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TASAVALLAN PRESIDENTIN ESIPUHE
Tasa-arvo liittyy läheisesti ihmisoikeuksien turvaamiseen kaikille ihmisille. Suomessa tasaarvolaki on turvannut sukupuolten välistä yhdenvertaisuutta jo kahdenkymmenen vuoden
ajan. Tämän lisäksi yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, etnisyyden, seksuaalisen
suuntautumisen, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista on tavallisesti puhuttu korostetusti tyttöjen ja naisten
näkökulmasta. Syy on selvä: tyttöjen ja naisten yhteiskunnallinen asema on perinteisesti
ollut heikompi kuin poikien ja miesten. Viime vuosina tasa-arvotyössä on kuitenkin alettu
kiinnittää enenevässä määrin huomiota aiheellisesti myös poikien ja miesten asemaan.
Maailma on yhteinen. Muutokset tyttöjen ja poikien roolissa vaikuttavat myös toisiinsa.
Tasa-arvo ei tarkoita ainoastaan sukupuolten välistä yhdenvertaisuutta vaan myös
suvaitsevaisuutta. Jokaisella ihmisellä on oikeus toteuttaa itseään erillään perinteisistä
sukupuolirooleista ja ympäristön luomista paineista riippumatta. On ensiarvoisen tärkeää,
millaisina esimerkkeinä aikuiset naiset ja miehet ovat pienille tytöille ja pojille. Ihmisen
omakuva muodostuu elävässä elämässä saaduista käytännön kokemuksista ja ympäristön
vuorovaikutuksesta.
Poikien kasvattajien tehtävänä on ensisijaisesti kannustaa poikia näkemään itsessään
omat taipumuksensa ja rohkaista heitä tekemään valintansa niiden mukaan, eikä tyytyä
ulkoa annettuihin malleihin. On tärkeää, että pojille annetaan esimerkiksi mahdollisuus
valita harrastuksensa luokittelematta niitä tyttöjen tai poikien harrastuksiin. Yhtä tärkeää on
myös rohkaista poikia kehittämään sosiaalisia taitojaan, joita tarvitaan niin vapaa-aikana,
koulussa kuin myöhemmin työelämässä, jopa aikuisina omissa perheissään.
Kädessäsi on oppimateriaali, josta löytyy tietoa ja virikkeitä tasa-arvo- ja
ihmisoikeuskasvatustyöhön. Materiaalin tavoitteena on lisätä poikien itsearvostusta,
itsetuntemusta, tietoa omista oikeuksistaan ja niitä seuraavista velvollisuuksista. Uskon,
että tästä materiaalista, samoin kuin aiemmin ilmestyneestä vastaavasta Friidu – tyttöjen
ja naisten ihmisoikeudet – materiaalista, on apua lasten ja nuorten kasvatustyötä tekeville.
Tasa-arvoisen ja ihmisoikeuksia kunnioittavan yhteiskunnan rakentaminen on meidän
kaikkien asia ja jokaiselle kuuluva etuoikeus.

Tarja Halonen
Tasavallan presidentti

Johdanto
Fredi – pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet -opetusmateriaali on toteutettu Poikien maailma -hankkeessa. Hanke käynnistyi vuonna 2004, jolloin ilmestyi Friidu – tyttöjen ja
naisten ihmisoikeudet -opetusmateriaali. Silloin todettiin, että tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia tulisi tarkastella myös poikien ja nuorten miesten moninaisista näkökulmista.
Aineiston suunnittelu aloitettiin jo ennen rahoituksen varmistumista.
Poikia, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia pohtivalle aineistolle annettiin nimeksi Fredi.
Fredin ja Friidun tavoitteina ei ole erotella poikia ja tyttöjä tai jakaa kaikille kuuluvia
ihmisoikeuksia ”sinun ja minun” erillisiin tai toisilleen vastakkaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Materiaalien tavoitteena on saada jokainen osallistumaan tasa-arvoisen
ja ihmisoikeuksia kunnioittavan yhteiskunnan rakentamiseen. Fredi on suunnattu lähinnä 12-19-vuotiaille nuorille, heidän opettajilleen, nuoriso-ohjaajille ja muille nuorten parissa työskenteleville, mutta se tarjoaa kaikille tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista
kiinnostuneille tilaisuuden kurkistaa poikien maailmaan.
Fredi-opetusmateriaalin lähtökohtana on ajatus, että vain itsensä tunteva, itseään
arvostava ja omia oikeuksiaan kunnioittava ihminen pystyy tuntemaan empatiaa ja
kunnioittamaan myös muiden oikeuksia. Aineiston tavoite on lisätä erityisesti poikien
tietoa tasa-arvosta, ihmisoikeuksista, demokratiasta ja monikulttuurisuuden hyväksymisestä, jotka kaikki sisältyvät perusopetuksen arvopohjaan. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman (2004-2014) mukaan kuntien ja kaupunkien toimissa ja päätöksissä
on otettava huomioon myös alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret. Ohjelmassa painotetaan
erityisesti lasten ja nuorten koulutusmahdollisuuksien sekä harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan kehittämistä. Fredi-aineistoa voidaan hyödyntää niin koululuokissa kuin vapaa-ajan toiminnassakin.
Kasvatusalan ammattilaisten laatimien harjoitusten avulla opetusmateriaalissa pyritään herättämään ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa koskevaa keskustelua nuorten elämästä poimittujen kysymysten ja konkreettisten esimerkkien avulla. Harjoitusten avulla
nuorelle voidaan antaa valmiuksia hyvää, tasa-arvoista ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa elämää varten. Harjoituksia voidaan käyttää monin tavoin. Niitä voidaan hyödyntää ryhmäkeskustelujen ja väittelyiden virittäjinä tai kirjoitelmien ja kuvataidetuntien
aiheina. Harjoitukset sopivat esimerkiksi äidinkielen, yhteiskuntaopin, terveystiedon,
uskonnon, filosofian ja elämänkatsomustiedon tunneille. Harjoituksia voidaan käyttää
myös ohjatun nuorisotoiminnan virikeaineistona. Elokuvatehtävissä tulee muistaa tekijänoikeuksiin liittyvät asiat. Niistä löytyy tietoa esimerkiksi osoitteista www.koulukino.fi,
www.copyright.fi ja www.kopiraitti.fi.
Hankkeen ovat toteuttaneet yhteistyössä Setlementtinuorten liiton ja kasvatusalan
ammattilaisista kootun työryhmän kanssa Setlementtinuorten liiton SINUKSI-projekti,
Setlementtinuorten Hämeen piiri, sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus, Ihmisoikeusliitto,
Ihmisoikeudet.net-hanke, Suomen YK-liitto, Amnestyn Suomen osasto, Nuorten Keskus, Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry, Unioni Naisasialiitto Suomessa ry, Tyttöjen
Talo®, Naisjärjestöt yhteistyössä ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. Hankkeen
ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Setlementtinuorten liiton toiminnanjohtaja Pekka Häyhä. Hanketta koordinoivat ja aineiston toimittamisesta vastasivat Mari-Elina
Laukkanen ja Saija Holm, jotka osallistuivat myös materiaalin tuottamiseen ja kaikkien työryhmien työskentelyyn.
Aineiston aihealueiden mukaan muodostuneiden sisältötyöryhmien puheenjohtajina
toimivat Susanna Ruuhilahti, Jussi Aaltonen, Rosa Puhakainen-Mattila, Varpu Punnonen
ja Kati Jääskeläinen. Harjoitukset laatinut pedagoginen työryhmä muodostui kasvatusalan ammattilaisista. Heistä suurin osa osallistui hankkeeseen vapaaehtoisina. Työryhmän puheenjohtajana toimi Ulla Lempiäinen ja jäseninä Jussi Aaltonen, Matti Cantell,
Sari Eilola, Kati Jääskeläinen, Rosa Puhakainen-Mattila, Varpu Punnonen, Hannele Tallqvist ja Tuija Tikkanen. Edellä mainittujen lisäksi materiaalin tuottamiseen osallistuivat Jukka Lehtonen, Johanna Koivisto, Meri Kianto, Lena Näre, Heli Savolainen, Jouni
Varanka, Tanja Auvinen, Milla Aaltonen ja Outi Lepola.
Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille, aineiston tuottamiseen osallistuneille ja
julkaisuun kirjoittaneille henkilöille. Kiitos hankkeen ideointiin osallistuneille Miessakit
ry:lle, Torkku ry:lle, Suomen Punaiselle Ristille ja Suomen Partiolaisille. Kiitos Tansaniassa -tarinoita kertoneelle, Setlementtinuorten liiton Tansania -projektin projektipäällikölle Harri Sarjanojalle sekä teoksen taittaneelle ja siihen kuvituksen laatineelle
Jii Roikoselle.
Toiseen uudistettuun painokseen on päivitetty kirjan tilastollista materiaalia sekä ajanmukaistettu kirjan tekstisisältöä. Oheismateriaali ja tehtävät ovat säilyneet
muuttumattomina. Päivitystyöstä vastasi Rosa Puhakainen-Mattila, Suomen YK-liitto
(31.12.2012)

1. Minä ja maailma

1. Minä ja maailma
”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan
kohtaan veljeyden hengessä.”
-YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, 1. artikla

Ihmisyyden kunnioitus, henkilöiden keskinäinen tasa-arvoisuus ja syrjimättömyys ovat ihmisoikeuksien keskeisimpiä periaatteita. Ihmisarvoisen
elämän perusasioita ovat riittävän elintason takaava toimeentulo, turvalliset
ja vakaat elinolosuhteet sekä mahdollisuus peruskoulutukseen. Ihmisoikeuksien tavoitteena on turvata jokaiselle ihmisarvoinen elämä.
Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille kaikkialla. Ne kuuluvat jokaiselle sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, taloudellisesta tilanteesta,
poliittisesta mielipiteestä, uskonnollisesta vakaumuksesta, yhteiskunnallisesta
asemasta, etnisestä alkuperästä, vammaisuudesta tai terveydentilasta riippumatta. Näin ei kuitenkaan ole ollut aina. Ihmisoikeuksien juuret ulottuvat
1700-luvun valistuksen aikaan, jolloin ne kuuluivat vain valikoidulle joukolle
taloudellisesti itsenäisiä miehiä.
Nykyisin voimassa oleva ihmisoikeusjärjestelmä on luotu toisen maailmansodan jälkeen. Vuonna 1945 perustettu YK, ja sen alaiset järjestöt, ovat laatineet lukuisia kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Käytännössä oikeuksien
toteutumisessa on suuria alueellisia ja yksilökohtaisia eroja. Kaikki eivät synny
turvalliseen ja yksilöitä suojelevaan yhteiskuntaan, ja toisaalta yksilöiden oikeuksien toteutumisessa on suuria eroja myös yhden yhteiskunnan sisällä.
Oikeuksia seuraavat velvollisuudet. Kenelläkään ei ole oikeutta käyttää
omia vapauksiaan niin, että loukkaa toiminnallaan muita. Ihmisoikeudet
rajoittavat myös yhteiskunnan toimia yksilöä kohtaan. Yhteiskunnalla on
velvollisuus turvata ihmisoikeuksien toteutuminen ja mahdollistaa jokaiselle
ihmisarvoinen elämä.
Jokaisella on velvollisuuksia myös itseään kohtaan. Itsensä tunteva, itseään arvostava ja omia oikeuksiaan kunnioittava ihminen on kykenevä
arvostamaan muita, kunnioittamaan muiden ihmisten oikeuksia, tuntemaan
empatiaa ja toimimaan vastavuoroisissa suhteissa ympäröivän maailman ja
muiden ihmisten kanssa.

1.1. Erilaiset elinolot
Suomessa syntyvä vauva on keskimäärin 50 senttiä pitkä ja painaa noin 3,5
kiloa. Useimpien silmät ovat siniset, hiukset ja iho vaaleita. Äidinkieli on tavallisesti suomi. Jos lapsi on vanhempien ensimmäinen, äiti on keskimäärin
28- ja isä 32-vuotias.
Suomalaisen lapsen syntymä merkitään väestörekisteriin, ja lapsi saa syntymätodistuksen. Tilastojen mukaan suomalainen poika suorittaa oppivelvollisuutensa käymällä peruskoulun ja suuntautuu miesvaltaiselle työalalle.
Suomalainen mies ansaitsee keskimäärin 3 300 euroa kuukaudessa, naisen
keskipalkka on noin 2 700 euroa. Suomalainen mies jää eläkkeelle noin
63-vuotiaana.
Suomalaiset pojat ja miehet käyttävät terveyspalveluita huomattavasti vähemmän kuin tytöt ja naiset. Tilastollisesti miehet elävät naisia epäterveel-
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Eliniän odotus eräissä maissa
vuonna 2009
Maa 		
Miehet
		(vuotta)
Afganistan
47
Al bania		
72
Bangladesh
64
Botswana		
59
Burkina Faso
49
Egypti		
69
Intia		
63
Japani		
80
Malawi		
44
Norja		
79
Pakistan		
62
Ruotsi		
79
Ruanda		
57
Sambia		
46
Sierra Leone
48
Suomi		
77
Thaimaa		
66
Uganda		
48
Venäjä		
62

Naiset
(vuotta)
50
75
66
62
56
71
66
86
51
83
62
83
60
50
50
83
74
57
74

World Health Statistics 2011. WHO.

”Tansaniassa useat ihmiset jäävät
edelleen ilman syntymätodistusta
eli virallista todistusta olemassaolostaan. Kaupungeissa ihmisten
syntymä yleensä rekisteröidään,
maaseudulla ei. Maaseudullakin
syntymätodistuksen voi tarpeen
vaatiessa saada siten, että kylänvanhin todistaa henkilön olevan
olemassa. Ilman syntymätodistusta ihminen ei voi saada henkilöpapereita, passia tai vaikkapa äänestysoikeutta.”
”Kun tansanialaiselta tiedustelee,
minkä ikäinen hän on, vastaus on
usein ’En tiedä’.”
”Olen nicaragualainen, 15-vuotias
poika. Teen koulun jälkeen siivoustöitä sisäoppilaitoksessa. Silloin
tällöin matkustan kotisaarelleni.
Toiveammattini on opettaja. Harrastan koripalloa, mielimusiikkiani ovat
salsa ja romanttinen musiikki.”
-”Olen nicaragualainen, 15-vuotias
poika. Lempiaineeni on matematiikka. Toiveammattini on insinööri, sillä haluan järjestää ihmisille
juomavettä ja sähköä. Harrastan
tanssimista, laulamista ja maalaamista.”
-”Olen kuubalainen, 16-vuotias poika. Isona haluan olla jalkapalloilija.
Harrastan opiskelua ja pelaamista.
Tykkään spagetista, lempiaineeni
on luonnontieto.”
-”Olen 12-vuotias suomalainen poika. Harrastan jääkiekkoa ja tietokonepelejä. Koulussa lempiaineitani
ovat liikunta ja käsityöt. Lempivärini on sininen.”
-”Olen 11-vuotias saamelaispoika
Utsjoelta. Tykkään pelata jalkapalloa. Tärkein esineeni on jalkapallo. Pelaamme jalkapalloa ympäri
vuoden. Viime talvena pelasimme
jalkkista ulkona 40 asteen pakkasessa.”
Maailman tärkein
www.moni-mundo.net
Suomalaisessa kulttuurissa on perinteisesti korostettu yksilöllisyyttä
ja yksilön omin voimin suoriutumista erityisesti poikien ja nuorten
miesten kohdalla, kun taas esimerkiksi monissa Afrikan maissa kulttuureja on leimannut voimakas yhteisöllisyys.

lisemmin. Liiallinen alkoholin käyttö, tupakointi, korostunut riskikäyttäytyminen ja epäterveellinen ruokavalio vaarantavat miesten terveyden. Lisäksi
tapaturmat ja itsemurhat ovat miehillä yleisempiä kuolinsyitä kuin naisilla.
Suomalaiset miehet kuolevat keskimäärin 77-vuotiaina, kuusi vuotta naisia
aiemmin.
Suomessa avioliitot ovat vähentyneet selvästi 1990-luvulta lähtien. Jos suomalainen mies menee naimisiin, hän tekee niin keskimäärin 31-vuotiaana.
Morsian on tavallisesti kaksi vuotta nuorempi. Lapsia suomalaiseen perheeseen syntyy noin 1,8.
Tilastollista keskivertopoikaa tai -miestä ei ole olemassa. Jokainen ihminen on erilainen ja ainutlaatuinen. Suomalainen poika ei aina ole vaalea ja
sinisilmäinen, hänen äidinkielensä ei aina ole suomi eivätkä kaikki pojat ole
terveitä tai vammattomia. Harrastukset ja mielenkiinnon kohteet vaihtelevat,
eivätkä kaikki pojat ole heteroita.
Suomalaisia poikia yhdistää se, että heillä on mahdollisuus muun muassa
juoksevaan veteen, sähköön, kouluun, harrastuksiin ja terveydenhuoltoon.
Suomessa syntynyt ja kasvanut nuori ei useinkaan tule ajatelleeksi, että nämä
asiat eivät ole itsestäänselvyyksiä kaikkialla maailmassa.
Maailmassa on ihmisiä, jopa pieniä lapsia, joilla on suomalaisia puutteellisemmat elinolot. Esimerkiksi Tansanian monilla alueilla elää lapsia, joilla
ei ole mahdollisuutta käydä koulua, tai jotka sairastuessaan eivät saa terveyspalveluita. Vanhempien kuoltua jopa alle kouluikäiset saattavat joutua
selviämään yksin.
Omien kulutustottumusten pohtiminen ja valintojen vaikutusten seuraaminen edistävät kestävää kehitystä ja ihmisoikeuksien toteutumista. Jokainen voi
omilla valinnoillaan edistää myös muiden maailman ihmisten perustarpeiden
ja -oikeuksien toteutumista.

