
MIMMITSUHTEET

Maksullisessa 
miesseurassa

Maksaisitko sinä 150 euroa siitä, että sai-
sit viettää kaksi tuntia tuntemattoman 
miehen kanssa? Kokeilin sitä, kolmesti.

Kaisa Viitanen Kuvitus elina Kallio
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 I 
hmiskauppaa! Se sana tulee en-
simmäiseksi mieleen, kun kuu-
len toukokuussa uudesta hel-
sinkiläisfirmasta. Klikkaudun 
Seuralainen.fi nettisivulle, jos-
sa on katalogimaisia valokuvia 

auringonlaskusta ja pariskunnasta 
hiukkarannalla.

”Unohda deittipalstat, vuokraa 
mies! Ostettu miesseuralainen 
omistautuu naiselle.”

 Liikeidea on simppeli: nainen 
voi rahalla ostaa itselleen seuralai-
sen. Firman palveluksessa on pari-
senkymmentä aikuista suomalais-
miestä, jotka ovat valmiit tekemään, 
mitä asiakas haluaa: kuljettamaan 
kesämökille, esittämään sukujuh-
lissa poikaystävää tai vaikka viettä-
mään kahdenkeskeisen illallisen 
naisen kotona. Vain seksiä palvelu 
ei välitä, mikä olisikin laitonta.

Mutta myös siihen suuntaan si-
vustolla viittaillaan. Vai mitä pitäi-
si ajatella, kun kohdassa, jossa 
miehet mainostavat itseään herra 
Perfect kirjoittaa: ”Monet naiset 
ovat kehuneet minua kestäväksi 
jätkäksi makuukammarin puolel-
la, kuka osaa ottaa naiset huomi-
oon ja hemmottelee vaikka aa-
muun asti”.

Mukava etu haravointikeikalla?
Suurin osa kandidaateista edus-

taa keski-ikäistä monitaituria, joil-
la on amerikkalaishenkisen itse-
luottamuksen lisäksi hanskassa 
niin espanjan alkeet, sukellus ja 
edustustilaisuudet suurlähetys-
töissäkin sekä tangon tanssiminen, 
kotimainen kaunokirjallisuus ja 
kylpylälomat.

Kuka ihme tällaista tarvitsee?  
Itse maksan mielelläni miehestä, 
jos saan vastineeksi remonttiapua 
tai akupunktiota, mutta miksi ku-
kaan maksaisi pelkästä oleilusta 
tai ajankulusta? Eikö ihmisseura 
ole tähän asti ollut ilmaista?

Nettisivu taitaa arvata epäilyk-
seni, koska vastaukseksi se listaa 
monenlaisia syitä miehenostoon. 
Stressaavat sukulaisvisiitit: va-
kiintumiskysymysten keskelle voi-
si kerrankin viedä komean mak-
sullisen poikaystävän. Tansseissa 
olisi etua, jos mukana olisi oma 
kavaljeeri, joka ei tanssisi kertaa-
kaan muiden kanssa. Aika villiltä 
kuulostaa myös lahjaidea: maksul-
lista seuraa naisystävälle, jolla on 

jo kaikkea!
Täytyypä vähän vakoilla. Kuun-

telen netistä, kun Radio Helsingin 
Maria Veitola haastattelee firman 
vetäjää Arja Toolaa. Hän saa liike-
idean kuulostamaan loogiselta, 
palvelulta muiden joukossa.

Toola kertoo laittaneensa työ-
voimatoimistoon ilmoituksen 
avoimista työpaikoista ja saaneen-
sa yli sata hakemusta. Kriteerit oli-
vat tiukat ja ne on nähtävillä ver-
kossakin: seuralaisen on oltava it-
sevarma mutta ei itsepäinen (asi-
akkaamme haluavat ennemmin 
puhua itse kuin kuunnella seura-
laisen juttuja, yrittäjä muistuttaa). 
Täytyy olla terve, kohtelias ja re-
hellinen. Lista on pitkä, mutta 
olennaisinta siinä on lause: ihailet 
aidosti naisia.

Mies merelle   
En kerro ammattiani, mutta 
esittäydyn Toolalle puhelimessa 
muuten rehell isesti .  Kerron 
takeltelevalla äänellä olevani 
kolmekymppinen nainen, ja 
palanneeni ulkomailla vietetyn 
talven jälkeen Suomeen. Nyt 
k aipaan lempiharrastustani 
melomista.

– Merelle ei pitäisi mennä yksin 
ja kaverit ovat kiireisiä. Löytyisikö 
teiltä minulle pariksi tunniksi me-
lontaseuraa, kysyn Toolalta.

