkoita, että makuuhuoneessa molemmat silittävät
toisiaan yhtä paljon vaan että molemmat ovat tietoisia siitä, mitä
toinen seksiltä haluaa. Tätä Moore pitää huomionarvoisena: nykyään sekä miehet että naiset voivat puhua seksuaalisesta tyytymättömyydestään. Puhumalla saa tietää sen, millaisesta seksistä
molemmat nauttisivat.
Kolmen pornottoman viikon jälkeen tapaan entisen tyttöystäväni. Hänen kanssaan harrastin parikymppisenä ensimmäistä kertaa seksiä
vakavassa seurustelusuhteessa. Se oli syvä, intohimoinen ja merkityksellinen parisuhde, johon kuului paljon hyvää, avointa ja erittäin pornonkaltaista seksiä. Kopioimme asetelmia pornosta. Mieltymyksemme kohtasivat, ja seksi oli fantasioideni täyttymystä.
Vasta todellisen seksin harrastamisen myötä annoin itselleni luvan nauttia siitä puolesta itsessäni, jota porno minulle tarjosi. Nyt
haluan kuulla, pitikö hän minua robottina, joka vain toisti sängyssä pornosta oppimaansa.
Ei, hän sanoo. Hän ei pitänyt seksiämme pornonkaltaisena,
miehen halun seuraaminen vain kiihotti häntä. Se, että haluni
olivat pornosta opittuja, oli hänelle yksi lysti.
Samaa sanoo toinenkin vanha tyttöystävä. Hän muisti mieltymykseni valtapeleihin, mutta ei ollut ajatellut sen liittyvän pornoon.
Kun kuuntelen entisiä tyttöystäviäni, mieleeni tulee Väestöliiton seksuaaliterapeutti Mika Lehtosen minulle esittelemä malli
seksuaalisuuden kehittymisestä. Sen mukaan kehityksessä on yhdeksän porrasta. Ensimmäisillä portailla ihastutaan omiin vanhempiin, myöhemmin koulukavereihin ja lopulta uskalletaan puhua
ihastuksista ja pussata. Viimeisillä portailla ollaan teini-iässä ja
uskalletaan kosketella vaatteiden päältä. Yhdeksännellä portaalla rakastellaan. Malli ei kuvaa vain ihmisen kehitystä lapsesta aikuiseksi, vaan se toistuu usein samanlaisena myös, kun kaksi aikuista ihmistä tapaa, ihastuu ja kiintyy. Muistan erityisesti, mitä
Lehtonen on sanonut yhdeksännestä portaasta: se voi olla vaikka
terassin levyinen. Se tarkoittaa, että kun kaksi aikuista ihmistä on
käynyt kaikki portaat läpi yhdessä, ylimmälle portaalle mahtuu
pornoakin, jos se molemmille sopii.
Tammikuun lopussa, kun ihastuksestani on tullut alkava
seurustelusuhde, Lehtosen sanat huojentavat. Jos joskus päädymme sänkyyn asti, on mahdollista, että pornosta tulee osa yhteistä seksielämäämme. Tai sitten ei.
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pornokuurini aikana puhun pornosta ja
seksistä enemmän kuin koskaan. Käy ilmi, että
vain yksi miespuolisista ystävistäni ei katso pornoa. Muut katsovat, ja haluavat puhua siitä, kun se on kerrankin
otettu vakavan keskustelun aiheeksi.
Yhdelle katselu aiheuttaa syyllisyyttä. Toinen yrittää auttaa minua löytämään kiihottavaa pornoa. Kolmas kertoo, että porno sai
hänet tajuamaan, että hän onkin kiinnostunut miehistä. Kaikille
heistä porno on tärkeää. Näytön äärellä voi kokeilla, mikä kiihottaa, ilman että on laitettava itseään likoon.
Itse en silti saa pornosta otetta. Se ei tunnu omalta. Ehkä aloitin katsomisen liian myöhään – ja onhan minut opetettu suhtautumaan pornoon kriittisesti. Sitä ovat kommentoineet pisteliäästi
naispuoliset ystäväni teini-iästä saakka, sittemmin sukupuolen
tutkimuksen opiskelijat ja opettajat. Tuntuu, että pornoa katsoesANTTI:
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PUHE PORNOSTA ON
POHJIMMILTAAN PUHETTA
SEKSUAALISUUDESTA. SE EI
VOI OLLA KUIN HYVÄKSI.

)

sa läpsin näillä ajatuksilla penikseni alas ennen kuin se on ehtinyt
noustakaan. Kun mies laukeaa ruudulla vastanäyttelijän kasvoille,
ajattelen syntyvää sotkua.
En kykene uskomaan satuun nimeltä porno.
Eikä pornoon liittyviä eettisiä kysymyksiä ole helppo ohittaa.
Millaiset työolot videolla esiintyvillä näyttelijöillä on ollut? Onko
taustalla ihmiskauppaa? Onhan tuo nuori varmasti täysi-ikäinen?
Saako kukaan tekijöistä penniäkään siitä, että katson näitä klippejä ilmaissivustoilla, jotka käärivät mittavat mainostulot miljoonista vierailuista?
Jotkut valtiot ovat tuominneet pornon suoralta kädeltä, tuotanto-oloista riippumatta. Islanti on kieltänyt strippauksen ja
parituksen, ja vuonna 2013 hallituksen suunnitelmissa oli tehdä
pornosta laitonta. Vaalien ja hallituksen vaihdon jälkeen suunnitelma hyllytettiin vähin äänin. Britanniassa astui vuoden alusta
voimaan konservatiivihallituksen säätämä laki, jonka mukaan
nettiyhteyden palveluntarjoajalle on erikseen ilmoitettava, jos
haluaa päästä surffaamaan pornosivuilla.
Silti porno tihkuu läpi kriittisen suojamuurini. Panemme kokeilun aikana tyttöystäväni kanssa tuplasti tavallista enemmän.
Videot eivät silti vaikuta siihen, millaista seksiä harrastamme, ja
hyvä niin. Toisin kuin videoiden naiset, tyttöystäväni todella tietää, mistä kiihotun. Juuri se tuntuu parhaimmalta.

P

ornokokeilun päätyttyä tapaamme antin luona ja vaihdamme kuulumisia. Neljä viikkoa on lyhyt aika,
eikä siinä ei ehdi kuin saada aavistuksen siitä, millaista
arki olisi, jos oma suhde pornoon olisi toisenlainen.
Ilahduttavaa kokeilussa oli se, että se sai ystävämmekin avautumaan. Puhe pornosta on pohjimmiltaan puhetta seksuaalisuudesta. Siitä puhuminen ei voi olla kuin hyväksi. Huomasimme, kuinka erilaisia olemme keskenämme. Kaveriporukkamme nuorin on
orgioissa ilotteleva villikko ja porukan ikisinkku aktiivinen ja häpeilemätön pornonkuluttaja. Tämän kaiken tietäminen vapauttaa.
Meistä on tullut läheisempiä.
Kuukauden jälkeen on helppo jatkaa entistä elämäänsä. Toinen
meistä sulki tietokoneensa ja toinen avasi. ■