Poikia on enemmän kuin tyttöjä
Monissa maailman maissa poikalasta arvostetaan tyttöä enemmän. Syntyvyystilastojen perusteella maailmasta puuttuu arviolta 100 miljoonaa tyttöä.
Pelkästään Kiinassa ja muualla Aasiassa on noin 70 miljoonan tytön vaje.
Tyttösikiöitä abortoidaan ja tyttövauvoja surmataan yhä paljon.
Väestöliitto

Pojat ja väkivaltakuolemat Suomessa
Vuonna 2011 alle 14-vuotiaana sairauksiin kuoli 133 poikaa ja 106 tyttöä.
Tapaturman tai väkivallan seurauksena kuoli 20 poikaa ja 15 tyttöä. Itsemurhan teki 2 poikaa, tyttöjä ei kuollut itsemurhan seurakusena lainkaan.
Itsemurhat ovat Suomessa erityisesti nuorten ja työikäisten miesten ongelma. Euroopan unionin alueella vain Baltian maissa on suurempi miesten itsemurhakuolleisuus. Itsemurhien määrä on laskenut Suomessa merkittävästi
vuoden 1990 jälkeen. Vuonna 2010 itsemurhan teki 954 henkilöä, heistä
718 oli miehiä ja 236 naisia. Määrä on ollut pienempi viimeksi vuonna 1967.
Tilastokeskus, Kuolemansyytilastot
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Harjoitukset:

1.2. Mitä tarkoittaa, että olen poika tai tyttö?

Ryhmäkeskustelun ohjeita
• Jokaisen mielipide on yhtä arvokas.
• Kuunteleminen on yhtä tärkeää kuin puhuminen.
• Uskalla ilmaista mielipiteesi.
• Uskalla kyseenalaistaa totutut näkökulmat.
• Älä keskeytä toisen puhetta.
• Perustele mielipiteesi.
• Mielipidettään voi myös muuttaa.
Kakkuri-Knuuttila 1999; Buberin 1993

1. Moninainen maailma. Ottakaa pari. Lukekaa toisenlaisissa olosuhteissa elävien lasten tarinoita oheisesta laatikosta ja osoitteesta
www.moni-mundo.net. Toinen parista asettuu tarinassa esiintyvän pojan
asemaan. Toinen on haastattelija, joka esittää pojalle viisi kysymystä
(esimerkiksi ”Mikä sinulle on tärkeää elämässä?” ”Mitä sinä harrastat?”
”Minkälaisesta musiikista pidät?”). Esittäkää valmis haastattelu muulle
ryhmälle. Pohtikaa ryhmässä esityksen herättämiä ajatuksia ja vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
• Minkälaisia eroja ja samankaltaisuuksia löytyy lasten ja nuorten kasvuympäristöissä eri puolilla maailmaa?
• Miten ihmisoikeudet toteutuvat ja millaisia paikallisia haasteita näihin
asioihin liittyy?
2. Eläytymisharjoitus. Jakaantukaa ryhmiin ja valitkaa ryhmille
maat. Etsikää kohdemaista tietoa osoitteista www.moni-mundo.net,
www.kepa.fi ja www.global.finland.fi.
• Millaista olisi elää tässä maassa? Miten poikien elämä eroaa tyttöjen
elämästä? Miten poikien elämä eroaa suomalaispoikien elämästä?
• Millaista olisi elää nuorena miehenä tässä maassa? Millaisia tulevaisuudenhaaveita tässä maassa elävillä nuorilla miehillä voisi olla? Mitkä heidän
haaveistaan voisivat toteutua?
• Millaista olisi elää homoseksuaalina poikana tässä maassa?
• Miten tämän maan elinolot eroavat suomalaisista?
Opettajalle tai ohjaajalle:
Kysy nuorilta, millaiseksi he kuvittelivat kyseisessä maassa elävän pojan?
Mitä jos poika olisikin jotakin muuta kuin oppilaat olettivat? Jos hän olisikin liikuntarajoitteinen, kehitysvammainen, syöpää sairastava tai terve.
Entä jos perheen vanhemmat olisivatkin äiti ja isä tai kaksi isää tai jos
lapsista huolehtisi isoäiti yksin? Millaista pojan elämä olisi silloin? Miettikää lopuksi, millaisiin asioihin elinolosuhteet vaikuttavat.
3. Elämää Tansaniassa. Olette toimittajia. Teidän pitäisi tehdä paikallislehteen juttu tansanialaisten lasten elämästä. Yksi oppilaista ottaa
tansanialaisen 14-vuotiaan Fredin roolin. ”Fredi” on ujo ja vastaa kysymyksiin lyhyesti ”kyllä” tai ”ei”. Keksikää kysymyksiä tansanialaisten
nuorten elämästä. ”Fredi” lukee itsekseen Tansaniassa -tekstikatkelman
ja vastaa muiden oppilaiden esittämiin kysymyksiin.
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Lisämateriaalia
Nuori Afrikassa -dvd
(Suomi, 2006, 180 min., K-3)
Nuori Afrikassa -dvd sisältää suomalaisten elokuvantekijöiden yhdessä afrikkalaisten nuorten kanssa
tekemiä lyhytelokuvia: dokumentteja, fiktioita ja animaatioita. 14
elokuvan lisäksi dvd:llä on 9 faktaruutua, joissa annetaan tarkempaa tietoa kohdemaista Malawista,
Senegalista ja Beninistä. Julkaisun
tavoite on kertoa suomalaisnuorille
ikätovereiden elämästä Afrikassa ja
antaa afrikkalaisille nuorille tietoa
heitä koskettavista asioista, kuten
hivistä ja aidsista.
Nuori Afrikassa -dvd:tä voi tiedustella Antonia Ringbomilta:
antoniaringbom@hotmail.com.

Vanhemmat, yhteiskunta ja koulu ovat perinteisesti erotelleet lapset poikiin
ja tyttöihin. Sukupuolieroa pidetään usein niin itsestään selvänä, että sitä erehdytään pitämään vain biologiasta johtuvana, ”luonnollisena” osana
miehenä ja naisena olemista. Osa sukupuolestamme on opittua ilmaisua,
tapa toteuttaa yhteiskunnan ja kulttuurin odotuksia ja ihanteita, joita pojille
ja tytöille, heidän ulkonäölleen ja käyttäytymiselleen on kulloinkin asetettu.
Biologisen sukupuolen rinnalla puhutaankin sosiaalisesta sukupuolesta eli
yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti rakentuneesta sukupuolesta.
Sukupuoli-identiteetit eli miesten ja naisten käsitykset itsestään ja sukupuolestaan muodostuvat erilaisiksi, koska ympäröivä kulttuuri asettaa pojille
ja tytöille erilaisia odotuksia. Mieheksi ja naiseksi opitaan vastaamalla ympäristön asettamiin odotuksiin. Sukupuoliroolit ovat kaavamaisia käsityksiä
mieheydestä ja naiseudesta. Kuvaa tavoiteltavasta miehen roolista rakennetaan ja ylläpidetään jatkuvasti. Se, mikä miehelle on sallittua, toivottua tai paheksuttavaa, on kulttuuri- ja aikasidonnaista. Rooliodotukset asettavat miehet
ja naiset eriarvoiseen asemaan esimerkiksi työmarkkinoilla. Sukupuoliroolit
ovat usein tiedostamattomia. Ne saattavat vaikuttaa silloin, kun lapsi valitsee
harrastuksiaan tai nuori miettii tulevaa ammattiaan. Ympäristön ohjaus sukupuolirooleihin on usein hienovaraista. Joskus ympäristön sukupuolirooliodotukset ovat niin vahvoja, että toisin toimiminen vaatii pojalta paljon uskallusta.
Sukupuolirooleihin sisältyy oletus jokaisen ihmisen heteroseksuaalisuudesta. Tätä oletusta kutsutaan heteronormatiivisuudeksi. Sen mukaan heteroseksuaalisuus on ensisijaista ja luonnollista. Mielikuvat homoseksuaalisuudesta ovat usein kielteisiä. Heteronormatiivisuus korostaa miesten ja naisten
vastakkaisuutta.
Odotamme usein pojilta ja tytöiltä erilaista käytöstä. Perinteiset käsitykset
siitä, mikä on tyypillistä pojan ja mikä tyypillistä tytön käytöstä, ovat juurtuneet syvälle. Poikien on ajateltu haluavan leikkiä toiminnallisia leikkejä,
painivan ja ”olevan poikia”. Poikia ja miehiä ei suomalaisessa kulttuurissa ole
kannustettu tunteidensa ilmaisemiseen tai niistä puhumiseen. Tunneilmaisu
on kuitenkin tärkeä taito jokaiselle ihmiselle.
Ihmisen kasvua ja kehitystä tarkastellaan usein ainoastaan biologisen kehon
muutosten kautta. Ihminen rajataan tällöin pelkäksi biologiseksi koneistoksi,
jota tarkastellaan pääasiassa uhkien ja riskien näkökulmasta. Näitä ovat esimerkiksi sairaudet ja toimintahäiriöt. Kehon kokemuksellisuudesta puhutaan
edelleen vähän, vaikka muistomme ja tunteemme ovat osa kehoamme.
Murrosiässä ihmisen suhde omaan itseen muuttuu kehon muutosten myötä.
Myös ympäristön suhtautuminen muuttuu. Muutoksilla on monenlaisia vaikutuksia nuoren minäkuvaan eli käsitykseen itsestä. Vaikutukset ulottuvat
henkiseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin. Tärkeä osa
hyvinvointia on se, kuinka arvokkaaksi koemme itsemme, ja miten mielekkääksi arvioimme oman elämämme.
Sukupuoli koetaan ja ilmaistaan monin eri tavoin. Ihminen voi tuntea olevansa poika tai tyttö, mies tai nainen, molempia tai ei kumpikaan. Biologinen
sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti voivat olla myös ristiriidassa keskenään.
Sukupuoli-identiteettiä ilmaistaan muun muassa pukeutumisella. Pukeutumiskoodeihin vaikuttavat kulttuuri ja aikakausi. Vielä 1950-luvulla länsimaisten miesten ja naisten pukeutuminen erosi näkyvästi toisistaan, mikä
oli omiaan korostamaan ja ylläpitämään joustamattomia sukupuolirooleja.
2000-luvulla pukeutumiskoodit ovat joustavampia. Esimerkiksi itsestään
huolta pitävä, muotitietoinen mies on arkinen näky jo ainakin länsimaissa.
Käsityksemme sukupuolirooleista ohjaa kuitenkin valintojamme esimerkiksi
siinä, millainen meikkaaminen tai millaisten hameiden käyttäminen on miehille sallittua.
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Naisiin kohdistetaan ulkonäköpaineita huomattavasti enemmän kuin miehiin. Naisten pukeutumiskoodit ovat kuitenkin väljempiä kuin miesten. On
esimerkiksi yleisesti hyväksyttyä, että naiset pukeutuvat housuihin, pitävät
pukuja ja omaksuvat maskuliinisina pidettyjä käyttäytymistapoja. Sen sijaan
länsimaissa naisten vaatteisiin pukeutuva mies tai miehen feminiiniseksi
mielletty käytös saattavat hämmentää.

Sukupuolta koetaan ja ilmaistaan eri tavoin
Transsukupuolinen ihminen voi olla ruumiillisilta tunnusmerkeiltään mies,
mutta kokea olevansa psyykkisesti ja sosiaalisesti nainen, jolloin hän voi haluta
muidenkin kohtaavan hänet naisena. Transsukupuolinen voi myös olla biologinen nainen, joka kokee olevansa mies. Liikuntatunnit ja pukeutumissäännöt
voivat olla transsukupuoliselle nuorelle ahdistavia kokemuksia. Transsukupuolisia on Suomessa arviolta useita satoja. He korjauttavat toisinaan fyysisen
kehonsa psyykkistä ja sosiaalista kokemustaan vastaavaksi.
Transvestiitit ovat suomalaisessa kulttuurissa tavallisesti heteroseksuaaleja
miehiä, jotka haluavat ilmaista omaa naiseuttaan pukeutumalla ja eläytymällä
naiseksi. Monet transvestiittimiehet kertovat, että he ovat kokeilleet tytöksi
pukeutumista jo 10-12-vuotiaina. Transvestiitteja on Suomessa arviolta noin
50 000. Osa heistä on naisia.
Transgender-termillä tarkoitetaan ihmisiä, jotka kokevat itsensä sekä mieheksi että naiseksi. Transgender -ihmisen kohtaaminen voi aiheuttaa hämmennystä, koska olemme tottuneet siihen, että ihmisillä on selkeästi tunnistettavissa oleva sukupuoli. Transgender -ihmiset eivät aina halua sukupuolenkorjaushoitoja. Osa valitsee sukupuolineutraalin nimen.
Intersukupuoliseksi kutsutaan henkilöä, joka ei ole biologiselta sukupuoleltaan selkeästi mies eikä nainen. Aina intersukupuolisuutta ei huomata vauvana, vaan se saattaa tulla näkyviin vasta murrosiässä. Intersukupuolisiksi
määriteltäviä vauvoja syntyy Suomessa vuosittain noin 20. Tavallisesti vanhemmat ja lääkäri päättävät pian lapsen syntymän jälkeen, kumpaan sukupuoleen lapsi muokataan kirurgisilla hoidoilla ja kasvatuksella. Sitä, että toiset
valitsevat lapsen sukupuolen, voidaan pitää hänen itsemääräämisoikeutensa
loukkauksena.
Lehtonen 2006; SETA ry

Harjoitukset:
1. Epätyypillinen harrastus.
a) Muodostakaa kolmen hengen ryhmä. Yksi ryhmästä on nuori ja muut
hänen vanhempansa, joille nuori kertoo haluavansa aloittaa sukupuolelleen epätyypillisen harrastuksen.
• Vanhemmat vastustavat nuoren harrastusvalintaa. Kuinka nuori puolustaa valintaansa?
• Vanhemmat ehdottavat nuorelle harrastusta, joka ei häntä kiinnosta.
Kuinka nuori voi kieltäytyä?
• Nuoren vanhemmat keskustelevat keskenään nuoren valitsemasta, sukupuolelleen epätyypillisestä, harrastuksesta.
b) Katsokaa elokuva Billy Elliot. Keskustelkaa elokuvasta.
• Miksi isä vastustaa Billyn tanssiharrastusta? Mitä mieltä olette isän
mielipiteen perusteluista?
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• Millä tavalla Billy sopisi esikuvaksi?
• Mitä mieltä olette elokuvan loppuratkaisusta?
Elokuvaesittely: Billy Elliot
(Iso-Britannia 2000, 110 min., S)
12-vuotias Billy elää kaivoskylässä
yhdessä isänsä ja isoveljensä kanssa. Konservatiivisessa kyläyhteisössä tytöt tanssivat balettia ja pojat
nyrkkeilevät. Billyäkin isä painostaa nyrkkeilemään, mutta balettitunnit kiinnostavat poikaa enemmän. Eräänä päivänä Billy kokeilee
tanssia, eikä hän sen jälkeen enää
muuta tahdo tehdäkään. Tanssinopettaja kannustaa lahjakasta poikaa, mutta mitä tapahtuu, kun isä
saa tietää poikansa epätavallisesta
harrastuksesta?

2. Miesten työt ja naisten työt. Luetelkaa kymmenen tehtävää, joita on
perinteisesti pidetty suomalaisessa kulttuurissa miehille kuuluvina. Miksi
näin on? Miettikää perustelujen paikkansapitävyyttä. Miksi tehtävät eivät
voisi kuulua naisille? Kuuluvatko jotkut seuraavista kotitöistä ensisijaisesti vain toiselle sukupuolelle? Miksi?
• Joulukorttien kirjoittaminen
• Digiboksin virittäminen
• Mattojen peseminen
• Veroilmoituksen tekeminen
• Vanhempainilloissa käyminen
• Miesten paitojen silittäminen
• Siivoaminen
• Kodin sisustaminen
3. Kävellen, tanssien, kaatuen ja solmuun mennen.
• Kävelkää huoneen poikki käsikkäin ensin samaa, sitten eri sukupuolta olevan ihmisen kanssa. Miettikää, millaista olisi kävellä käsi
kädessä julkisella paikalla? Miten muut ihmiset reagoisivat? Sanoisiko
joku jotain? Jos sanoisi, niin mitä? Miltä itsestänne tuntuisi? Jos tehtävä
tuntuu vaikealta, miettikää, mistä se johtuu? Minkälaisia asenteita tai
pelkoja tilanteeseen voi liittyä? Keskustelkaa harjoituksen herättämistä
ajatuksista ja tunteista.
• Tanssiharjoitus. Tanssikaa ensin samaa, sitten eri sukupuolta olevan
henkilön kanssa. Mitä kohtaa toisessa voi koskettaa luontevasti? Onko
eri asia tanssia samaa kuin eri sukupuolta olevan henkilön kanssa? Jos
tehtävä tuntuu vaikealta, miettikää mistä se johtuu? Minkälaisia asenteita
tai pelkoja tilanteeseen voi liittyä? Keskustelkaa harjoituksen herättämistä ajatuksista ja tunteista.
• Kaatumisharjoitus. Yksi ryhmästä kaatuu jalat ja selkä suorina hitaasti taaksepäin. Muut estävät häntä kaatumasta maahan saakka. Mitä
ajatuksia ja tunteita harjoitus herättää eri osapuolissa?
• Solmuharjoitus. Asettukaa riviin pitäen toisianne käsistä kiinni ja
muodostakaa puolikaari. Kulkekaa toistenne käsien ali ja ohi irrottamatta
otetta. Syntyy ”solmu”, jonka avaa toinen rivin päässä ollut. Avaamisen
aikana kukaan ei saa irrottaa käsiä toisistaan. Miltä harjoitus tuntuu?
4. Vaatteet ja ajankuva. Listatkaa poikien käyttämiä
vaatteita ja asusteita eri vuosikymmeniltä ja vuosisadoilta:
lättähattu, pipo, farkut, huivit, korvikset, huppari, lippis,
stetsoni, pikkutakki, polvihousut, ketjut, pillifarkut, paita,
tennarit, skeittikengät. Jatkakaaa listaa.
• Mihin aikakausiin nämä vaatteet ja asusteet kuuluvat?
• Mitä ne kertovat pojan elämästä, arvoista ja harrastuksista kyseisenä aikakautena?
• Mitä asioita pukeutumisella on eri aikoina ilmaistu? Mitä
esimerkiksi hyvin löysillä housuilla ilmaistaan?
• Millä tavoin pukeutuminen voi korostaa mieheyttä ja miehekkyyttä? Mitä poikien ja miesten vaatetrendit kertovat
pojille ja miehille asetetuista odotuksista? Mitä vaatetrendit kertovat tytöille ja naisille asetetuista odotuksista?
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5. Koskettelua.
a) Koskettamista on esimerkiksi kättely, ylävitostelu, halaaminen, halaaminen selkään taputtaen, lempeä nyrkkitervehdys, hartian taputtaminen,
käden kietominen toisen harteille, käsi kädessä käveleminen, vieressä
istuminen, sylissä istuminen, hiusten pörröttäminen, silittäminen, hierominen ja poskisuudelmat.
• Mikä näistä on pojille sallittua koskettamista? Mikä on sallittua tytöille?
Löydättekö eroja? Jos löydätte, mistä erot voisivat johtua?
b) Vertailkaa miesten välistä kosketuskulttuuria esimerkiksi Ranskassa,
Italiassa ja Venäjällä. Miten näiden maiden kosketuskulttuurit eroavat
suomalaisista tavoista? Mitä syitä arvelette tähän olevan?
• Millä tavalla Suomessa elävät maahanmuuttajataustaiset miehet tervehtivät toisiaan? Löytyykö eroja valtaväestön miehiin? Mistä erot voisivat johtua?