Hän kuulostaa ystävälliseltä.
– Kaipaatko ammattilaista vai 

kokemattomampaa?
Vakuutan, että perussporttinen 

melontaa harrastanut mies kelpaa. 
Toola tarkentaa vielä, minkä pitui-
sen kaverin haluaisin, entä onko 
hiustenväritoiveita. 

Kun en osaa heti vastata, Toola 
kertoo, että tanssipartnerin valin-
nassa nämä ovat olleet asiakkaille 
tärkeitä seikkoja. Annan lopulta 
Toolan itse valita sopivamman.

– Tiedän sinulle tosi hyvän ur-
heilullisen ja seurallisen kaverin!

Saan seuralaiseni numeron, en-
kä voi olla tarkistamatta sen omis-
tajaa tiedustelusta: pelihalli Mega-
zone. 

Mielikuvat lähtevät laukkaa-
maan, mutta yritän hengitellä lun-
gisti. Minähän maksan tästä, eli 
minun ei tarvitse hermoilla, teen-
kö seuralaiseen vaikutuksen. Os-
tan melomisseuraa, en muuta.
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Seison Hietaniemen uimakioskin 
kulmalla, kuten puhelimessa so-
vimme. Pälyilen vaivihkaa ympäril-
leni. Ei kai se ole tuo plösö kaljama-
ha? Entäs tuo, japanilaisen näköi-
nen timmi zenmestari, olisipa, toi-
von! En kehdannut aiemmin myön-
tää, mutta kyllä seuralaisen ulko-
muodolla on väliä.

Jaska löytyy kulman toiselta 
puolelta. Hän on selvästi minua 
nuorempi, ehkä 25-vuotias. Val-
koiset caprishortsit, urheilusan-
daalit ja t-paita. Kaveri on ilmei-
sesti keväällä värjännyt vaalean 
tukkansa tummaksi, nyt se näyt-
tää leijuvan juurikasvun varassa 
sentti päälaen päällä. No, melo-
maanhan tässä ollaan menossa, 
hymisen itselleni ja alan höpötellä 

kuin olisimme vanhat kamut.
Jaska kertoo meloneensa joes-

sa, järvessä ja meressä, vanha te-
kijä siis. Vajalla valkkaamme sopi-
vat yksikkökajakit ja täytyn innos-
ta. Tätä olen kaivannut koko tal-
ven!

Sujahdamme pitkiin paattei-
himme ja lähden satamasta. Jaska 
seuraa perässä. Lasken päässäni 
hintoja: kolme varttia on jo men-
nyt, minne tunnissa ja vartissa vie-
lä ehtii?

– Sopiiko, että kierretään Seura-
saari, kysäisen.

– Sopii, kuuluu reipas vastaus 
takaani.

Kun hetken päästä vilkaisen 
taakseni, kylmetyn. Kajakin val-
koinen pohja loistaa taivasta koh-

ti. Jaskaa ei näy missään.
Merikajakkini ei käänny het-

kessä, sählään ja kauhon, mutta en 
pääse lähemmäksi. Jaskaa ei näy, 
kajakki pysyy väärinpäin. Näen 
vain hätäisiä melanvetoja pinnan 
alla. Mitä jos seuralaiseni kuolee 
keikalla, panikoin. Lopulta Jaskan 
pää pompahtaa pintaan. 

– Sandaali lipsahti polkimen 
taakse ja sitä reuhtoessa tasapaino 
petti, mies selostaa kymmenastei-
sesta merestä.

Onneksi emme ole kaukana 
rannasta. Jaska ui maalle, minä 
otan hänen kajakkinsa kärjen kai-
naloon ja yritän hinata sen takai-
sin laiturille. Huolestumisen jäl-
keen alkaa vähän ärsyttää: en minä 
tällaista tilannut!

Jaska seisoo laiturilla kuin ui-
tettu koira ja yrittää hymyillä. Eh-
dotan, että lopetamme tähän. Kal-
lista lystiä, mutta en millään raas-
ki pakottaa poikaa takaisin paat-
tiin, enkä taida edes uskaltaa läh-
teä moisen kaatuilijan kanssa pi-
demmälle. Ja jos tarkkoja ollaan, 
Jaskan piti varmistaa minun tur-
vallisuuteni, en itsekään ole mi-
kään pelastuskouluttaja.

Jaska on sinnikäs ja vetoaa saa-
vansa trauman, jos lopetamme 
näin. Entisenä hevostyttönä tie-
dän, että putoamisen jälkeen on 
noustava satulaan, ja suostun.