Ihminen tarvitsee toisen ihmisen kosketusta. Niissä yhteiskunnissa, joissa
ihminen saa osakseen hyviä ja toivottuja kosketuksia, esiintyy vähemmän
väkivaltaa. Nuoren saamat hyvät kosketukset kasvattavat itsetuntoa ja auttavat hahmottamaan paitsi oman myös toisen ihmisen kehon rajoja. Kosketukset tekevät kehosta ”todellisen”, olemassa olevan. Hyvä kosketus tuottaa
nautintoa, vähentää stressiä ja vahvistaa ihmisten välisiä suhteita. Koskettaminen yhdistetään usein feminiinisyyteen ja naisellisiin tunteisiin, minkä
vuoksi poikien ja miesten väliset sallitut kosketukset ovat perinteisesti olleet
huomattavasti vähäisempiä kuin tyttöjen ja naisten väliset. Kuitenkin pojat
ja miehet kaipaavat kosketusta siinä missä tytöt ja naisetkin.
Svennevig 2003

1.3. Stereotypiat
Stereotypiat ovat kaavamaisia yleistyksiä asioista ja ilmiöistä. Yleistäminen
tekee asioiden luokittelemisesta ja maailman jäsentämisestä helppoa. Stereotyyppinen ajattelu on yksipuolista, sillä siinä ei oteta huomioon yksilöllisiä
ominaispiirteitä, taitoja tai mielenkiinnon kohteita.
Sukupuolistereotypia tarkoittaa ominaisuuden, kyvyn tai muun ennakkooletuksen liittämistä mies- tai naissukupuoleen. Stereotyyppiset sukupuoliroolit korostavat miehen ja naisen roolien oletettua vastakkaisuutta. Esimerkiksi
aggressiivisuus ja kilpailuhenkisyys ovat stereotyyppisesti poikiin liitettyjä
ominaisuuksia, kun taas tunteiden ja hellyyden osoittaminen, hoivaaminen
ja kiltteys ovat tyttöihin yhdistettyjä ominaisuuksia.
Toisin kuin stereotyyppisissä sukupuolirooleissa esitetään, kaikilla pojilla
ja miehillä ei ole samanlaisia tarpeita, mielenkiinnon kohteita tai mieltymyksiä. Kaikki pojat eivät ole kiinnostuneita tytöistä, autoista tai jääkiekosta.
Kun puhumme pojista, viittaamme usein suomalaiseen, heteroseksuaaliseen,
valkoihoiseen, keskiluokkaisen perheen poikaan, joka on fyysisesti terve.
Esimerkiksi terveydentila, seksuaalinen suuntautuminen ja etninen alkuperä
vaikuttavat siihen, millä tavoin poika kokee maailman.
Yhteiskunnassa toimiminen edellyttää vallitsevien sukupuoliroolien ja sukupuolijärjestelmän omaksumista. Arjen pienissäkin askareissa on otettava
kantaa siihen, kumpaan sosiaaliseen sukupuoleen samaistuu. Yhteiskunnallinen sukupuolijärjestelmä määrittää sukupuolten työnjakoa, vallanjakoa ja

12 • Minä ja maailma

hoivavastuuta. Sukupuoleen liitettyjen sosiaalisten määreiden paljastaminen
on tärkeää, kun pyritään muuttamaan sukupuolistereotypioita, avartamaan
sukupuolirooleja ja opiskeluvalintojen, harrastusten sekä työmarkkinoiden
segregaatiota eli eriytymistä sukupuolen mukaan.
Pohjoismaiden työmarkkinat ovat selkeästi jakautuneet sukupuolen mukaan. Tähän asti pohjoismaisessa tasa-arvotyössä on pyritty ennen muuta
parantamaan naisten asemaa työelämässä ja työmarkkinoilla. Muutosten
aikaansaaminen edellyttää kuitenkin myös miesten, työelämän ja miehisten
arvojen kriittistä tarkastelua. Miten vapaita miesten ammatin- ja uravalinnat
ovat? Mikä ohjaa miesten valintoja? Miksi kouluissa, päiväkodeissa ja hoivaammateissa on niin vähän miehiä?

Euroopan unioni ja YK ovat 2000-luvulla huomauttaneet Suomea työmarkkinoiden segregaatiosta ja vaatineet toimia tilanteen muuttamiseksi. Segregaation tuntuvin seuraus on erot miesten ja naisten ansioissa. Suomessa naisten
kuukausiansiot ovat keskimäärin vain 82 prosenttia miesten ansioista. Osa
miesten ja naisten välisistä palkkaeroista ei selity millään muulla kuin sukupuolella.
SEIS! Suomi eteenpäin ilman syrjintää www.seis.fi

”Tansaniassa, kuten muissakin kehitysmaissa, lapset leikkivät vähemmän kuin länsimaissa. Lapset ryhtyvät auttamaan ruoan hankkimisessa, pelto- ja kotitöissä heti kun
ovat ’riittävän isoja’. Pojilla on yleisesti ottaen tyttöjä enemmän aikaa
leikkiä, ja joka tapauksessa pojat ja
tytöt leikkivät erillään.
Tansanialaisten lasten leikit ja lelut ovat usein hyvin yksinkertaisia.
Pojat pyörittävät polkupyörän vannetta ja pelaavat heinistä ja muovipusseista tehdyillä palloilla. Poikien
leikkien fyysisyys, jopa väkivaltaisuus, on silmiinpistävää: nahistelu,
itsepuolustus- ja hippaleikit ovat
hyvinkin aggressiivisia, pojat jopa
potkivat toisiaan. Toisaalta Tansaniassa poikien toisilleen osoittama
hellyys on sallitumpaa kuin länsimaissa. Kahden pojan käsi kädessä
käveleminen ei ole ollenkaan tavatonta eikä siinä ole mitään ihmeellistä.
Tansaniassa tytöt leikkivät keskenään, lähinnä hyppien ruutua tai
hyppynarua. Useimmiten tytöt kuitenkin auttavat kotitöissä, kantavat
veden ja polttopuut ennen kouluun
menoa ja koulusta palattuaan. Tytöt
myös auttavat pienempien sisarusten hoidossa. Koulu onkin tytöille lepoa, sillä kotona odottavat jälleen
raskaat työt.”

Nais- ja miesvaltaisimmat toimialat 2010 (%-osuudet alan työllisistä)
						Naiset		Miehet
Terveys- ja sosiaalipalvelut			88		12
Majoitus- ja ravitsemustoiminta			71		29
Koulutus						66		34
Rahoitus- ja vakuutustoiminta			57		43
Julkinen hallinto ja maanpuolustus			
57		
43
Tukku- ja vähittäiskauppa				51		49
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
45		
55
Informaatio ja viestintä				34		66
Maa-, metsä- ja kalatalous, kaivostoiminta		
29		
71
Teollisuus					27		73
Kuljetus- ja varastointi				21		79
Rakentaminen					9		91
Tilastokeskus

Harjoitukset:
1. Billy Elliot. Katsokaa ryhmässä elokuva Billy Elliot tai katkelmia siitä.
Kirjatkaa mahdollisimman monta elokuvassa ilmennyttä sukupuoleen
liitettyä yksipuolista uskomusta, stereotypiaa ja odotusta. Keskustelkaa
havainnoistanne. Millä tavoin tällaiset uskomukset loukkaavat eri sukupuolta olevien ihmisten ihmisoikeuksia?
2. Poikien ja tyttöjen harrastukset. Tehkää lista luokkanne tai ryhmänne harrastuksista. Merkitkää listaan harrastus ja sitä harrastavien
lukumäärä sukupuolittain. Löytyykö selkeitä poikien tai tyttöjen tai kaikkien yhteisiä harrastuksia? Keskustelkaa, minkälaisia asenteita epätyypillisen harrastuksen valinnut joutuu mahdollisesti kohtaamaan? Millä
tavoin asenteet antavat väärän kuvan todellisuudesta? Kehukaa toisianne
onnistuneista harrastusvalinnoista.
3. Jos sukupuoli olisi väri. Väitetään, että jokaisessa ihmisessä on
mies- ja naissukupuolia. Jos sukupuoli olisi väri – esimerkiksi vihreä tai
keltainen – minkä värinen itse olisit tällä hetkellä? Millaisissa tilanteissa
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olisit vihreänkeltainen tai keltavihreä? Millaisissa tilanteissa olisit vihreimmilläsi ja keltaisimmillasi? Tee jana väreistä, jonka toisessa päässä
on syvän vihreä ja toisessa päässä kirkkaan keltainen. Sijoita itsesi tälle
janalle sen mukaan, miltä tänään tuntuu.
4. Sukupuoli ja luonteenpiirteet. Listatkaa kymmenen luonteenpiirrettä (esimerkiksi topakka, rehti, juro, näppärä, herkkä, rohkea, ujo ja suloinen). Liittyvätkö jotkut luonteenpiirteet enemmän toiseen sukupuoleen?
Perustelkaa vastauksenne. Keskustelkaa ryhmässä ajatuksistanne.
5. Palkkaerot. Työtä on Suomessa aina arvostettu.
a) Onko eri töiden arvostuksessa eroja? Jos on, niin mistä arvelette sen
johtuvan? Mitä yhteyttä työn arvostuksella on siihen, paljonko työstä
maksetaan palkkaa? Maksetaanko ”miesten töistä” ja ”naisten töistä”
erilaista palkkaa? Jos maksetaan, miksi näin on? Millä tavoin samanarvoisesta työstä eri palkan maksaminen eri sukupuolille loukkaa ihmisoikeuksia?
b) Käytössänne on 26 000€, joka teidän tulee jakaa seuraavien ammatinharjoittajien kesken: lukion rehtori, terveyskeskuslääkäri, palomies,
lähihoitaja, kunnaninsinööri, perushoitaja, linja-auton kuljettaja, palkanlaskija, lastentarhanopettaja, kaupunginjohtaja ja keittäjä. Päättäkää,
kuinka paljon maksatte kenellekin kuukausipalkkaa. Maksettuanne palkat, verratkaa omaa taulukkoanne tilastoista koottuun palkkataulukkoon
(liite 1).
• Mistä palkkaerot voisivat johtua? Mitä ne kertovat työn arvostuksesta?
Onko arvostus sukupuolisidonnaista?
• Tutkikaa yhdessä tilastoja eri tavoin koulutettujen miesten ja naisten
palkoista. Mitä taloudellista hyötyä koulutuksesta on? Ketkä hyötyvät
koulutuksesta eniten? Mitä parannettavaa miesten ja naisten palkkojen
jakaantumisessa olisi?
6. Sukupuoliroolit. Keskustelkaa ryhmissä, mihin sukupuoleen liitettyihin odotuksiin olette törmänneet, joita ette koe omaksenne tai jotka
rajoittavat valinnanmahdollisuuksianne? Millaisia sukupuoleen liitettyjä
odotuksia ette halua elämässänne toteuttaa?
7. ”Ennen oli miehet rautaa…”
a) Haastatelkaa yksin, pareittain tai ryhmänä, eri sukupolveen kuuluvaa
miestä, esimerkiksi isoisää, setää, isää tai veljeä. Millaista hänen elämänsä on ollut silloin, kun hän on ollut teidän ikäisenne? Kysykää esimerkiksi
vaatetuksesta, hänelle tärkeästä tapahtumasta, esineestä tai paikasta,
harrastuksista, idoleista, unelmista, elämäohjeista, vapaa-ajasta, ihmissuhteista, työstä ja arvoista. Kirjoittakaa haastattelun pohjalta tarina,
monologi tai laatikaa henkilökuva. Lukekaa tarinanne, esittäkää monologi
tai esitelkää henkilökuva koko ryhmälle.
Mikä miehen elämässä on ollut hyvää ja arvokasta eri vuosikymmenillä?
Minkä haastateltava olisi toivonut olevan toisin? Miten miesten ja poikien
asema on muuttunut näistä ajoista?
b) Kuvittele itsesi aikuiseksi mieheksi. Millainen mies haluaisit olla? Millaisia ominaisuuksia sinulla olisi? Mainitse luonteenpiirteitä sekä työhön,
harrastuksiin, idoleihin, vapaa-aikaan, ihmissuhteisiin ja arvoihin liittyviä
asioita. Vertailkaa toiveitanne pareittain tai ryhmässä.
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8. Sukupuolen näkyminen kaupoissa. Jakaantukaa ryhmiin. Laatikaa selvitys siitä, millä tavoilla sukupuoli näkyy kaupoissa. Menkää
kauppoihin ja tutkikaa, miten sukupuoli näkyy esimerkiksi lelukaupassa,
vaatekaupassa, kenkäkaupassa, lastentarvikeliikkeessä ja urheiluvälinekaupassa. Keskustelkaa havainnoistanne ryhmissä. Millaisen kuvan havaintonne antavat miehistä ja naisista? Mitä miehiin ja naisiin liitettyjä
stereotypioita löydätte?

1.4. Onko kielelläkin sukupuoli?
Kieli on tehokas arvottamisen ja vallankäytön väline. Sanavalinnoilla, äänenpainoilla, eleillä ja ilmeillä tuotetaan ja ylläpidetään paitsi sukupuolirooleja
myös sukupuolten välistä epätasa-arvoa.
Miesvaltaisissa yhteisöissä nainen voidaan ylentää ”hyväksi jätkäksi”, mutta
naisvaltaiseen yhteisöön kuuluvan miehen kutsuminen ”hyväksi muijaksi” on
vähemmän mairittelevaa.
”Mies” on kielellinen normi niissäkin kielissä, joissa ei ole niin sanottua
kieliopillista sukua. Esimerkiksi suomen kielessä henkilöstä puhuttaessa
käytetään sukupuolineutraalia hän-pronominia, kun esimerkiksi englannissa,
ruotsissa, ranskassa ja saksassa molemmille sukupuolille on olemassa oma
persoonapronomininsa. Suomen kielessä on kuitenkin paljon sukupuolittuneita ilmaisuja, kuten suomineito, äidinkieli, isänmaa, historian suurmiehet
ja tyttönimi.
Sanavalintojen takana on usein näkymättömiä ennakko-oletuksia, jotka
ilmenevät kielenkäytössä. Aiemmin naissukupuolta ilmaistiin loppupäätteellä,
kuten sanoissa näyttelijätär tai opettajatar. Nykyään nais-etuliite on yleinen.
Molemmilla muodoilla osoitetaan poikkeus kirjoittamattomaan sääntöön
miehestä ammatinharjoittajana, kuten sanapareissa kansanedustaja ja naiskansanedustaja, poliisi ja naispoliisi, näyttelijä ja näyttelijätär.
On myös olemassa ammattinimikkeitä, jotka pitävät sitkeästi yllä vanhoja
sukupuolirooleja. Esimerkiksi nimikkeisiin virkamies, puhemies tai kirkkoherra sisältyy oletus toimijan mieheydestä. Monet uudet ammattinimikkeet
on pyritty tekemään sukupuolineutraaleiksi, mutta oletus ammatinharjoittajan
ensisijaisesta mieheydestä elää edelleen tiukassa.
On aiheellista kysyä, onko sukupuolen esiin tuominen ylipäätään tarpeellista, kun puhutaan ammatinharjoittajista. Käytäntö ei ole rajoittava ainoastaan
naisia kohtaan, se vaikuttaa myös miesten valintojen mahdollisuuksiin. Kun
ammatit jaetaan sukupuolten mukaan, rajoitetaan kaikkien ihmisten vapautta
toimia omien kiinnostustensa pohjalta.
Harjoitukset:
1. ”Kirkkorouva ja lentoisäntä”. Jatkakaa listaa erilaisista ammattinimikkeistä, joissa oletus ammatin kuulumisesta miehille ja naisille on
selvä: lakimies, kirkkoherra, lentoemäntä jne.
• Kumpaan sukupuoleen liitettyjä ammattinimikkeitä löysitte enemmän?
Mistä arvelette tämän johtuvan?
• Keksikää näille ammateille sukupuolineutraalit nimet. Käyttäkää apunanne Suomen kielen sanakirjaa.
• Onko ihmisen sukupuolen määrittäminen tarpeellista, kun puhutaan
ammateista? Jos on, niin miksi?
• Nainen voi olla virkamies, mutta voisiko mies olla virkanainen? Perustelkaa vastauksenne.
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1.5. Oikeus tasa-arvoiseen koulutukseen

2. Sanaton viestintä. Sanatonta viestintää ovat ilmeet, eleet, äänen
voimakkuudet ja sävyt, katseet ja liikkuminen. Tarkkailkaa ihmisiä kotona, koulussa, harrastuksessa, tiedotusvälineissä. Kiinnittäkää erityistä
huomiota sanattomaan viestintään. Esittäkää tarkkailemienne henkilöiden sanatonta viestintää toisillenne.
• Havaitsetteko sukupuolten välillä eroja sanattomassa viestinnässä? Jos
havaitsette, niin millaisia?
• Mistä erot voisivat johtua?
• Miten suhtaudutaan miehiin ja naisiin, joiden sanaton viestintä on sukupuolelleen epätyypillistä? Onko tämä oikein?

Sanaton viestintä on kommunikaatiota muuten kuin sanoilla. Sanatonta
viestintää ovat ilmeet, eleet, äänen voimakkuudet ja värit, katseet ja liikkuminen. Sanaton viestintä vaihtelee henkilön sukupuolesta ja kulttuurista
riippuen. Esimerkiksi Suomessa jalat harallaan istumista pidetään naisille sopimattomana, mutta miehille se on lähes kaikkialla sopivaa. Sanaton
viestintä ilmaisee sukupuolen lisäksi myös valta-asemaa, auktoriteettia tai
alistumista.
Suomessa tervehditään tavallisesti kättelemällä, muualla Euroopassa poskisuudelmin tervehtiminen on yleistä. Aikanaan neuvostoliittolaiset miespoliitikot järkyttivät suomalaisia mieskollegojaan suukottamalla tervehdyksensä
suoraan suulle.

3. Lehtiuutiset ja sukupuoli. Katsokaa oheista lehtiuutista. Miten sukupuoli ilmenee siinä? Minkälaisia ennakko-oletuksia uutisessa luodaan
sukupuolesta? Etsikää lehdistä vastaavanlaisia esimerkkejä. Minkälaisten
asioiden yhteydessä on tyypillistä ajatella, että ihminen on sukupuoleltaan mies?

”Jokaisella on oikeus saada opetusta. (---) Opetuksen on pyrittävä ihmisen
persoonallisuuden täyteen kehittämiseen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen vahvistamiseen. Sen tulee edistää ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä kaikkien kansakuntien ja kaikkien
rotujen ja uskontoryhmien kesken sekä pyrkiä edistämään Yhdistyneiden
Kansakuntien toimintaa rauhan ylläpitämiseksi.”
-YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, 26. artikla

15-24-vuotiaiden luku- ja kirjoitustaitoisten osuus eri maanosissa
vuonna 2009
Maanosa
Miehet
			(%)
Pohjois-Afrikka		
90,1
Saharan eteläpuolinen
Afrikka			76,7
Latinalainen Amerikka
ja Karibia		
96,5
Itä-Aasia		
99,5
Etelä-Aasia		
85,9
Kaakkois-Aasia		
97,8
Länsi-Aasia		
95,8
Oseania			73,3
Kaukasus ja
Keski-Aasia		
99,8

Naiset
(%)
83,0
67,3
97,2
99,3
73,8
97,5
90,6
76,5
99,9

Millenium Development Goals Report 2011

Suomalaiselle alkoholi tarkoittaa paria pulloa keskiolutta saunan jälkeen.
Ne nautitaan kotona vaimon kanssa lottotuloksia odotellessa.
Puhakainen 2004

Jokaiselle kuuluva oikeus saada opetusta ei toteudu kaikkien maailman ihmisten elämässä. Arviolta noin 100 miljoonaa lasta jää vaille alkeisopetusta
joka vuosi. He eivät opi lukemaan, kirjoittamaan tai laskemaan. Vuonna 2011
maailmassa oli arviolta 775 miljoonaa lukutaidotonta aikuista, heistä kaksi
kolmannesta oli naisia.
Köyhyys on suurin este lasten koulunkäynnille. Monille perheille koulumaksut, koulupuvut ja kirjat ovat liian kalliita. Lisäksi perheen lapsia, erityisesti tyttäriä, tarvitaan töihin kotona tai kodin ulkopuolella perustoimeentulon
turvaamiseksi. Myös pitkät ja vaaralliset koulumatkat sekä opettajien puute
estävät lasten koulunkäynnin.
Koulutus tarjoaa tärkeitä tietoja, taitoja ja sosiaalisia kontakteja. Lisäksi
koulutus antaa valmiuksia huolehtia itsestä ja muista. Peruskoulutus turvaa
mahdollisuuden jatko-opiskeluun, esimerkiksi ammatilliseen kouluttautumiseen, ja tarjoaa väylän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon.
Koulutus tarjoaa myös valmiuksia valvoa omien oikeuksien toteutumista ja
saada tietoa muista kulttuureista.
Suurin osa lapsista, jotka jäävät vaille alkeisopetusta, asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Aasiassa. Koulussa ei opita ainoastaan lukemaan ja
kirjoittamaan, vaan siellä opitaan myös elämäntaitoja ja terveellisiä elämäntapoja. Koulussa lapset saavat tietoa esimerkiksi hivistä, aidsista ja hygieniasta.
Hyöty moninkertaistuu, kun lapset kertovat näistä asioista kotonaan. Myös
rauhankasvatus on tärkeä osa lukujärjestystä.
Euroopan maissa 90 prosenttia kaikista ihmisistä suorittaa peruskoulun loppuun asti. Kehitysmaissa luvut ovat huomattavasti alhaisempia. Esimerkiksi
Tansaniassa vielä 2000-luvun alussa vain noin 11 prosenttia lapsista jatkoi
opintojaan yläkouluun. Määrä on saatu nousemaan, vuonna 2006 noin 28
prosenttia lapsista jatkoi opintojaan yläkouluun.
Harjoitukset:

”Tansaniassa suurin osa opettajista on miehiä. Maaseudulla opettajien epäpätevyys on suuri ongelma.
Opettajakoulutus kestää tällä hetkellä vain kaksi vuotta.
Tyttöjen koulunkäynti keskeytyy
tavallisesti hyvin varhain, sillä heitä
tarvitaan auttamaan kotitöissä, kuten pienempien sisarusten hoidossa,
veden ja puun kantamisessa ja peltotöissä. Pojatkaan eivät aina jatka
koulunkäyntiä yläluokille, vaan auttavat perheitään työskentelemällä
esimerkiksi pelloilla.”
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1. Koulutuksesta on iloa ja hyötyä! Tutustukaa Suomen Unicefin
internet-sivuihin (www.unicef.fi/koulutus) ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin.
• Millaisia mahdollisuuksia koulutus tarjoaa ihmisille?
• Montako vuotta koulua pitäisi jokaisella ihmisellä olla mahdollisuus käydä perustaitojen oppimiseksi?
2. Tytöillekin tulevaisuus! Maailman noin 100 miljoonasta vuosittain
ilman perusopetusta vaille jäävästä lapsesta suurin osa on tyttöjä. Tutustukaa Suomen Unicefin internet-sivuihin (www.unicef.fi/koulutus) ja
vastatkaa seuraaviin kysymyksiin.
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• Millä tavoin poikien ja tyttöjen mahdollisuudet käydä koulua eroavat
eri puolilla maailmaa?
• Millainen olisi päiväsi, jos et osaisi lukea, kirjoittaa ja laskea?
• Haluaisitko seurustella sellaisen ihmisen kanssa, joka ei ole saanut
käydä koulua? Perustele.
• Ottakaa selvää Tansanian, Portugalin ja Afganistanin olosuhteista. Mainitkaa 10 edellytystä sille, että poika ja tyttö voivat käydä koulua näissä
maissa.

1.6. Poika ja kaverit
Poika kasvaa ja kehittyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Vuorovaikutustilanteita määrittävät muun muassa tunteet, erilaiset uskomukset,
tavat, säännöt ja arvot.
Minäkuva on rakennelma, joka ei koskaan tule täysin valmiiksi. Se muuttuu
ja muokkautuu koko elämän ajan. On tärkeää, että minäkuva on riittävän
vahva ja myönteinen jo nuorena. Itseään arvostava ja kunnioittava ihminen
kykenee hyväksymään myös toisten erilaisuuden. Hän kykenee luomaan
tasapainoisia ja vastavuoroisia ihmissuhteita.
Ryhmässä toimiminen on tärkeä osa sosiaalisten taitojen oppimista ja
minäkuvan kehittymistä. Vertaisryhmissä harjoitellaan monenlaisia vuorovaikutustaitoja, itsenäisyyttä suhteessa vanhempiin ja uudenlaista läheisyyttä
suhteessa vertaisiin. Pojalle ensimmäisen vertaisryhmän muodostavat ikätoverit esimerkiksi päiväkodissa. Vertaisryhmän vaikutus on merkittävä pojan
varttuessa nuoreksi mieheksi. Ryhmä on tavallisesti tärkein tuki nuorelle, ja
hän hakee vertaisiltaan tukea jopa useammin kuin vanhemmiltaan.
Ryhmäpaine ja nuoruuteen kuuluva kokeilunhalu saattavat yllyttää poikia
kaveriporukan mukana riskikäyttäytymiseen. Koulun kokeminen merkitykselliseksi, kaveriporukan kielteinen suhtautuminen edesvastuuttomaan
käyttäytymiseen, vanhempien kanssa vietetyn ajan arvostaminen ja mielekkäät harrastukset voivat suojata nuorta riskikäyttäytymiseltä. Yksilön kokema
paine mukautua ryhmän käyttäytymiseen vaihtelee ja on sidoksissa ryhmän
jäsenten ihmissuhteiden laatuun ja minäkuvan vahvuuteen. Useimmissa
kaveriporukoissa ei pakoteta toimimaan tietyllä tavalla, mutta kavereiden
mielipiteiden arvostaminen saattaa synnyttää halun mukauttaa oma käytös
vastaamaan kavereiden käytöstä. Ryhmäpaine voi olla myös positiivista.
Ihmisten väliseen kanssakäymiseen kuuluu myös kielteisiä puolia. Kiusaaminen on väkivaltaista tai syrjivää käytöstä, joka voi ilmetä fyysisenä
väkivaltana, nimittelynä tai joukosta poissulkemisena. Kiusaamista tapahtuu
niin koulussa, vapaa-ajalla kuin työelämässäkin. Kiusaaminen on erityisen
vahingollista silloin, kun se on jatkuvaa.
Jokaisella koululla tulee lain mukaan olla suunnitelma, jossa määritellään
toimenpiteet koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja tilanteiden ratkaisemiseksi. Oppilailla ja henkilökunnalla on oikeus koulurauhaan ja turvalliseen
työympäristöön. Rikoslaki on voimassa koulussakin, ja koulun velvollisuus
on saattaa vakavat kouluväkivaltatapaukset poliisin tutkittavaksi riippumatta
tekijän iästä.
Lapsen tai nuoren kokemuksiin kiusaamisesta tai poissulkemisesta on
aina suhtauduttava vakavasti. Aikuisten antamaa mallia seuraten lapsi oppii
toimimaan ongelmatilanteissa ja kantamaan vastuun omista sanoistaan ja
teoistaan.
Kiusaamisen vastustaminen vaatii rohkeutta. Myös henkilö, joka jättää puuttumatta kiusaamiseen on osasyyllinen. Opettajien on otettava oppilaaseen
kohdistuva häirintä ja nimittely vakavasti ja puututtava siihen välittömästi.
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”Halusin tulla kouluun, jotta voin
opiskella kieliä.”
17-vuotias nicaragualaispoika,
Hilberto Romero, puhuu ulwaa,
miskitoa ja espanjaa.

Homottelu ja huorittelu ovat yleisiä loukkaamistarkoituksessa käytettyjä
nimityksiä. Niillä ei yleensä ole mitään yhteyttä henkilön todellisen seksuaalikäyttäytymisen kanssa. Nimittely, maineen tahraaminen, ulkonäön arvostelu
ja fyysinen ahdistelu voivat kohdistua kehen tahansa. Henkilö, joka julkisesti
nimittelee toista loukkaavasti, haukkuu esimerkiksi huoraksi tai homoksi, voi
syyllistyä kunnianloukkaukseen, joka on rangaistava rikos.

”Lempiaineeni koulussa on matematiikka. Isona minusta tulee teknikko.”
11-vuotias Petja Rasmus käy
Utsjokisuun saamenkielistä
alakoulua Utsjoella.

”Tärkein esineeni on oppikirja, koska
haluan olla älykäs, opiskella paljon
ja tehdä, mitä haluan. Haluan asianajajaksi, koska sitten minulla ei
ole vaaraa ja voin auttaa ihmisiä.”
10-vuotias nicaragualaispoika
Santos Urbina Borge kertoo
tärkeimmästä esineestään.

”Tärkein esineeni on oppikirja. Kirja
on minulle tärkeä, koska on hyvä
osata lukea. Haluan oppia lukemaan
sanomalehtiä, kirjoja ja lukutaidosta on hyötyä, kun tekee ostoksia.”
12-vuotias nicaragualainen poika,
Luiz Hernandez, hymyilee espanjan
kielen oppikirja kädessään.
Maailman tärkein
www.moni-mundo.net

Kultainen sääntö: ”Kaikki, mitä
haluat itsellesi tehtävän, tee sinä
samoin muille.” Kultainen sääntö
on yksinkertainen ohje sille, kuinka toimia oikein niin itseään kuin
muitakin ihmisiä kohtaan. Sääntö
tunnetaan useissa eri uskonnoissa, kulttuureissa ja filosofioissa. Se
kehottaa kohtelemaan toisia tavalla,
jolla toivoisi itse tulevansa kohdelluksi. Saman ajatuksen pitää sisällään Immanuel Kantin kategorinen
imperatiivi eli ehdoton käsky: ”Toimi aina siten, että toimintatavastasi
voitaisiin tehdä yleinen moraalilaki.”

Koulukiusaaminen on vakava ja valitettavan yleinen ilmiö Suomessa. Se on
toistuvaa ja tahallista pahan mielen aiheuttamista, pilkkamaista, tönimistä,
yksin jättämistä ja ilkeiden juttujen levittämistä, pahimmillaan kiusaaminen
on vammoja aiheuttavaa fyysistä väkivaltaa. Noin joka viidennes suomalainen koululainen on kokenut kiusaamista.

Harjoitukset:
”Tansaniassa pojat ja tytöt eivät ole
paljon tekemisissä keskenään. Ystävyyssuhteet eivät ylitä sukupuolirajoja. Pojat leikkivät keskenään
hyvinkin fyysisiä leikkejä, tytöt auttavat pienestä pitäen sisarusten hoidossa, pelto- ja kotitöissä. Fyysistä
kosketusta ei poikien ja tyttöjen välillä juuri näe.”

1. Ystävyyttä on… Jakaantukaa ryhmiin. Listatkaa asioita, jotka mielestänne kuuluvat ystävyyteen. Miettikää esimerkiksi
• Millaisten ihmisten kanssa ystävystytään ja mistä ystäviä löytää?
• Onko kaveri eri asia kuin ystävä?
• Onko poikien ja miesten mielestänne vaikea käyttää nimitystä ”ystävä”?
Jos on, mistä tämä kertoo?
• Millaisia ominaisuuksia ette halua ystävällänne olevan?
• Onko ystävyys erilaista eri maissa?
• Mitä merkitystä ystävän sukupuolella on?
• Millainen on hyvä ystävä?
• Jos ystävyys olisi pizza, mitä täytteitä siinä olisi? Keksikää ainakin
viisi täytettä.
2. Poissulkeminen. Kolme henkilöä poistuu huoneesta. Kun yksi heistä
kutsutaan takaisin, ovat muut muodostaneet piirin. Tulijan on keksittävä
keino päästä piirin keskelle ilman voimankäyttöä. Jokainen on vuorollaan poissuljettu henkilö. Jos piiriin yrittää päästä väkivaltaa käyttäen,
piiri hajoaa ja muodostaa toisaalla uuden piirin. Harjoituksen jälkeen
miettikää:
• Miltä poissulkeminen tuntui? Kuinka poissulkemisen aiheuttamia tunteita voi sietää?
• Mitä tästä harjoituksesta voi oppia?
Opettajalle tai ohjaajalle: Piiriin voi päästä vain pyytämällä ystävällisesti ja asiallisesti.
3. ”Minä en töni.”
a) Näytelkää seuraavat tilanteet ja keksikää tapoja ratkaista ne rakentavasti.
• Pojat kiusaavat 16-vuotiasta Samia liikuntatunnilla.
• Pojat kiusaavat 14-vuotiasta Jenniä välitunnilla.
• Tytöt kiusaavat 13-vuotiasta Nikoa koulumatkalla.
• 14-vuotias Tiina kiusaa naisopettajaa.
• 13-vuotias Aleksi kiusaa Markoa.
b) Listatkaa kymmenen sääntöä tai ohjetta, jotka ennaltaehkäisevät
kiusaamista (esimerkiksi: ”Minä en töni.”).
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4. Ryhmäpaine. Yksi seisoo ryhmän keskellä. Ryhmä pyytää ja houkuttelee keskellä seisojaa tekemään erilaisia mukavia asioita. Keskellä
seisoja ei halua tehdä mitä muut käskevät, vaan kieltäytyy tilanteeseen
sopivalla tavalla. Keskustelkaa kieltäytymisen herättämistä tunteista ja
ajatuksista.
5. Homottelu ja huorittelu. Ottakaa pari. Määritelkää käsitteet homo
ja huora. Vertailkaa määritelmiänne muiden parien kanssa.
• Missä yhteyksissä olette kuulleet sanoja käytettävän.
• Onko sinua tai pariasi kutsuttu tällä nimellä? Jos on, miltä se tuntui?
• Millaisista asenteista sanojen käyttö kertoo? Millaisia asenteita sanat
ilmaisevat homoseksuaaleja ja prostituoituja kohtaan?
• Mitä sanat kertovat käyttäjästään? Miten ne liittyvät mieheyteen ja
naiseuteen?
• Millaisia reaktioita nimittelystä seuraa? Vastataanko nimittelyyn, tai
rangaistaanko siitä?
• Millä tavoin näiden sanojen käyttö loukkaa nimitellyn ihmisoikeuksia?
6. Hip Hip Hora! Katsokaa elokuva Hip Hip Hora! Miettikää poikien
käytöstä elokuvassa.
• Mitä pojat tekevät väärin?
• Mitä tarkoittaa sanonta ”pojat ovat poikia”?
• Millä tavoin Sebben käytös eroaa muiden poikien käytöksestä? Mitä
hyvää tästä seuraa päähenkilölle?
• Miten itse toimisit vastaavankaltaisessa tilanteessa, jos olisit osa tuollaista porukkaa?
• Mitä luulet Sofien tuntevan ja ajattelevan nähtyään itsestään otetut kuvat?
• Miten neuvoisit päähenkilöä toimimaan tässä tilanteessa? Miten voisit
tukea ja auttaa häntä?
Elokuvaesittely: Hip Hip Hora! (Ruotsi, 2004, 90 min., K-11)

1.7. Poika ja vanhemmat
Perherakenteissa on tapahtunut muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Perinteisen ydinperheen lisäksi uusperheet eli perheet, joissa on parisuhteen alusta lähtien mukana vähintään yksi lapsi ja sateenkaariperheet, kuten
samaa sukupuolta olevien perheet ovat yleistyneet. Sateenkaariperheitä ovat
myös sellaiset perheet, joissa toinen tai ainoa vanhempi kuuluu seksuaali- tai
sukupuolivähemmistöön. Heterokeskeinen ydinperhemalli määrittelee yhä
perhekäsitystä.
Perhekäsityksen heterokeskeisyys näkyy myös mediassa. Muun muassa
mainoksissa toistuu heteronormatiivisuutta ylläpitävä ja uusintava perhekäsitys. Näissä kliseisissä kuvissa keskiluokkaisen ja valkoihoisen ydinperheen isä
ajaa tilavaa farmariautoa, vierellään hoikka ja huoliteltu vaimo. Takapenkillä
istuvat pariskunnan kauniit ja terveet lapset, poika ja tyttö.
Työelämässä viime vuosikymmeninä tapahtuneilla muutoksilla on ollut vaikutuksia perheeseen. Työelämän koventuneet vaatimukset sekä tasapainottelu perheen ja työn välillä koettelevat vanhempien hyvinvointia ja jaksamista.
Tämä heijastuu myös lasten hyvinvointiin. Tutkimukset osoittavat kuitenkin
sekä vanhempien että lasten pitävän perheen kanssa vietettyä aikaa kaikkein
tärkeimpänä. Lapsille tärkeää ei ole ainoastaan ”laatuaika”, jolloin vanhempien kanssa aktiivisesti tehdään jotain. Lasten mielestä yhteisten arkirutiinien
hoitaminen ja vanhempien läsnäolo on tärkeintä.
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Eriza Beti, Tansania, 12v.
13-vuotias Sofie on juuri aloittanut
yläasteen. Hän haaveilee suositun
tytön maineesta ja kutsu kotibileisiin näyttäisi olevan askel tähän
suuntaan. Bileissä Sofie kuitenkin
juo liikaa ja sammuu juhlapaikan
lattialle. Paikalla olevat luokan pojat
ottavat Sofiesta törkeitä valokuvia,
joita he seuraavana päivänä levittävät ympäri koulua. Parhaat ystävätkin välttelevät helpon hupakon
maineen saanutta Sofiea, mutta
aivan kaikki eivät käännä hänelle
selkäänsä. Sebbe-pojan ja isänsä
kannustamana Sofie alkaa taistella
epäoikeudenmukaista kohteluaan
vastaan.

Rekisteröityjä miespareja oli vuonna
2010 yhteensä noin 700 ja naispareja 900.

Varhaisnuoret seurustelevat vanhempiensa kanssa alle 10 minuuttia päivässä. Television katseluun
kuluu noin 2 tuntia.
Halldén 2002

”Tansaniassa vanhempien ja koko suvun kunnioittaminen on hyvin tärkeää. Nuorten kapinoiminen vanhempiaan vastaan on harvinaista.
Isätkin osallistuvat lastenhoitoon
ja -kasvatukseen. Perheen sisällä
hellyydenosoitukset ovat harvinaisia ja lasten odotetaan pärjäävän
omillaan jo hyvin pieninä. Mitä aiemmin lapset pystyvät auttamaan
vanhempiaan koti- ja peltotöissä,
sen parempi.”

Vuonna 2010 suomalaisista perheistä lapsiperheitä oli 40 prosenttia. Yleisin
lapsiperhe on edelleen avioparin – miehen ja naisen – muodostama. Avioparien perheitä on noin 60 prosenttia ja avoparien perheitä 18 prosenttia.
Yhden vanhemman perheitä on viidennes kaikista lapsiperheistä. Näistä yksinhuoltajaäitien perheitä on 17,5 prosenttia ja yksinhuoltajaisien 2,7 prosenttia. Uusperheiden osuus kaikista lapsiperheistä on yhdeksän prosenttia.
Tilastokeskus, Perheet 2010.