Ehdotan, että kierrämme tyy-
nen merenlahdelman, jossa ranta 
on koko ajan lähellä.

– Kyllä sä voit mennä lujempaa-
kin, Jaska ehdottaa, kun löpötte-
len melkein nollavauhtia hänen 
varovaisten vetojensa vieressä. 
Yritän jutella ankean tunnelman 
piristämiseksi. Jaska kertoo ol-
leensa tähän asti kolmella seura-
laiskeikalla.

– Kyllä mua aina jännittää, kun 
ei yhtään tiedä millainen nainen 
on vastassa.

Jotkut Jaskan kollegat on kuu-
lemma palkattu tekemään asiak-
kaan entinen kumppani musta-
sukkaiseksi.

Näen ulkoilutiellä pariskuntia 
kädet toistensa ympärillä ja yhtäk-
kiä minulle tulee jotenkin tyhjä 
olo.

Kun hetken 
päästä 
vilkaisen 
taakseni, 
kajakin valkea 
pohjaa loistaa 
kohti taivasta.
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 Yhden kokeilun perusteella ei 
voi sanoa mitään. Soitan 
Toolalle uudelleen. Nyt jo-

tain ihan muuta!
– Olisiko siellä sellaista miestä, 

joka haluaisi lähteä kanssani teat-
teriin?

Lukaisin kiireessä mainoksen 
uudesta teatteriesityksestä ja in-
nostuin: kokkolalais-helsinkiläi-
nen Teko-teatteriryhmä on tehnyt 
näytelmän ihmisten välisistä koh-
taamisista ja yhteentörmäyksistä. 
Ensi-ilta on pian, varasin sinne jo 
liputkin.

Tässä veri punnitaan. En ole 
mikään teatterituntija, mutta jos 
seuralainen on, jälkipuinti voi 
nousta ihan uudelle tasolle! Toola 
lomailee, ja hänen sijaisensa, ma-
talaääninen Tom ehdottaa minul-
le miestä, jonka profiilinimikin on 
Kultur. Kehutekstissä kaveri ker-
too olevansa 32-vuotias humanis-
ti, joka seuraa yhtä lailla poppia, 
Hollywood-filmejä (kuka sanoo 
noin, epäilen hänen rentouttaan), 
kirkkokonsertteja (apua!) kuin 
Kansallisteatterin näytelmiäkin. 
No, ehkä teksti on kohdennettu 
iäkkäämpien rouvien makuun.

– Tämä herrasmies suojelee sit-
ten yksityisyyttään, eikä anna pu-
helinnumeroaan, Tom selostaa 
varmanoloisena, mutta minua se 
vähän epäilyttää.

Jussiksi esittäytyvä mies soit-
taa. Kerron kaavailemastani teat-
teriesityksestä, ja kaveri on hen-
gessä mukana.

– Kokkolasta tulee kiinnostavaa 
teatteria. Leea Klemolakin on 
sieltä kotoisin. Olin juuri katso-
massa toisen pikkuteatterin, Ko-
ko-teatterin esitystä.

Kaverihan puhuu kirjakieltä. 
Miksiköhän, kun itse papatin ren-
nosti puhekieltä. Sovimme tapaa-
vamme Helsingin Hakaniemessä 
Siltasaarenkadulla.

– Oletko blondi vai brunette, 
seuralaiseni kysyy.

Ei kukaan puhu noin! Lamaan-

nun sisäisesti ja mutisen jotain 
vaaleista hiuksista ja mustasta fil-
larista.

Monta päivää myöhemmin, 
puoli tuntia ennen esityksen alkua 
tarkistan vielä osoitteen: KÄÄK! 
Se onkin Kokkolassa Siltasaaren-
kadulla, ei Helsingissä Siltasaa-
renrannassa!

En voi soittaa Jussille, joten ei 
auta kuin pyöräillä Hakaniemeen. 
Kiroan itseäni, mitäs nyt?

Pikkutakkiin ja vanhanaikai-
seen lippahattuun pukeutunut 
mies kysyy, tiedänkö, onko lähellä 
teatteria. Tämän täytyy olla Jussi! 
Ja onhan se. Kerron nolona mokas-
tani.

– No juu, Kiasmahan on vielä 
auki, kulturelli seuralaiseni aloit-
taa.

Ehkä ilmeeni kertoo, ettei nyky-
taide jaksa nyt kiinnostaa.

– Sittenhän meillä on tämä ra-
vintolalaiva tässä, kun on niin 
kaunis kesäiltakin, Jussi jatkaa vi-
rallisella artikuloinnillaan.