Harjoitukset:
1. Perhe-elämää. Tansaniassa -tekstikatkelmassa on erään suomalaisen
miehen näkemys tansanialaisesta perhe-elämästä. Verratkaa suomalaisten nuorten kotioloja tansanialaisten nuorten kotioloihin tekstikatkelman
perusteella.
• Mitä yhteistä ja millaisia eroavuuksia löydätte? Mistä arvelette erojen
johtuvan?
• Mitä hyvää on mielestänne tansanialaisessa ja suomalaisessa perheelämässä?
• Millä tavalla Tansaniassa -tekstikatkelmasta näkyy, että näkökulma on
suomalaisen?
2. Kotityöt. Jakaantukaa ryhmiin tai ottakaa pari. Listatkaa kymmenen
yleisintä kotityötä. Kirjatkaa ylös, kuka tai ketkä useimmiten tekevät ne
suomalaisessa perheessä. Keskustelkaa lisäksi seuraavista kysymyksistä.
• Miten kotityöt jaetaan sinun perheessäsi?
• Jakaantuuko kotitöiden tekeminen tasan, vai tekeekö joku enemmän
kuin muut? Mistä töiden epätasainen jakaantuminen voisi johtua?
• Jakaantuvatko työt sukupuolen mukaan tasa-arvoisesti? Jos eivät, mistä
arvelette sen johtuvan?
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• Jos eroja ei löydy, mikä siihen voisi olla syynä?
Esittäkää keskustelun tulokset muille. Miettikää keinoja, jotka edistäisivät
tasa-arvon toteutumista kotitöiden tekemisessä.
3. Laatuaika? Vanhemmat ja lapset viettävät aikaa yhdessä keskimäärin
alle 10 minuuttia päivässä. Jakaantukaa ryhmiin tai ottakaa pari. Listatkaa asioita, joita vanhempien kanssa tehdään. Keskustelkaa aiheesta
seuraavien kysymysten avulla.
• Kertokaa esimerkki perheenne kanssa kotona viettämästänne mukavasta hetkestä? Mikä kokemuksessa oli parasta?
• Tekevätkö vanhemmat eri asioita poikien ja tyttöjen kanssa? Jos tekevät,
mistä arvelette tämän johtuvan?
• Mitä arvelette sen edellyttävän, että voitte viettää omien lastenne kanssa enemmän kuin 10 minuuttia yhteistä aikaa päivässä?
4. Perhekuvaukset oppikirjoissa. Perinteiseen suomalaiseen, valkoihoiseen, evankelisluterilaiseen, heterovanhempien ydinperheeseen
kuuluvat ensimmäistä avioliittoaan elävät isä ja äiti sekä heidän yhteiset,
biologiset, terveet lapsensa, poika ja tyttö. Mitä muita perhemuotoja on
olemassa? Mitä niistä löydät oppikirjoistasi? Etsikää erilaisia perhekuvauksia oppikirjoistanne.
• Kuinka monta erilaista perhetyyppiä löydätte oppikirjoistanne?
• Onko yksinhuoltajien perheitä? Perheitä, joissa isä ja äiti ovat erilaista
etnistä alkuperää? Onko vammaisia perheenjäseniä?
• Onko kuvauksissa samaa sukupuolta olevia pareja?
• Etsikää oppikirjoista perinteinen perhekuvaus ja muuttakaa se.
5. Erilaiset perheet. Laatikaa erilaisia perhekuvauksia esimerkiksi
piirtämällä tai kirjoittamalla. Antakaa perheille erilaisia määreitä, kuten
esimerkiksi sateenkaariperhe, yksinhuoltajaperhe, perhe jossa toinen
vanhemmista tai yksi lapsista on vammainen, tai suomalaissyntyisen ja
ghanalaissyntyisen perhe.
• Pohtikaa, miten koulun opetusmateriaalien perhekuvauksia voisi monipuolistaa? Mitä vaikutuksia monipuolisemmilla perhekuvauksilla voisi olla
nuorten maailmankuvaan ja valintoihin?
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2. Pojat, media
ja hyvinvointi
HARPPAUS UNELMIIN!

2. Pojat, media ja hyvinvointi

Miehet ja naiset kuvataan mediassa usein eri tavoin. Naisten kuvaamisessa
on perinteisesti keskitytty enemmän ulkonäköön kuin saavutuksiin. Esimerkiksi naispoliitikkojen ulkonäköä kommentoidaan herkemmin ja heille esitetään enemmän yksityiselämää koskevia kysymyksiä kuin miespoliitikoille,
joita koskeva uutisointi keskittyy tavallisesti työasioihin. Uutisissa ja ajankohtaisohjelmissa mies saa usein asiantuntijan puheroolin, kun taas naisia, lapsia
ja maahanmuuttajia käytetään uutisten hiljaisena kuvituksena.

”Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja
hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin, ravinnon, vaatetuksen,
asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon
osalta. Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden,
tapaturman, leskeyden tai huollon osalta. Äideillä ja lapsilla on oikeus
erityiseen huoltoon ja apuun. Kaikkien lasten, riippumatta siitä, ovatko
he syntyneet avioliitossa tai sen ulkopuolella, tulee nauttia samaa yhteiskunnan suojaa.”

Sukupuoli ja toimijuus uutisissa 2010

-YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, 25. artikla

Hyvinvointi on laaja käsite. Hyvinvoinnilla tarkoitetaan kokonaisvaltaista onnellisuutta ja hyvää oloa, ei pelkästään pahoinvoinnin ja sairauksien
poissaoloa. Fyysisen ja psyykkisen terveyden lisäksi hyvinvointiin kuuluvat
yksilön emotionaalinen ja sosiaalinen tasapainoisuus.
Media on käsite, jolla viitataan viestintävälineisiin, kuten internetiin, mainontaan, televisioon, elokuviin, lehtiin ja radioon. Viime vuosikymmeninä
media on monimuotoistunut. Erilaiset mediat ovat yhä enemmän läsnä niin
julkisessa tilassa kuin yksityiselämän alueella. Median vaikutuksilta on lähes
mahdoton välttyä. Media on keskeinen osa myös poikien elämää.
Ihmiset viettävät erilaisten medioiden parissa yhä suuremman osan
ajastaan. Median käytöllä on monia myönteisiä vaikutuksia, mutta sen yksipuolinen käyttö, esimerkiksi liiallinen pelaaminen, voi olla vahingollista
hyvinvoinnille.

2.1. Mediakriittisyys
Media tarjoaa tietoa, uutisia ja viihdettä. Sen välityksellä voimme kokea suuria
tunteita ja elämyksiä, tutustua vieraisiin kulttuureihin ja kokea yhteenkuuluvuutta kaukanakin eläviin ihmisiin. Media ei peilaa passiivisesti ympäröivää
maailmaamme, vaan se myös aktiivisesti muokkaa sitä. Media vaikuttaa esimerkiksi käsityksiimme siitä, millainen tosimiehen tulee olla ja millainen on
naisellinen nainen.
Media tarjoaa roolimalleja ja samaistumisen kohteita. Sieltä katsotaan mallia
myös siihen, mikä on hyväksyttävää miehen käytöstä ja millainen maskuliinisuus on tavoiteltavaa. Toisaalta mediaan liittyy riskejä ja vaaroja, jotka
vaativat tarkkuutta ja kriittisyyttä. Mediakriittisyys on kykyä arvioida, keneltä tiedotusvälineissä esitetty tieto on peräisin, milloin ja mitä tarkoitusta
varten tieto on tuotettu.
Mediakriittisyyden rinnalla käytetään käsitettä kriittinen medialukutaito.
Se tarkoittaa kykyä ilmaista itseään eri viestimillä, taitoa hankkia tietoja median avulla sekä kykyä eritellä ja tulkita kriittisesti erilaisia mediatekstejä.
Taito lukea median audiovisuaalista kieltä on tärkeä. Medialukutaitoa voidaan
vahvistaa tarkastelemalla kriittisesti tv-ohjelmia, elokuvia, lehtiä, mainoksia
ja median henkilöhahmoja.
Uutisten kertomaa pidetään usein absoluuttisena totuutena. Asia ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen. Uutisetkin ovat yksittäisten ihmisten valitsemia
ja kertomia. Eri uutiskanavat painottavat eri yksityiskohtia. Otsikkomuokkauksilla, näkökulmapainotuksilla ja sanavalinnoilla voidaan luoda tietoisesti
tai tahattomasti yksipuolinen tulkinta asioista.
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Milloin miehen on oltava
teräksinen Tarzan
joka kantaa vapisevan Janen
läpi viidakon
kotiluolaan turvaan
missä mikro ja tiskikone
odottavat valmiiksi asennettuina
Milloin miehen on oltava
pehmoinen Nalle Puh
hyväntahtoinen
hupia tuottava
kaikille avulias
hunajalla höynäytettävä
Olisiko jo aika
että mies saisi löytää
miehenä olemisen mallit
itsestään!
Porio 1993, 103

Aiheet				naisia (%)
miehiä (%)
Tiede ja terveys		
44		
56
Sosiaali- ja oikeusasiat		
43		
57
Talous				40		60
Taide ja kulttuuri		
38		
62
Väkivalta ja rikollisuus		
35		
65
Politiikka ja hallinto		
33		
67
Roolit				naisia (%)
miehiä (%)
Silminnäkijä			29		71
Edustaja			19		81
Kohde				23		77
Asiantuntija			20		80
Yleisen mielipiteen esittäjä
44		
56
Henkilökohtainen näkemys
36		
64
Global Media Monitoring Project 2010.

Lähdekritiikki tarkoittaa tiedonlähteen luotettavuuden arviointia. Sitä
tehdään muun muassa selvittämällä tekijän asiantuntemus ja tekstin tarkoitus
sekä vertailemalla tietolähdettä muihin tutkimuksiin. Jos tekijä on tuntematon,
on sisältöönkin suhtauduttava varauksellisesti.
Internet mahdollistaa nopean tiedonvälityksen lähes koko maailmassa.
Netistä voi löytää nopeasti arjessa ja opiskelussa tarvittavaa tietoa, sieltä voi
löytää ystäviä ja jopa seurustelukumppanin. Netissä on myös mahdollista
kuunnella musiikkia, katsoa elokuvia ja nauttia muusta kulttuuritarjonnasta.
Internetiin voi laittaa mitä tahansa digitaalista materiaalia, ja siellä voi
esiintyä keksityllä henkilöllisyydellä. Netissä julkaistu kuva, teksti tai faktana
esitetty tieto voi olla tekaistu. Kerran nettiin laitettua kuvaa tai tietoa ei välttämättä saa sieltä koskaan pois. Kuvan laittaja ei voi hallita kuvan leviämistä ja
muokkaamista. Nettisurffaaja tarvitseekin tervettä ennakkoluuloa ja kriittistä
asennetta. Se mikä on laitonta muualla, on laitonta myös netissä.

Tiedonhaku internetissä
• Näe eroja tiedon tuottajien välillä: kuka sanoo, mitä sanoo ja missä tarkoituksessa.
• Etsi viestien piilomerkityksiä.
• Vertaile tietoja.
• Valitse tietolähde tilanteen mukaan: internet ei aina ole luotettavin tietolähde
• Kirjaa tietolähteet muistiin.
Opettajan verkkopalvelu www.edu.fi
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Harjoitukset:
1. Internet ja ystävät. Miten ystävään tai seurustelukumppaniin tutustuminen internetissä eroaa muualla tutustumiseen? Mitä hyviä ja huonoja
puolia asiaan liittyy?
2. Uutinen ei ole koskaan täysin neutraali. Kerätkää viikon ajan lehdistä kotimaan, ulkomaan ja urheilusivujen uutisia tai uutiskuvia.
• Millä tavoin miehet ja naiset kuvataan erilaisissa uutisissa (adjektiivit,
kuvakulmat, asiayhteydet, kuvatekstit, otsikoinnit)? Onko kuvauksissa
eroja? Jos on, mistä arvelette erojen johtuvan?

Internet on yhtä aikaa ihana ja
kamala paikka. Tutustukaa näillä
sivuilla netin turvalliseen käyttöön:
Netiketti:
www.nuortennetti.fi
Opetushallituksen tietoturvakoulu:
www.tietoturvakoulu.fi
Chattaa turvallisesti:
www.rikoksentorjunta.fi

3. Miehet ja naiset uutisissa. Perinteisesti miehet on esitetty uutisissa
toimijoina, naiset toiminnan kohteina. Millä tavoin tällainen uutisointi voi
luoda paineita miehille ja pojille? Miten toimintakeskeinen mieskuva voi
rajata esimerkiksi pojan ammatti- ja harrastusvalintoja?
4. Tasa-arvo tiedotusvälineissä. Valitkaa yksi ihmisoikeuksiin, esimerkiksi sukupuolten väliseen tasa-arvoon, liittyvä aihealue. Seuratkaa
viikon ajan yhden tiedotusvälineen uutisointia valitsemastanne aiheesta
siten, että ryhmät tai parit seuraavat eri tiedotusvälineitä. Raportoikaa
tavat ja määrä, joilla aihetta käsitellään valitsemassanne tiedotusvälineessä. Mikä on juuri nyt ajankohtainen ihmisoikeuskysymys?

2.2. Median pornoistuminen

”Tansaniassa maaseutukylissä ei ole
sähköä, teitä, autoja saati televisioita, lehtiä tai muutakaan mediaa.
Kaupungeista nämä löytyvät kyllä.”

Myös mieskehon kuvaaminen on muuttunut pornoistumisen myötä.
Nuoret tuottavat myös itse pornoistunutta kuvamateriaalia. Omien valokuvien laittaminen internetiin on yhä yleisempää. Poikien ja tyttöjen nettiin
laittamat omakuvat eroavat selvästi toisistaan. Poikien kuvat ovat yleensä
kasvo- tai ylävartalokuvia, tyttöjen kuvat kokovartalokuvia. Kuvissa pojat
katsovat välinpitämättömän viileästi pois kamerasta ja kuvakulma on usein
alhaalta ylöspäin. Median pornoistunut naiskuva näkyy erityisesti tyttöjen
kuvissa asentoina ja kuvakulmina, kuten ”stringipyllistyksinä” ja ”tissivakozoomina”.
Porno on huono seksuaalikasvattaja. Se asettaa kohtuuttomia vaatimuksia
sille, millaisia ovat ihannevartalot ja kuinka ne toimivat. Porno esittää seksin
suorituksena, jossa tunteille ei jää sijaa. Nainen esitetään pornossa usein
toiminnan kohteena. Porno on pääosin tehty miehisestä näkökulmasta ja
suunnattu miehille.
Pornografiassa seksuaalinen väkivalta saatetaan esittää seksiin kuuluvana
asiana. Nuoret ovat usein hämmentyneitä siitä, mitä seksi on ja mitä kaikkea
sen pitäisi olla. Tutkimusten mukaan osa tytöistä kokee pornon painostavana.
Poikien kokemus pornosta on ristiriitaisempi. Poikien fantasioiden ja naiskuvan on havaittu muuttuvan pornon esittämien mallien mukaisiksi. Porno
vaikuttaa myös poikien seksuaalikäyttäytymiseen. Tämä näkyy esimerkiksi
haluna kokeilla anaaliyhdyntää.
Pornografialla on kielteisiä vaikutuksia nuoren seksuaalisuuden kehitykseen ja nuoren tapaan hahmottaa omaa sukupuoltaan. Pornografia yksinkertaistaa seksuaalisuuden ja välineellistää ihmisten väliset suhteet.
Harjoitukset:

Pornografia tulee kreikan sanoista porne ja grafo. Porne tarkoittaa prostituoitua ja grafo raapustamista, piirtämistä ja kirjoittamista. Pornografian määritelmä on liukuva ja epämääräinen. Yksinkertaistettuna sen voi määritellä kaupallista hyötyä tavoittelevaksi, tuotteistetuksi seksuaalisuuden esittämiseksi.
Aiemmin pornografinen aineisto on ollut selvästi valtamediasta erillään.
Viimeisten vuosikymmenien aikana pornon asema on muuttunut radikaalisti.
Nykyään se tulee näkyväksi kuvina, esitystapoina ja kertomuksina kaikkialla
mediassa.
Internetin myötä pornosta on tullut helposti ja huomaamattomasti saatavaa.
Aiemmin täytyi olla aktiivinen nähdäkseen pornoa, nykyään aktiivisuutta
tarvitaan pornolta välttyäkseen. Internetissä surffatessaan pornosivuille voi
joutua tahtomattaan tai näytölle voi avautua pornoa sisältäviä ponnahdusikkunoita. Mainonta, tv-ohjelmat ja musiikkivideot ottavat mallia pornografian
kuvista ja elekielestä. Puhutaankin julkisen tilan ja valtamedian pornoistumisesta.
Pornoteollisuus on maailmanlaajuinen bisnes, jonka tavoitteena on mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty. Pornoteollisuuden intresseissä on tehdä pornosta neutraali, jokapäiväinen asia. Pohjoismaalaisia 14-18-vuotiaita
nuoria koskeneen tutkimuksen mukaan 99 prosenttia pojista ja 86 prosenttia
tytöistä kuluttaa pornoa. Maailmanlaajuisesti pornoteollisuuteen liittyy usein
ihmiskauppaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta.
Pornoistuminen on vaikuttanut mediassa erityisesti tapaan kuvata naisia.
Naisten kehon kieli esitetään vihjailevana, kasvojen ilmeissä korostetaan
eroottista nautintoa. Pornoistunut naiskuva näkyy esimerkiksi mainonnassa ja
musiikkivideoissa. Pornoistumisesta kertoo esineellistävä kuvaaminen, jossa
keskitytään tiettyihin ruumiinosiin, naisen rintoihin, takapuoleen ja kasvoihin.
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Väittelyohjeet
Väittelyssä kaksi osapuolta, henkilöä tai ryhmää, väittelevät sovitusta aiheesta vastakkaisilla argumenteilla. Väittelijöiden on perusteltava kantansa ja
haastettava toisen osapuolen näkemys. Puheenjohtaja huolehtii, että kaikki
saavat puhua, kaikki tulevat kuunnelluiksi eivätkä puheenvuorot veny liian
pitkiksi. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä.
Väittelyssä pyritään perusteltuun argumentointiin. Tämä tarkoittaa sitä, että perustelut liittyvät oleellisesti väiteltävään aiheeseen eivätkä esimerkiksi
väittelijöiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
Kakkuri-Knuuttila 1999

1. Rooliväittely. Pornosta ei omaksuta käyttäytymismalleja suoraan,
vaan sen vaikutus on hidasta ja epäsuoraa. Keskustelkaa kriittisesti pornon käyttäytymismallien merkityksistä.
Väite 1: Porno on hyvää seksuaalikasvatusmateriaalia.
Väite 2: Porno on huonoa seksuaalikasvatusmateriaalia.
2. ”Pimp my MTV”. Väitetään, että median kuvastoissa, varsinkin
musiikkivideoissa, kuvataan ihmisiä yhä useammin samalla tavalla kuin
pornossa. Katsokaa pop-musiikkivideoita ja pohtikaa seuraavia kysymyksiä.
• Miten naisten kuvaaminen musiikkivideoissa eroaa miesten kuvaamisesta? Mitä mieltä olette musiikkivideoissa esitetyistä sukupuolirooleista?
• Kuka musiikkivideoissa on katseenvangitsija? Mistä arvelette tämän
johtuvan?
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• Millä tavoin pornoistuminen näkyy musiikkivideoissa?
• Millä tavoilla median pornoistuminen loukkaa ihmisoikeuksia ja tasaarvoa?
• Jos saisitte itse tehdä tasa-arvoisen musiikkivideon, millä tavoin te
kuvaisitte siinä miehiä ja naisia?

Mainosten rakennettu maailma
Kuvakulmat ja kuvakoot
Kuvakulmien ja kuvakoon avulla rakennetaan mainoksissa esiintyvien ihmisten keskinäisiä valtasuhteita. Suuri koko ilmentää valtaa, samoin kuvassa
keskellä tai etualalla oleminen. Myös sanaton viestintä eli asennot, eleet ja
ilmeet viestittävät valtasuhteista.

2.3. Mainosten utopistinen maailma
Mainosten avulla tuotteille ja palveluille rakennetaan ”identiteettejä”, joihin
kuluttaja voi samaistua. Mainos kertoo, millaiselta ihmisen tulisi näyttää ollakseen hyväksytty, menestyvä, tavoiteltu ja rakastettu. Mainonnalla myydään
tuotteiden lisäksi haavekuvaa ”täydellisestä” mieheydestä ja naiseudesta.
Mainoksissa miehet ja naiset esitetään usein vallitsevien sukupuoliroolien
mukaisesti. Stereotypioilla leikittely on tavallista. Sukupuoliroolien vaihtaminen miesten ja naisten kesken on tehokas keino luoda mainokseen koomisia
tilanteita. Tällainen mainos helposti vahvistaa ja uusintaa stereotyyppisiä
sukupuolirooleja.
Mainosten katsomista ohjaavat kulttuurisidonnaiset säännöt. Varsinkin länsimaissa kauneus liitetään vahvasti naiseuteen ja nuoruuteen. 1960-luvulta
lähtien kauneus on ollut tiukasti sidoksissa hoikkuuteen. Naismallit ovat usein
sairaalloisen laihoja. 2000-luvulla myös mainosten miesmallit ovat hoikistuneet ja nuortuneet. Vallitseva kauneusihanne on vaikuttanut syömishäiriöiden
ja mielenterveysongelmien lisääntymiseen erityisesti nuorten keskuudessa.
Alastoman mies- ja naisvartalon esittäminen mainoksissa on perinteisesti
poikennut toisistaan. Naisen alastomuus on esitetty seksuaalisena ja viettelevänä, miehen alastomuus humoristisena viuhahteluna.
Lehdissä, television mainostauoilla ja katujen varsilla mainokset ovat selvästi näkyvillä ja tunnistettavissa. Yhä useammin mainonta on kuitenkin
piilotettua. Piilomainontaa on esimerkiksi se, että elokuvissa ja tv-sarjoissa
mainitaan tuotteita nimeltä, tai niiden merkki näytetään selvästi.

Sukupuoliroolit
Naiset kuvataan mainoksissa usein passiivisina katseen kohteina ja hellävaraisina hoivaajina. Miehet esitetään tavallisesti aktiivisina toimijoina. Esimerkiksi saippuamainoksissa nainen peseytyy hitaasti ja hartaasti, kun taas mies
jynssää itsensä tehokkaasti.

Mainokset vaikuttavat käsityksiimme kauneudesta, oikeanlaisesta
kehosta, pukeutumisesta ja ihmisenä olemisesta. Mainosten luomat
unelmat ja fantasiat ovat useimmille ihmisille tavoittamattomissa. Tämä voi aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta, tyytymättömyyttä,
jopa häpeää suhteessa itseen ja
omaan elämään. Silti moni tavoittelee mainosten utopistia malleja
oikeanlaisesta ulkonäöstä ja elämästä, jopa oman hyvinvointinsa
kustannuksella.

Esineellistäminen
Esineellistävässä mainonnassa keskitytään vain tiettyihin ruumiinosiin, kuten
miehen alastomaan ylävartaloon tai naisen sääriin ja takapuoleen.
Esineellistäminen on pornografialle tyypillinen tapa kuvata ihmistä. Viime
vuosina esineellistävä kuvaaminen on lisääntynyt myös valtamediassa. Kun
ihmisestä tehdään pelkkä katseenvangitsija, hänen ihmisarvonsa, tunteensa
ja ajatuksensa on helppo sivuuttaa.
Katse
Mainoksissa naiset esitetään usein miehiä alempiarvoisina. Alemmuutta osoitetaan erityisesti sanattomalla viestinnällä, esimerkiksi alas painetulla katseella ja asennoilla.
Naiset ovat usein passiivisia, miehisen katseen vangitsijoita.
Naisten haavoittuvuutta osoitetaan esimerkiksi äärimmäisellä laihuudella, paljastavalla vaatetuksella ja korkokengillä.
Stereotypiat
Mainosten ihmiskuva on stereotyyppinen. Esimerkiksi perhekuvaukset ovat
heterokeskeisiä ydinperhemalleja. Yksinhuoltajia tai sateenkaariperheitä ei
mainoksissa juurikaan näy. Myös etniset vähemmistöt ovat mainoksissa harvinaisia.
Reaching and Teaching Teens to Stop Violence 1996

Harjoitukset:
”Mut okei, mä olen ylipainoinen, ja se
noteerataan. Hei, toi kundi on tosi
läski! Laardi! Pallo! Mötkö ja säkki! Heavy user! Fatty! XXXXLLLLL.
joopa joo, sitä havaintoa ei tarvinnut perustella laajemmin. Se paistoi pinnalla toisin kuin esimerkiksi
mun sisäinen kauneuteni (vitsi) tai
mun matemaattinen taipumukseni
tai se ominaisuus, jota mä itse pidän tärkeimpänä.”
Veirto, 2006
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1. Mainonta ja sukupuoliroolit.
• Millä tavoin oheinen esimerkkimainos murtaa olemassa olevia sukupuolirooleja?

”Tyylikäs, uudennäköinen henkilöauto kiitää tuhatta ja sataa mutkaisella
metsätiellä. Moottorin jylinä rikkoo metsän siimekseen sijoittuvan kylän
rauhan ja hiljaisuuden. Asukkaat uskovat arvaavansa kuljettajan henkilöllisyyden, ja auton suhahtaessa ohi mutisevat: ’Mika’. Hirsimökin pihaan kaartavasta autosta ei kuitenkaan nouse kilpa-ajaja Mika Häkkinen, vaan hänen
vaimonsa. Mökin pihalla seisova Mika puistelee päätään ja toteaa sylissään
olevalle pojalleen: ’Mama’.”
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2.4. Bittiavaruus ja hyvinvointi

2. Seurantataulukko. Seuratkaa viikon ajan eri mediassa esitettyjä
mainoksia. Laatikaa seurantataulukko. Merkitkää taulukkoon mainostettava tuote tai palvelu sekä tieto siitä, esiintyykö mainoksessa miehiä,
naisia vai molempia. Pohtikaa seuraavia asioita.
• Millaisina miehet mainoksissa esitetään? Entä naiset? Löydättekö eroja
tavoissa esittää eri sukupuolia? Jos löydätte, mistä erot voisivat johtua?
• Millaisia ominaisuuksia mainosten miehillä on? Entä naisilla? Esitetäänkö
miehet eri tavoin kuin naiset? Onko sukupuolten välillä eroja käytöksessä, ilmeissä, eleissä tai pukeutumisessa? Katsovatko miehet tai naiset
suoraan kameraan vai esimerkiksi alaspäin?
• Miten valtasuhteet näkyvät mainoksissa? Kuka on tilanteessa
hallitseva osapuoli?
• Miten mainoksessa esiintyviä ihmisiä kuvataan: ylhäältä alaspäin vai
alhaalta ylöspäin, takaa vai edestä, läheltä vai kaukaa? Minkä kokoisina
henkilöt esitetään? Näkyvätkö he kokonaan vai korostaako kuvarajaus
tiettyjä kehon osia?
• Millaisia perheitä mainoksissa on? Minkälaisia ihmisiä mainoksissa esiintyy eniten: valkoihoisia vai tummaihoisia, miehiä vai naisia, lapsia vai
aikuisia, terveitä vai sairaita, onnellisia vai onnettomia?
		
3. Adbusters! Amerikkalainen kansalaisjärjestö Adbusters käyttää
mainonnan omaa kieltä sen stereotypioiden ja piiloviestien paljastamiseksi. Esimerkkejä herättelevistä mainoksista löydät sivuilta
www.adbusters.org.
• Tehkää törkymainos ja sen vastapainoksi vastuullinen mainos. Liioitelkaa törkymainosta tehdessänne mainonnassa tavallisesti käytettyjä
keinoja. Tehkää sitten ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittava, vastuullinen mainos, joka hylkää epärealistiset kauneusihanteet sekä utopistiset
ja stereotyyppiset sukupuoleen tai henkilön etniseen taustaan viittaavat
käsitykset.
4. Kauneus on katsojan silmissä. Lukekaa Tansaniassa -tekstikatkelma. Miten länsimaalaiset kauneusihanteet ovat vaikuttaneet muun
maailman kauneusihanteisiin? Entä toisinpäin? Mitä muuta tiedätte
ei-länsimaalaisten ihmisten kauneuskäsityksistä? Näkyykö Suomessa
mielestänne eksoottisen kauneuden ihailua? Koskevatko kauneusihanteet ainoastaan naisia, vai kohdistuvatko ulkonäköpaineet myös miehiin?
Keskustelkaa aiheesta pienryhmissä ja esittäkää johtopäätöksenne koko
ryhmälle.

Pelaat liikaa, kun
• pelaaminen hankaloittaa muuta
elämää
• ajatus päivästä ilman pelaamista
on ahdistava
• pelaaminen häiritsee päivä- tai
yörytmiä
• pelit tulevat yöuniin.

Ylipainoisten suomalaisten nuorten
määrä on 20 viimeisen vuoden aikana jopa kolminkertaistunut. Yläasteikäisistä pojista ylipainoisia on
nykyisin noin 25 prosenttia ja tytöistä 15 prosenttia.

”Tansaniassakin kauneusihanne on
utopistinen. Tumma, afrikkalainen
kauneus ei riitä, vaan olisi oltava myös vaaleaihoinen, hoikka ja
kasvatettava pitkät, suorat hiukset.
Hiuksia suoristavat ja ihoa vaalentavat aineet ovat suosittuja ja niitä
myös mainostetaan paljon. Hiuksia
suoristavat niin miehet kuin naisetkin, ihon vaalentaminen on pääasiassa naisten juttu.”

Nuoret viettävät yhä enemmän aikaa internetissä ja erilaisten videopelien parissa. Nykyään on olemassa myös niin kutsuttuja hyötypelejä, joissa yhdistyvät
videopelien pelaaminen ja liikunta. Kohtuullisesti käytettyinä pelit ja netti
voivat olla kehittäviä, mutta ne voivat aiheuttaa myös riippuvuutta.
Tutkimusten mukaan internetin liiallinen käyttö voi näkyä passivoitumisena, koulunkäynnin häiriintymisenä, väsymyksenä ja sosiaalisten suhteiden
laiminlyömisenä. Liiallisen nettailun ja pelaamisen negatiivisia vaikutuksia
vahvistavat pikaruokakulttuuri, vanhempien vähentynyt vapaa-aika nuorten
kanssa ja yleinen elämänrytmin kiihtyminen.
Liiallinen pelaaminen ja nettailu voivat vahingoittaa nuoren hyvinvointia
ja terveyttä. Päivärytmin sekoittuminen ja epäterveellinen ruokavalio voivat
aiheuttaa esimerkiksi paino-ongelmia. Länsimaalaisten elämäntapojen ja pikaruokakulttuurin levitessä kehitysmaihin liikalihavuudesta on tullut kasvava
ongelma myös siellä. Tutkimusten mukaan lihavuus on kehitysmaissa uhka
erityisesti nuorten terveydelle ja hyvinvoinnille.
Terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan maailmassa on jo yli miljardi ylipainoista, joista 300 miljoonaa on kliinisesti lihavia. Lähes 3 miljoonaa kuolee
vuosittain ylipainon seurauksena. Samaan aikaan yli 870 miljoonaa ihmistä kärsii kroonisesta aliravitsemuksesta, Kaikkiaan nälkää näkeviä on lähes
miljardi ja sitäkin useampi joutuu tyytymään laadultaan köyhään ravintoon.
Heistä valtaosa elää kehitysmaissa, Aasian ja Afrikan maaseudulla. Sekä ylipaino että aliravitsemus aiheuttavat vakavia uhkia ihmisten terveydelle ja
hyvinvoinnille.
Terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat ongelmat eivät johdu tiedon puutteesta.
Länsimaissa terveystietoa on tarjolla runsaasti niin kouluissa, kotona kuin
mediassakin. Ongelmallista on tiedon soveltaminen käytäntöön. Tutkimukset
todistavat nuorten tietävän terveyden riskitekijät varsin hyvin. Nuoret mainitsevat riskitekijöiksi muun muassa epäterveellisen ruoan, runsaan alkoholin
käytön, liikunnan puutteen ja tupakoinnin. Myös ihmissuhteiden vähäisyys
tai puuttuminen koetaan ongelmaksi.
Harjoitukset:
1. Internet ja hyvinvointi. Internetin liiallisesta käytöstä voi aiheutua
terveyshaittoja ja ongelmia sosiaalisissa suhteissa. Laatikaa internetin
käytölle ohjeet, joiden noudattaminen edistää.
2. Virtuaaliateria. Tutustukaa Opetushallituksen nettisivuihin (http://
www.edu.fi/oppimateriaalit/terveellinenateria/). Testatkaa jonkin viime
aikoina syömänne aterian terveellisyys. Mitä havaitsette? Olisiko jotain
korjattavaa? Onko sukupuolten välillä eroja ruokailutottumusten terveellisyydessä? Laatikaa itsellenne erilaisia terveellisiä ateriamalleja.
3. Maailman nälkä. Tutustukaa Ihmisoikeudet.net -sivuston kohtaan
”Oikeus ruokaan” (http://ihmisoikeudet.net/Meillajamuualla/mejamuut_
2_6.html). Pitäkää esitelmä tai laatikaa kirjoitelma maailman nälästä ja
sen syistä. Miettikää, kuinka jokainen suomalainen voisi omilla valinnoillaan vähentää maailman nälkää.
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2.5. Pojat ja seksuaaliterveys
Suomalaisten nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveys on kansainvälisesti
tarkasteltuna suhteellisen hyvä. Sukupuolitaudit, erityisesti kondylooma- ja
klamydiatartunnat ovat kuitenkin selvästi lisääntyneet 1990-luvun puolivälistä
lähtien. Syynä on vähäinen kondomin käyttö.
Suomessa joka vuosi toteutettavista kouluterveyskyselyistä saadaan tietoa
nuorten hyvinvoinnista. Poikien seksuaaliterveystiedot ovat huomattavasti
heikommat kuin saman ikäisten tyttöjen. Yksi tärkeimmistä tulevaisuuden
haasteista onkin kehittää erityisesti pojille suunnattua seksuaalikasvatusta.
Poikien seksuaaliterveys edesauttaa myös tyttöjen hyvinvointia.
Seksuaalikasvatuksessa keskitytään usein fyysiseen puoleen, seksiin suorituksena ja biologiana. Nuoria varoitellaan seksin riskeistä, mutta seksiin
liittyvistä tunteista puhutaan harvemmin. Pääkaupunkiseudulla asuvien
9.-luokkalaisten mielestä koulun seksuaalikasvatuksessa pitäisi käsitellä
laajemmin ja monipuolisemmin tunteita. Erityisesti nuorten keskinäisistä
ihmissuhteista pitäisi puhua.
Seksuaalisuuden ja siihen liittyvien asioiden kiireetön käsitteleminen ja
pohdinta aikuisen johdolla yhdessä vertaisryhmän kanssa on tehokas tapa
vahvistaa ja rohkaista oppilaita miettimään asioita omakohtaisesti. Tunteiden
tunnistamisen ja niiden hallinnan oppiminen on vähintään yhtä tärkeää kuin
tiedon saaminen. Oman kehon ja mielen ymmärtäminen ja kyky kantaa vastuu niin omasta kuin toisen hyvinvoinnista kuuluu vastuulliseen seksiin. On
uskallettava kuunnella ja yritettävä ymmärtää toisen lähettämiä sanattomiakin viestejä. On tärkeää opetella ilmaisemaan ”ei”, mutta on vähintään yhtä
tärkeää osata ottaa todesta toisen kieltäytyminen.

Pojat käyvät tyttöjä harvemmin sukupuolitesteissä. Kansanterveyslaitoksen
tilastojen mukaan vuonna 2011 ilmoitettiin 13 662 klamydiatartuntaa, mikä
oli noin 800 tapausta enemmän kuin vuotta aikaisemin. Naisten osuus tartunnan saaneista oli 59%. Suurin osa tartunnoista todettiin 15–24-vuotiailla
naisilla ja 20–29-vuotiailla miehillä. Tytöillä infektio aiheuttaa oireita harvemmin kuin pojilla. Testeissä käyminen on tärkeää, vaikka oireita ei olisikaan,
sillä hoitamattomana klamydia voi aiheuttaa vakavia seurauksia, kuten lapsettomuutta.
Tippuritartuntojen määrä on lisääntynyt viime vuosina. Vuonna 2011 ilmoitettiin 288 uutta tapausta, joista 70% miehillä. Hiv-tartuntoja raportoitiin
179, mikä on samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. 64% tartunnoista todettiin miehillä ja 36% naisilla. Suurin osa tartunnoista saatiin seksiteitse: 49%
heteroseksissä ja 21% miesten välisessä seksissä.
Kondomi on tehokkain tapa suojautua sukupuolitaudeilta. Myös suuseksissä tulee suojautua.
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, Tartuntataudit Suomessa 2011.
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Harjoitukset:
Seksuaalikasvatussivuja nuorille
Mistä APUA! -opas:
www.advocatesforyouth.org
Allison – tietosivut nuorille:
www.alli.fi
Väestöliitto, Nuorten Avoimet
Ovet: www.vaestoliitto.fi/nuorten_
avoimet_ovet
Nuorten Laturi:
www.nuortenlaturi.fi/tietoaarkeen/
ihmissuhteet
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetti:
www.nuortennetti.fi

Itsetyydytys on sekä pojille että tytöille hyvä, mutta yksityinen tapa
nauttia omasta seksuaalisuudesta.