Hän lupaa järjestää tuolit, jos 
minä käyn tiskillä. Niinhän se on, 
maksullinen mies saa ilmaiset juo-
mat. Kysyn, mitä saisi olla. Jussi ei 
tiedä mitä sanoa, hän antaa minun 
päättää. Se on pahinta.

– Sano nyt edes, tykkäätkö sä 

”Sano nyt edes, 
tykkäätkö sä 
oluesta, vai 
haluatko kahvia, 
viiniä, vettä vai 
mehua”, latelen 
epätoivoisena.

oluesta, vai haluatko kahvia, vii-
niä, vettä vai mehua, latelen epä-
toivoisena.

Missä on miehen oma tahto?
– No sanotaan, että jotakin kui-

va valkoviini-siideri-lonkero -lin-
jalta, hän saa sanotuksi.

Isken pöytään pari lonkeroa.
Rupattelemme niitä näitä. Jussi 

kertoo olevana helsinkiläinen ties 
kuinka monessa polvessa, eikä 
siksi käy juhannuksenakaan maal-
la. Hän rakastaa Berliiniä ja inhoaa 
Turkua. Myötäilen ja kyselen syitä 
näihin seikkoihin. Ei kyllä kama-
lasti kiinnosta, mutta mitäpä tässä 
voi muutakaan tehdä? Eniten ha-
luan tietää, miksi Jussi on escort-
mies.

Selitys on mielenkiintoinen. 
Jussi oli pomona it-firmassa, mut-
ta kyllästyi ja perusti konsulttiyri-
tyksen. Nykyään hän isännöi ulko-
maalaisia vieraita eri firmojen 
piikkiin, ja tämä työ on tavallaan 
samanlaista.

– Olen lukenut taidehistoriaa ja 
se on erittäin hyvä apu, kun tulee 
puhetta eri maiden taideaarteis-
ta.

Jussi kertoo, että suurin osa 
seuralaisista on keski-ikäistyviä 
ekonomeja ja kunnon uraa tehnei-
tä miehiä.

– En oikein usko, että levysep-
pähitsarilla olisi sanottavaa krei-
vittärille ja vuorineuvoksettarille, 
Jussi arvelee.

Päinvastoin, mietin, mutta en 
sano mitään. Ehkä teatteriseurana 
meillä synkkaisi paremmin.

Jussin kaverit kuulemma kut-
suivat hänet täksi illaksi siirtola-
puutarhaan grillaamaan, mutta 
mies sanoi, että hänellä on kokous. 
Minunkin kaverini pyysivät minua 
lasilliselle. Voi, kun olisimme mo-
lemmat menneet omiemme luok-
se!

– Meillä taitaa olla vielä raha-
aiheista keskusteltavaa, Jussi sa-
noo, kun olen polkaisemassa hä-
nen luotaan kesäiltaan. Tukalaa, 

Miten Johanna 
Korhoselle kävi 
Lapin Kansassa, 
kun hänellä ei 
ollut kotona 
heteropuolisoa?

koska sovin jo puhelimessa mak-
savani tuttuun tapaan tilille.

– Selvä, ehkä tapaamme vielä, 
Jussi sanoo ja jää puistonreunaan 
heiluttamaan kuin 1950-luvun 
Suomi-filmissä.

Myöhemmin illalla puran tur-
hautumistani kavereilleni. Seura-
laisen käyttö tuntuu vaikealta, 
koska en ole rikas enkä yksinäi-
nen.

Kaverit huomauttavat, etten 
selvästikään kuulu kohderyh-
mään. Asia voisi olla toisin, jos oli-
sin rikas leskirouva, jolla olisi niin 
kireät jutut, ettei kukaan kaveri 
jaksaisi tulla kahvittelemaan.

Toisaalta, enpä tunne niitä yri-
tysten hallitusillallisiakaan, joissa 
on tapana edustaa puolison kans-
sa. Kaveri kertoo, että konservatii-
semmissa piireissä sinkkuus on 
edelleen miinus. Ja miten kävi La-
pin Kansan päätoimittajaksi vali-
tulle Johanna Korhoselle, kun hä-
nellä ei ollut kotona heteropuoli-
soa? 

Oliskohan Johannan kannatta-
nut ostaa Jussi Rovaniemen kabi-
nettiin puhumaan Lapin taideaar-
teista?

Ärsyttää, että naisen pitää edel-
leen sopeutua vanhoihin kaavoi-
hin. Eikö maailma voi jo pikkuhil-
jaa tottua meihin, ilman miestä 
eläviin naisiin?
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 O lin suunnitellut pyytäväni 
Arjalta vielä yhden seura-
laisen selvittääkseni, on-

ko maksullisesta miehestä iloa hil-
jaisiin sunnuntai-iltoihin. Minulla 
ei ole telkkaria, joten kaavailin 
kutsuvani miehen ja television 
luokseni. Idea on surkea, sanoo 
kaverini Teemu.