1. Hyvä seksi. Määritelkää ryhmissä, mitä on hyvä seksi. Kirjoittakaa
määritelmät taululle. Mitä tunteita hyvään seksiin liittyy? Mitä asioita tulee ottaa huomioon? Löytyykö määritelmissä eroja? Jos löytyy, millaisia?
Älkää nimetkö omia tai kumppanin ulkoisia ominaisuuksia. Yliviivatkaa
lopuksi sana hyvä. Keskustelkaa, ovatko kaikki taululle kirjoittamanne
määritelmät voimassa myös ilman sanaa hyvä. Seksin tulisi aina olla
hyvää!
Opettajalle tai ohjaajalle: Harjoitusta voidaan käyttää ennen siirtymistä
seksuaalinen väkivalta -aihealueen harjoituksiin.
2. Seksiyllätyksiä! Keskustelkaa ryhmissä seuraavien tilanteiden herättämistä tunteista ja ajatuksista. Keksikää tilanteisiin rakentavia toimintaja suhtautumistapoja.
• Tyttäresi kertoo omasta ei-toivotusta raskaudestaan, tai poikasi kertoo
tyttöystävänsä ei-toivotusta raskaudesta.
• Pojallasi tai tyttärelläsi todetaan sukupuolitauti.
• Tyttäresi tarvitsee jälkiehkäisyä ehkäistäkseen ei-toivotun raskauden.
• Poikasi kertoo, että hänen tyttöystävänsä on tullut raskaaksi.
3. ”Seksikortti”
Seksiin vaaditaan riittävän iän, fyysisen kypsyyden ja tietojen lisäksi
myös oman kehon ja mielen ymmärtämistä. Lisäksi tarvitaan kykyä
kantaa vastuu niin omasta kuin toisen ihmisen hyvinvoinnista. Jos seksin aloittamiseen vaadittaisiin riittävän henkisen kypsyyden osoittava
”seksikortti”, millaisia taitoja sen haltijalta edellytettäisiin?
Listatkaa ne ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen taidot, joita ”seksikortin” haltijalta voitaisiin vaatia? Keskustelkaa ”seksikortin” hyvistä ja
huonoista puolista.

2.6. Lisääntymis- ja seksuaalioikeudet
”Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista kuten suhteiden solmimisesta, avioitumisesta, ehkäisystä ja
lasten hankinnasta.”
–Kansainvälinen perhesuunnittelujärjestö (IPPF)

Jokaisella on sukupuolesta, ihonväristä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai
terveydentilasta riippumatta oikeus oman kehon koskemattomuuteen. Kaikilla tulee olla oikeus itse päättää siitä, kenen kanssa suostuu seksuaaliseen
kanssakäymiseen ja missä vaiheessa elämäänsä. Kaikilla on myös oikeus
saada oikeanlaista tietoa pohtiessaan omaa seksuaalista identiteettiään ja
oikeus hyvään seksuaaliterveyteen. Terveyspalvelut on järjestettävä niin, että
jokaisella on mahdollisuus käyttää niitä. Esimerkiksi Suomessa raskaudenehkäisyyn liittyvät käynnit, sukupuolitautien tutkiminen ja niiden hoitaminen
ovat yleensä maksuttomia.
Oikeudet seksuaalisuutta, lisääntymistä ja ehkäisyä koskevaan tietoon ja
päätöksentekoon eivät toteudu suurelle osalle maailman pojista ja tytöistä. Seksuaalista käyttäytymistä ja perhesuunnittelua määrittelevät kulttuuri
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Harjoitukset:

ja uskonto, jotka saattavat olla ristiriidassa yksilön oikeuteen päättää omasta kehosta, seksuaalielämästä ja lasten hankinnasta. Miljoonat nuoret miehet ja naiset tulevat liian varhain vanhemmiksi, ja kymmenet tuhannet tytöt
kuolevat laittomien aborttien seurauksena. Afrikkalaisen naisen riski kuolla
raskauteen tai synnytykseen on noin viisisataakertainen verrattuna pohjoismaalaiseen naiseen.
Isyyteen kuuluu sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Isyys on sitoutumista
olemaan läsnä hoitavana ja huolehtivana aikuisena lapsen elämässä. Laki
määrää vanhemmille elatusvelvollisuuden, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Jos
isä ei asu lapsen kanssa, hänellä on oikeus tehdä yhdessä lapsen äidin kanssa sopimuksia lapsen huoltajuudesta ja kasvatuksesta, tapaamisoikeuksista
ja siitä, kumman vanhemman luona lapsi asuu. Lapsen mielipide tulee aina
ottaa huomioon ja hänen turvallisuutensa tulee olla ensisijainen.
Avioliiton solmiminen
• Monissa maissa avioidutaan hyvin nuorena, jopa alle 15-vuotiaana. Poikien
lainmukainen avioitumisikä on useissa maissa korkeampi kuin tyttöjen. Nuoren tytön keho ei ole vielä valmis avioelämään, yhdyntöihin, raskauksiin ja
synnytykseen, joten varhaisessa avioitumisessa on monia riskejä.
• Nigerissä 77 prosenttia 20-24-vuotiaista naisista naitettiin ennen 18. syntymäpäiväänsä. Bangladeshissä vastaava prosenttiluku on 65.
• Arviolta 14 miljoonaa 15-19-vuotiasta tyttöä synnyttää joka vuosi. Tämän
ikäryhmän tyttöjen todennäköisyys kuolla raskauden aikana tai synnytykseen
on kaksi kertaa suurempi kuin aikuisella naisella.
• Suomessa 18 vuotta täyttäneillä on oikeus mennä naimisiin uskontoon tai
kansalaisuuteen katsomatta molempien osapuolten vapaasta tahdosta ja täydellä suostumuksella. Samaa sukupuolta olevat täysi-ikäiset voivat rekisteröidä parisuhteensa.

Lisääntymis- ja seksuaalioikeuksien rajoittaminen
Useimmissa EU-maissa abortinvoi saada kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana pyynnöstä.
• Euroopan maista vain Maltassa abortti on kielletty kokonaan.
• Irlannissa, Portugalissa ja Puolassa abortin saantia on rajoitettu tiukasti.
• Suomessa raskaus voidaan keskeyttää terveydellisistä, sosiaalisista ja taloudellisista syistä 12:nteen raskausviikkoon asti kahden lääkärin luvalla. Raiskaus on peruste abortille.

Adoptio eli lapseksi ottaminen on tapahtuma, jossa aikuinen ottaa pysyvästi
huollettavakseen lapsen, josta biologiset vanhemmat eivät pysty huolehtimaan tai halua huolehtia.
Perheen sisäinen adoptio on mahdollinen esimerkiksi uusperheissä. Perheen
sisäisellä adoptiolla puoliso, joka ei ole lapsen biologinen vanhempi, voi saada
virallisesti vanhemman oikeudet ja velvollisuudet.
Suomessa adoptiota voi hakea 25 vuotta täyttänyt henkilö. Avioliitossa elävät voivat hakea adoptiota yhdessä, mutta rekisteröidyssä parisuhteessa elävät eivät vielä näin voi tehdä.
Tietoa kansainvälisestä adoptiosta saa Interpediasta: www.interpedia.fi.

1. Seksi parisuhteessa. Keskustelkaa seuraavista aiheista.
a) Kuuluuko parisuhteeseen aina seksi? Millainen olisi parisuhde ilman seksiä?
b) Onko seksin saaminen ihmisoikeus vai voiko ihminen olla onnellinen
ilman seksiä? Perustelkaa mielipiteenne.
c) Mitä jos rakas kumppanisi kärttää sinulta seksiä, vaikka et olisi yhtään
sillä tuulella? Keskustelkaa seuraavista toimintavaihtoehdoista.
• Huudat, että ”Sitä yhtä asiaako sinä vain haluat?”
• Suostut, koska ajattelet sen olevan velvollisuutesi.
• Suostut, koska pelkäät menettäväsi maineesi.
• Lähdet ulos tekosyyn turvin.
• Yrität näyttää touhukkaalta ja sanot, että et nyt ehdi.
• Kieltäydyt ystävällisesti.
2. Väittelyharjoitus. Suomessa samaa sukupuolta olevilla pareilla ei
ole oikeutta adoptoida lasta. Kerätkää ensin pienryhmissä perusteluja
väitteidenne tueksi esimerkiksi Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry:n
nettisivuilta (www.seta.fi). Väitelkää aiheesta.
Väite 1: Samaa sukupuolta oleville pariskunnille tulisi antaa oikeus adoptoida lapsi.
Väite 2: Samaa sukupuolta pareille ei tulisi antaa adoptio-oikeutta.

Pakkosterilisaatio
2000-luvun Suomessa lisääntymisja seksuaalioikeudet kuuluvat jokaiselle ihmiselle. Näin ei ole ollut
aina. Esimerkiksi homoseksuaaleja ja vammaisia pakkosterilisoitiin
Suomessa aina vuoteen 1970 asti.
Elokuvaesittely: Isyysmatka
(Suomi, STAKES, 1997, 15 min., S)
Miten tulla hyväksi, osallistuvaksi
ja läsnäolevaksi isäksi, kun isyyden malli on mitä on? Isyysmatkan
nuori päähenkilö tekee bussimatkan aikana päänsisäisen matkan
lapsuusmuistoihinsa. Oman isänsä tyhjiin lupauksiin monta kertaa
pettynyt nuorukainen valmistautuu
nyt itse tulemaan isäksi. Bussimatkan aikana hän käy läpi ristiriitaisiakin tunteita epävarmuudesta ilon ja
jännityksen kautta pelonsekaiseen
onneen.

3. Isyysmatka. Katsokaa lyhytelokuva Isyysmatka. (Elokuvaa voi tiedustella esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoasiain neuvottelukunnasta: kirjaamo.stm@stm.fi.)
• Miten päähenkilö irrottautuu oman isänsä antamasta isänä olemisen
mallista matkan aikana?
• Millainen on mielestänne hyvä isä? Mitä hyviä käyttäytymismalleja aiotte
ottaa mukaan kotoanne tai lähipiiristänne, kun itse tulette isäksi?
• Listatkaa erilaisia isä-nimityksiä (esimerkiksi isi, iskä, faija). Mitä nimityksiä teidän lähipiirissänne käytetään? Mitä nimitykset kertovat tavoista
suhtautua isään ja isyyteen?

2.7. Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus
Seksuaalisuus on osa jokaisen ihmisen minuutta ja persoonaa, osa suhdetta
omaan itseen ja toisiin ihmisiin. Jokainen ihminen on seksuaalinen, vaikka
ei seksiä harrastaisikaan. Seksuaalisuuteen, kuten muihinkin elämänalueisiin,
kuuluu sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus tulee tunnistaa ja sitä tulee arvostaa. Nuorella on oikeus saada omaa
sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiään tukevaa ja kunnioittavaa kasvatusta.
Ihmisen seksuaaliset tunteet voivat suuntautua
• samaa sukupuolta olevaan henkilöön. Tällaista henkilöä kutsutaan homoseksuaaliksi.
• eri sukupuolta olevaan henkilöön. Tällainen henkilö on heteroseksuaali.
• kumpaa tahansa sukupuolta olevaan henkilöön. Tällaisesta henkilöstä käytetään nimitystä biseksuaali.
• On myös ihmisiä, jotka eivät halua tulla määritellyksi sukupuolikäsitteen
kautta ja joiden seksuaaliset tunteet voivat suuntautua monin eri tavoin.
• On myös ihmisiä, jotka eivät tunne lainkaan seksuaalista vetovoimaa. Seksuaaliset tunteet voivat myös vaihdella eri aikoina elämäntilanteiden vaihtumisen mukana.
SETA ry
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Yhteiskunnat, yhteisöt ja uskonnot ovat kautta aikojen pyrkineet säätelemään
ihmisten seksuaalisuutta. Suomessa ennen avioliittoa solmitut seksisuhteet,
ehkäisy ja avoliitto olivat aiemmin syntiä ja kiellettyjä. Homoseksuaaliset
teot olivat rikos vuoteen 1971 asti. Homoseksuaalisuuden sairausluokitus
poistettiin vuonna 1981. Syrjintä homoseksuaalisuuden perusteella säädettiin
rangaistavaksi vuonna 1995. Homoseksuaaliseen tekoon yllyttäminen poistettiin rikoslaista vuonna 1999. Samana vuonna homosuhteiden suojaikäraja
laskettiin 16 vuoteen. Ikäraja on sama heterosuhteissa.
Suomessa seksuaalikasvatusmateriaalit ovat edelleen heterokeskeisiä.
Tällaiset materiaalit eivät tarjoa riittävästi tietoa ja tukea seksuaalisuuteen
liittyvissä asioissa ei-heteroseksuaaliselle nuorelle. Yksi keskeinen haaste
seksuaalikasvatusmateriaalien kehittämisessä onkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioon ottaminen. Opetus-, sosiaali-, terveydenhuolto- ja
nuorisotyötä tekevät tahot tarvitsevat lisäksi koulutusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioissa.
Heterokeskeisyys näkyy myös mediassa. Elokuvissa ja tv-sarjoissa on kuitenkin viime vuosina esiintynyt aiempaa enemmän homo- ja lesbohahmoja.
Median kuva homoseksuaaleista on edelleen yksipuolinen ja stereotypioita
vahvistava. Useimmiten julkisuutta saavat nuoret ja trendikkäät homomiehet.
Harvemmin mediassa näkyvät homoseksuaalit, jotka asuvat maaseudulla,
ovat alle 18-vuotiaita, kuuluvat työväenluokkaan tai ovat iäkkäitä.
Aitoa tasavertaisuutta olisi se, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt esiintyisivät mediassa esimerkiksi työnsä, taitojensa ja harrastustensa vuoksi, eivät
vähemmistöön kuulumisen johdosta. Median heterokeskeisyys voi vääristää
mielikuvia siitä, mikä on tavoiteltavaa ja ”normaalia”.
Harjoitukset:
1. Uskomuksia vai ei? Mitä seksuaalinen suuntautuminen tarkoittaa?
Etsikää tietoa esimerkiksi Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry:n nettisivuilta (www.seta.fi). Listatkaa virheellisiä uskomuksia ei-heteroseksuaalisista ihmisistä ja oikaiskaa uskomukset saamanne faktatiedon avulla.
2. Halaaminen. Muistele, milloin olet viimeksi nähnyt kahden miehen
halaavan. Missä tilanteessa se oli? Milloin olet viimeksi itse halannut
poikaa tai miestä?
3. Asennemittari. Vastaa seuraaviin väittämiin noudattaen asteikkoa
1-5 (1=Olen täysin samaa mieltä, 2=Olen samaa mieltä, 3=En tiedä,
4=Olen eri mieltä, 5=Olen täysin eri mieltä). Vastaa a) oman mielipiteesi mukaan, b) mitä luulet muiden ajattelevan väittämästä. Vertailkaa
vastauksianne.
• Hyväksyisin täysin, että lähipiiriini kuuluisi homo-, lesbo- tai biseksuaali.
• Voisin käydä lääkärillä, joka on samaa sukupuolta kuin itse olen, ja
jonka tiedän olevan homo tai lesbo.
• Transihminen ei voisi toimia presidenttinä.
• Sukupuolen moninaisuudesta tulisi kertoa enemmän kouluissa.
• Seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ei tulisi puhua asiasta
julkisesti.
• Seksuaalinen suuntautuminen on ihmisen oma valinta.
• Seksuaalivähemmistöön kuuluminen on täysin normaali ja hyväksyttävä
asia.
• Sukupuolivähemmistöillä tulisi olla samat oikeudet kuin muillakin ihmisillä.
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Bi-, homo- ja heteroseksuaalisuuteen liittyvät käsitteet ovat olleet
käytössä noin sadan vuoden ajan.
Eri seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä on kuitenkin ollut olemassa aina.

”Tansaniassa homoseksuaaliset teot
ovat rikos, joista voidaan langettaa
jopa 14 vuoden vankeusrangaistus.
Miesten väliset kosketukset ovat
kuitenkin tiettyyn rajaan asti sallitumpia kuin vaikkapa Suomessa.
Esimerkiksi kaksi miestä voi hyvin
kävellä käsi kädessä julkisella paikalla.”

4. Asennejana. Seisokaa rivissä. Opettaja tai ohjaaja esittää joukon
väittämiä. Jos olette samaa mieltä väittämien kanssa, ottakaa askel
eteenpäin ja vaihtakaa paikkaa toisen askeleen ottaneen kanssa. Jos
kukaan muu ei ota askelta eteenpäin, palatkaa omalle paikallenne.
• Olen ymmärtänyt äskeisen ohjeen.
• Koulu on aina kivaa.
• Jos opettajani olisi homoseksuaali, haluaisin hänen kertovan sen avoimesti.
• Homous tarttuu.
• Rehtorina voi toimia ihminen, joka on käynyt läpi sukupuolenkorjausprosessin.
• Homovitsit rentouttavat tunnelmaa.
• Naisparin lapsilla on yhtä hyvät kasvuedellytykset kuin heteroparin
lapsilla.
• Ei ole väliä, onko ystäväni homo, lesbo tai hetero.
• Jos isäni olisi transvestiitti, hyväksyisin asian.
• Tiedän, mistä heteroseksuaalisuus johtuu.
• Olen ihana.
5. Median homohahmot. Miettikää elokuvia ja tv-sarjoja, joissa on
homohahmoja (Salatut elämät, Will and Grace, Mullan alla, Brokeback
Mountain) ja keskustelkaa seuraavista aiheista.
• Millaisina homoseksuaalit esitetään elokuvissa ja tv-sarjoissa? Vastaavatko kuvaukset mielestänne todellisuutta? Jos vastaavat, millä tavoin?
• Mikä voisi olla homoseksuaalien ihmisoikeuksia kunnioittava tapa kuvata
heitä elokuvissa ja tv-sarjoissa?

2.8. Rakkaus ja muut tunteet
Rakkaus ja muut tunteet ovat asioita, joista aikuisen voi olla vaikea puhua
nuoren kanssa. Erityisesti poikien maailmassa tunteiden ilmaisemista ja niistä
puhumista on pidetty heikkoutena. Tunteiden tunnistaminen ja niistä puhuminen on kuitenkin tärkeä taito jokaiselle ihmiselle.
Mitä kuuluu rakkauteen? Kaupallistunut länsimainen kulttuuri on kyllästänyt rakkauden seksillä. Romanttiseen rakkauteen kuuluu paljon muutakin
kuin seksi: hellyyttä, kunnioitusta, arvostusta, läheisyyttä ja luottamusta.
Rakastaa ja seurustella voi myös ilman seksiä. Usein aikuinen saattaa huomaamattaan välittää nuorelle ajatuksen, että rakkaus ja seksi kuuluvat yhteen.
Rakastaminen ja rakkauden tunnustaminen eivät velvoita seksiin tai oikeuta
toisen painostamista siihen. Rakkauden nimissä toiselta ei voi vaatia mitään,
ei edes vastarakkautta.
Rakkauteen liittyviä asioita on hyvä käsitellä niin koulussa, kotona kuin
ohjatulla vapaa-ajallakin. Keskusteluissa aikuisten tulisi olla hienotunteisia
ja kunnioittaa nuoren yksityisyyttä. Hyvää tarkoittavat kysymykset poika- tai
tyttöystävistä saattavat olla kiusallisia, jopa ahdistavia. Yksi kaipaa epätoivoisesti Sitä Oikeaa, toiselle ajatus seurustelukumppanista voi olla kauhistus. Jos
ihastus kohdistuu samaan sukupuoleen, siitä voi olla vaikea puhua.
Aikuiset vähättelevät usein nuorten suhteita. Nuorelle lyhytkin suhde voi
olla ainutlaatuinen. Myös viikonlopun kestävä tekstiviestirakkaus saattaa
päättyessään särkeä nuoren sydämen. Rakkauden huumassa ja sydänsurujen keskellä on tärkeää, että nuorella on joku, jonka kanssa jakaa tunteitaan.
Nuori tarvitsee aikuisen tukea niin ilon kuin surunkin hetkillä.
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Tasavertaiseen ihmissuhteeseen kuuluu:
• luottamus
• kunnioitus
• reilu riitely
• tasa-arvoisuus
• neuvotteleminen
• väkivallattomuus
• kyky kompromisseihin
• oikeus omiin tunteisiin
• jaettu vastuu ja työnjako
• avoin ja rehellinen keskustelu
• toisen mielipiteiden arvostaminen
• isojen päätösten tekeminen yhdessä
• oikeus omiin ystäviin ja ihmissuhteisiin
• oikeus omiin harrastuksiin ja mielipiteisiin.