– Ne miehet on tarkoitettu 
edustustilaisuuksiin.

No, tulkoon sitten edustamaan!
– Meillä on kaveripiknik, sai-

sinko sinne seuralaisen, tilaan taas 
Arjalta.

Heinäkuu on hankalaa aikaa. 
Arja soittaa monta kertaa, ehdot-
telee erilaisia miehiä ja joutuu sit-
ten ilmoittamaan, ettei käykään. 
Itse kieltäydyn miehestä, jonka 
Arja mainostaa pukeutuvan aina 
vain Versaceen. Apua, ei kiitos 
meidän viltille!

Lopulta saan sähköpostiini va-
lokuvan Johnista. Kalju, kivannä-
köinen ruskeasilmä, joskin omi-
tuisessa satiinipaidassa. Olkoon!

Pakko myöntää, että ihmette-
len, mitä John ajattelee minusta. 
Onhan tosi erikoista joutua osta-
maan seuraa. Eikö se kerro minun 
olevan surkea hankkimaan itse ys-
täviä?

No, Arjahan sanoisi tähän, että 
ostamalla saa mitä tilaa, eikä ku-
kaan jää roikkumaan perään. Viltit 
pakkarille ja puistoon!

Luonnossa John on vielä parem-
man näköinen kuin kuvassa ja on-
neksi hänellä on rento huppari. 
Nimestään huolimatta hän on su-
pisuomalainen.

– Mitä me sanotaan, jos kaverit 
ihmettelevät, kuka sä olet? kysyn.

John ehdottaa, että sanomme 
tavanneemme Helsingin yössä, 
esimerkiksi Tigerissa.

Tajuan, ettei kukaan kaverini 
usko minun pyörineen Sedu Kos-
kisen yökerhossa ja ilahdun, kun 
pikniktavaroita asetellessamme 
John saa uuden idean.

– Mitäs jos mä vain kävelin ohi 
ja sä näytit niin yksinäiseltä, että 
pysähdyin tähän?

Kuulostaa paremmalta! Kave-
reita alkaa saapua, John selostaa 
tarinamme. Tarjoilen kuoharia, 

mutta John ei halua juoda. Hän 
kertoo alkaneensa treenata vapaa-
ottelua. Aihe kiinnostaa, koska 
kukaan meistä ei tunne lajia. 

Tajuan unohtaneeni varmistaa 
Arjalta, että seuralainen puhuu eng-
lantia. Kun ulkomaalaisvieraani 
saapuvat, Johnin suu sulkeutuu. 
Loppupiknikin hän istuu lähes vaiti. 
Itse innostun kavereideni kesäkuu-
lumisista niin, että unohdan huomi-
oida maksullista miestäni. Vai pitäi-
siköhän sen mennä toisinpäin?

Toisen kuoharin korkki katkeaa 
pulloon. Kaikki koittavat kaivaa 
sitä erilaisin konstein. Lopulta 
John nappaa pullon käteensä ja lu-
paa käydä avauttamassa sen lähi-
baarissa. Oikeaa toimintaa, tästä 
minä tykkään! Lähden mukaan.

– Miten kauan sä haluat mun 
olevan täällä?

Oho, jo kaksi ja puoli tuntia on 
jo kulunut! Rahat alkavat pian lop-
pua. John sanoo liukenevansa 
puolen tunnin päästä. Kysyn Joh-
nin mielipidettä illasta, onhan tä-
mä miehen eka keikka.

– Rentoja kavereita sulla, hän 

sanoo. Mitä muuta hän voisikaan, 
tajuan.

John kertoo kysyneensä, saako 
hän nähdä asiakkaiden kuvia. Sii-
hen pomo ei suostunut.

– Kyllä mua jännittää, tuleeko 
paikalle tuttuja. Olen sekoillut yö-
elämässä aika lailla, seuralaiseni 
tunnustaa.

John nousee ja sanoo lähtevän-
sä. Katson loittonevaa hupparisel-
kää ja tajuan maksaneeni ohikul-
kijan seurasta 200 euroa.

Teennäistä ja aika surullista.
Olen käyttänut miehiin 500 eu-

roa, maksellut Jaskan melonnat ja 
Jussin lonkerot.

Mutta ei tämä ihmiskauppaa 
ole. Jos jotain riistetään, se on asi-
akkaan lompsa. n

Luonnossa 
John on vielä 
paremman 
näköinen
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