Harjoitukset:

Väkivalta, toisen tekemisten kontrollointi, pakottaminen ja alistaminen eivät koskaan kuulu ihmissuhteisiin. Ei, vaikka seurustelukumppani pettäisi.

Rakkautta on…
• toverillinen rakkaus: ystävyys ja läheisyys ilman intohimoa
• tykkääminen, ihastuminen ja hullaantuminen: voimakas vetovoima toista
kohtaan
• romanttinen rakkaus: läheisyyden ja intohimon yhdistelmä
• kumppanuusrakkaus: kumppanuuden, kiintymyksen ja hellyyden yhdistelmä
• kaukorakkaus: haaveilun kohde ei välttämättä ole tunteista tietoinen
• pedagoginen rakkaus: aikuinen ohjaa, tukee ja kantaa vastuuta lapsesta

Elokuvaesittely: Miffo – todellista rakkautta (Ruotsi 2003, 94 min., K-11)
Tobias on nuori pappi, varakkaiden
vanhempien ainokainen. Nuorukaisen ensimmäinen työpaikka löytyy
Tukholman köyhästä lähiöstä, Tobias itse jakaa komean kotinsa entisen tyttöystävänsä kanssa.
Tobias haaveilee parantavansa
köyhässä lähiössä elävien seurakuntalaisten elämää, mutta kohdatessaan räväkän Carolan muutosten kouriin joutuukin Tobias itse.
Nuori nainen alkaa kuin huomaamatta vallata Tobiaksen sydäntä ja
ajatuksia, mutta nuorukainen haraa
vastaan. Carola puhuu rivoja, istuu
pyörätuolissa ja elää sosiaaliavustuksilla. Eihän sellaiseen naiseen
voi rakastua? Vai voiko?

1. Rakkaus. Rakkauden tunteminen ja sen ilmaiseminen ovat kaksi eri
asiaa. Keskustelkaa pienryhmissä seuraavista aiheista ja kertokaa sitten
vastauksenne muille.
a) Mitä rakkaus on? Mitä se ei ole? Mitä rakkauden lajeja on?
b) Muuttuvatko rakkaus ja sen ilmaiseminen iän myötä? Jos muuttuvat,
millä tavoin?
c) Muuttuvatko rakkaus ja sen ilmaiseminen pitkässä parisuhteessa? Jos
muuttuvat, millä tavoin?
d) Onko rakkaus sukupuolisidonnaista? Rakastaako mies eri tavalla kuin
nainen? Perustelkaa vastauksenne monipuolisesti.
e) Onko rakkaus kulttuurisidonnaista? Rakastetaanko Afrikassa eri tavoin
kuin Suomessa tai Aasiassa? Perustelkaa vastauksenne monipuolisesti.
f) Pohtikaa sanontaa: ”Rakkaudesta se hevonenkin potkii”. Keksikää esimerkit myönteisestä ja kielteisestä tavasta tulkita sanonta.
g) Pohtikaa sanontaa: ”Suomalainen mies ei puhu eikä pussaa.” Millä tavoin sanonta yksipuolistaa kuvaa suomalaisista miehistä? Mitä tarkoitusta
sanonta voisi palvella?
2. Miffo. Katsokaa elokuva Miffo. Eläytykää Tobiaksen ja Carolan asemaan. Jos rakastamanne ihminen joutuu auto-onnettomuuteen ja vammautuu, mitä seurauksia ja vaikutuksia sillä voisi olla suhteeseenne?
Vaikuttaako se rakkauden tunteisiinne? Jos vaikuttaa, millä tavoin?
3. Täydellinen koti. Muodostakaa ryhmä tai ottakaa pari. Listatkaa
mahdollisimman monia tunteiden nimiä. Lukekaa listanne muille. Keskustelkaa yhdessä seuraavista aiheista.
a) Miksi ihmisillä on tunteita? Mitä hyötyä on epämiellyttävistä tunteista,
kuten kateudesta tai katkeruudesta?
b) Miksi tunteita olisi hyvä osata tunnistaa, nimetä ja ilmaista?
c) Miksi jotkut tunteet liitetään miehiin ja toiset naisiin? Esimerkiksi hellyys ja hoivaavuus liitetään tavallisesti naisiin. Voisiko isä olla hellä ja hoivaava? Millä tavoin jaottelu rajaa poikien ja miesten oikeutta tunteisiin?
d) Keksikää esimerkit tilanteista, joissa nuori tuntee ylivoimaista pettymystä, vihaa, surua, pelkoa tai kateutta. Miten tilanteet voi ratkaista
rakentavasti?
4. Kateudesta vihreä. Kateus on tunne, jonka takana on usein halu
saada toiselta jotain hyvää, jota itseltä puuttuu. Kateuden tunteminen
saattaa johtaa kielteisiin tekoihin sitä kohtaan, jota kadehtii. Se voi myös
innostaa ponnistelemaan myönteisellä tavalla sen saamiseksi, mitä haluaa. Muodostakaa ryhmä. Näytelkää nuorille tyypillisiä tilanteita, joissa
esiintyy kateutta. Ratkaiskaa tilanteet rakentavalla tavalla. Keskustelkaa
lopuksi siitä, mikä auttaa kestämään kateuden tunnetta.
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5. Miltä tunteet tuntuvat? Ottakaa pari ja miettikää, missä kohtaa
kehoa tuntuvat seuraavat tunteet: pelko, viha, ilo, onnellisuus, jännitys,
rakkaus, kateus, suru, apatia, masennus, välinpitämättömyys, kyllästyneisyys, ylpeys, luottamus. Esittäkää tunteiden sijainnit kehossa muulle
ryhmälle.
6. Metsämiehen laulu. Lukekaa Aleksis Kiven runo ”Metsämiehen laulu”.
Laatikaa runosta nykyaikainen versio. Keskustelkaa siitä, millainen on
runon mieskuva? Millaisena nainen siitä esitetään?
7. Paha mieli. Olet lähdössä koulusta ja huomaat käytävällä kaverisi Matin. Hänellä on ilmiselvästi paha mieli. Mitä teet? Miten uskot useimpien
toimivan vastaavassa tilanteessa? Toimivatko tytöt ja pojat eri tavoin?
Muuttuisiko reagointisi, jos Matin sijasta Maijalla olisi paha mieli? Kuinka
toivoisit muiden toimivan, kun sinulla on paha mieli?
8. ”Kun suututtaa, pitää tuulettaa.” Vihan tunteminen ja sen ilmaiseminen on luonnollista ja sallittua. Esimerkiksi epäoikeudenmukainen tai
väärä kohtelu vihastuttavat. Vihasta seuraava kielteinen toiminta, kuten
väkivalta, on kuitenkin aina väärin
a) Muistelkaa tilannetta, jossa olette olleet niin vihaisia, että olette menettäneet kontrollinne. Kirjoittakaa kokemuksesta kirjoitelma tai piirtäkää kuva. Yrittäkää tavoittaa tapahtumahetken tunnetila
b) Millä eri keinoilla vihan tunnetta voi ilmaista rakentavasti ilman, että
vahingoittaa toista ihmistä? Mitkä keinot auttavat kontrollin säilyttämisessä silloin, kun on voimakkaan vihan vallassa? Kirjoittakaa keinoista
runo, räppi tai puhe.
c) Muistelkaa jotain kokemaanne riitaa tai kuvatkaa tyypillinen riitatilanne
nuorten elämästä. Kirjoittakaa riitelykeskustelu sanatarkasti. Tutustukaa
”Miten riidellä rakentavasti” -liitteeseen (liite 2) ja kirjoittakaa sama keskustelu uudelleen huomioimalla liitteen neuvot. Näytelkää molemmat
tilanteet. Mitä huomaatte? Miten arvelette riitelytavan vaikuttavan riidan
lopputulokseen?
d) Vihan ilmaisemisen takana voi myös olla muita tunteita, kuten pettymys. Mitä tunteita vihalla voidaan yrittää peittää? Miksi ihminen toisinaan
peittää tunteitaan?
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”Terve, metsä, terve, vuori,
terve, metsän ruhtinas!
Täs on poikas uljas, nuori;
esiin käy hän, voimaa täys,
kuin tuima tunturin tuuli.
Metsän poika tahdon olla,
sankar jylhän kuusiston,
Tapiolan vainiolla
karhun kanssa painii lyön
ja mailma Unholaan jääköön.

3. Unelma yhden-

vertaisuudesta

Viherjäisel laattialla,
mis ei seinät hämmennä,
tähtiteltin korkeen alla
käyskelen ja laulelen
ja kaiku ympäri kiirii.
Kenen ääni kiirii siellä?
Metsän immen lempeän;
liehtarina miehen tiellä
hienohelma hyppelee
ja kultakiharat liehuu.
Ihana on täällä rauha,
urhea on taistelo:
myrsky käy ja metsä pauhaa,
tulta iskee pitkäinen
ja kuusi ryskyen kaatuu.”
Aleksis Kivi:
”Metsämiehen laulu” (1864)
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3. Unelma yhdenvertaisuudesta
”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen,
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai
muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”
-Suomen perustuslaki 6 §

Erilaisten etnisten ja kulttuuristen vähemmistöjen määrä on kasvanut Suomessa 2000-luvulla. Tämä on lisännyt maailmankatsomusten, arvojen ja
yhteiskunnallisten ilmiöiden moninaisuutta. Yhteiskunnan muuttuessa yhä
monimuotoisemmaksi erilaisuudesta ja sen huomioon ottamisesta on alettu
keskustella enemmän. Erilaiset tavat, kulttuurit, uskonnot, kielet ja vähemmistöt ovat kuitenkin aina olleet osa yhteiskuntaamme.
Erilaisuus määritellään usein fyysisten, näkyvien ominaisuuksien perusteella. Aina moninaisuus ei kuitenkaan näy ulospäin. Uskonnollinen vakaumus,
seksuaalinen suuntautuminen, etninen alkuperä tai terveydentila eivät aina
ole tunnistettavissa. Tummaihoinen voi olla etniseltä taustaltaan suomalainen.
Ihmisoikeuksien tavoitteena on yhdenvertaisuuden toteutuminen. Yhdenvertaisuutta turvaamaan on laadittu erilaisia lakeja ja sopimuksia. YK on
ollut keskeinen toimija ihmisoikeuksien edistämisessä. Yksi keskeisimmistä
ihmisoikeusasiakirjoista on YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien
julistus (1948). Lisäksi erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien,
kuten naisten, lasten, vammaisten ja alkuperäiskansojen oikeudet turvataan
kansainvälisillä erityissopimuksilla.
Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten toimeenpanoa varten on laadittu
kansalliset lait. Suomessa perustuslaki takaa kaikille yhdenvertaisen kohtelun.
Perustuslakia täydentävät muun muassa tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki. Myös Euroopan unionin lainsäädäntö velvoittaa Suomea toimimaan
yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tasa-arvoiset mahdollisuudet toteuttaa itseään ja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan lisäävät oikeudenmukaisuutta
ja parantavat niin miesten kuin naistenkin hyvinvointia sekä yhteiskunnan
toimivuutta.
Syrjintä on maailmanlaajuinen ongelma. Maailman suurin ja syrjityin vähemmistö ovat vammaiset. Euroopassa syrjintää kokevat erityisesti romanit.
Syrjinnän poistaminen vaatii sekä aktiivisia yhteiskunnan toimia että jokaisen
yksittäisen ihmisen asennemuutosta.

3.1. Tasa-arvo ja syrjinnän kielto
Ihmisten tasavertainen kohtelu ei tarkoita kaikkien kohtelemista samalla tavalla. On tilanteita, joissa tiettyjen ihmisryhmien erityiskohtelu on perusteltua,
mikäli tavoitteena on heidän oikeuksiensa turvaaminen.
Positiivisella erityiskohtelulla (positiivinen diskriminaatio) tarkoitetaan
sitä, että epäedullisessa asemassa olevaa henkilöä tai ryhmää tuetaan erityistoimenpitein heidän oikeuksiensa turvaamiseksi. Erityiskohtelu ei kuitenkaan
saa muuttua etuoikeuksien antamiseksi ja muiden syrjinnäksi. Esimerkiksi
vammaisen ihmisen oikeus avustajaan ei ole vammattoman henkilön syrjintää. Kiintiöt, jotka takaavat vähemmistöille koulutuspaikkoja tai eri sukupuolille edustuksen tiettyihin tehtäviin ja toimiin, ovat esimerkkejä positiivisista
erityistoimenpiteistä.
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Tasa-arvovaltuutettu on katsonut tasa-arvolain suojaavan myös transsukupuolisia ihmisiä.

Syrjintä tarkoittaa tietyn ryhmän tai yksilön asettamista muita ryhmiä tai
yksilöitä epäedullisempaan asemaan. Syrjintää on monenlaista, ja se voi kohdistua kehen tahansa mitä erilaisimmissa tilanteissa. Selkeimpiä ovat tilanteet,
joissa henkilöä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti esimerkiksi vammaisuuden, etnisen taustan tai seksuaalisen suuntautumisen takia. Suomen lain mukaan syrjintä on rikos.
Tasa-arvolaki astui voimaan Suomessa vuonna 1986. Lain tarkoitus on
estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasaarvoa. Tasa-arvolakiin sisältyy myös seksuaalisen ja sukupuolen perusteella
tapahtuvan häirinnän tai siihen kehottamisen kieltävä kohta. Tasa-arvolakia
on tarkennettu ja uudistettu viimeksi vuonna 2005.
Vuonna 2004 Suomessa tuli voimaan yhdenvertaisuuslaki. EU:n rasismija työsyrjintädirektiivien pohjalta valmisteltu laki kieltää syrjinnän, määrittelee
syrjinnän muodot ja velvoittaa viranomaisia edistämään yhdenvertaisuutta.
Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen
alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen,
terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lue lisää!
• Yhdenvertaisuuslaista ja yhdenvertaisuussuunnittelusta:
www.yhdenvertaisuus.fi
• Tasa-arvolaista ja tasa-arvosuunnittelusta: www.tasa-arvo.fi
• Työsuojelusta: www.mol.fi

Syrjinnän muodot yhdenvertaisuuslain mukaan

Tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset
käyttäytymismallit voi oppia!
• Tarkastele kriittisesti itseäsi ja
ympäristöäsi: havaitse omat syrjivät asenteesi.
• Vältä yleistyksiä: älä sano ”kaikki
pojat, kaikki tytöt, kaikki heterot”.
• Hanki tietoa ihmisoikeuksista ja
yhdenvertaisuudesta: keskustele
niistä ystäviesi kanssa.
• Boikotoi tuotteita, joiden mainonta tai valmistus on syrjivää.
• Unelmoi maailmasta, jossa ei ole
syrjintää: toteuta unelmasi yhdessä muiden kanssa!

Esimerkkejä syrjinnästä:

1) Välitön syrjintä tarkoittaa sitä, että ihmistä kohdellaan toista epäsuotuisammin vertailukelpoisessa tilanteessa. Välitöntä syrjintää on esimerkiksi
etnisyyden perusteella maksettava erisuuruinen palkka samasta työstä.
2) Välillistä syrjintää on se, kun näennäisesti puolueeton säännös, peruste
tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin verrattuna. Välillistä syrjintää on esimerkiksi työn saannille asetettu vaatimus, joka ei
ole olennainen työn suorittamisen kannalta. Usein kyse on toimintamalleista
ja käytännöistä, joita ei ole tietoisesti tarkoitettu syrjiviksi.
3) Häirinnällä tarkoitetaan henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista loukkaamista luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.
4) Ohje tai käsky syrjiä.

• Ikäsyrjintää on nuorten tai ikääntyneiden syrjiminen esimerkiksi työhönottotilanteessa ja julkisten palvelujen saannissa.
• Vammaisuuden perusteella tapahtuvaa syrjintää ovat fyysisen elinympäristön esteet, liikkumisen ja toimintamahdollisuuksien rajoittaminen.
• Seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä näkyy esimerkiksi työpaikan tai palvelun epäämisenä, mutta myös epäasiallisena kohteluna,
halventavana nimittelynä ja asenteina.
• Sukupuoleen perustuvaa syrjintää on esimerkiksi se, että samanarvoisesta työstä maksetaan eri palkkaa eri sukupuolta oleville henkilöille.
• Uskonnollinen syrjintä on oman uskonnon opetuksen tai harjoittamisen
estämistä tai niihin pakottamista. Uskonnollista syrjintää on myös se, kun
henkilö ei saa pukeutua oman uskontonsa määräämällä tavalla.
• Etnistä syrjintää on syrjiminen kansallisuuden, kulttuurin, kielen tai ihonvärin perusteella. Etnistä syrjintää voi ilmetä esimerkiksi työhönottotilanteessa sekä asunnon ja palvelujen saamisessa.
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Harjoitukset:
1. Erilaisuus on tavallisinta. Suomessa vasenkätiset ovat vähemmistö, samoin ruskeasilmäiset ja tummatukkaiset. Maailmanlaajuisesti
tummatukkaiset ovat kuitenkin enemmistö. Keskustelkaa seuraavista
kysymyksistä.
• Mihin vähemmistöihin itse kuulutte maailmanlaajuisesti?
• Tapahtuuko koulussanne tai harrastusten parissa syrjintää? Millaista
syrjintä on ja kehen se kohdistuu?
• Jos syrjintää on, miten yksittäinen nuori voisi siihen puuttua? Miten
ryhmä nuoria voisi puuttua syrjintään?
2. Kannatatko kiintiöitä? Väittelytehtävä. Positiivinen erityiskohtelu
tarkoittaa sitä, että henkilön tai ryhmän oikeuksien toteutumista tuetaan
erityistoimenpitein tai -järjestelyin. Esimerkiksi kiintiöt, jotka takaavat
vähemmistöille koulutuspaikkoja, ovat positiivista erityiskohtelua.
(www.yhdenvertaisuus.fi). Jos halutaan varmistaa, että tulevista opettajista miehiä on yhtä paljon kuin naisia, se tarkoittaa, että koulutukseen
hyväksytään poikia, joilla on huonommat pääsykoetulokset tai heikommat todistukset kuin tytöillä. Väitelkää aiheesta.
Väite 1: Poikia tulee ottaa opettajankoulutukseen saman verran kuin
tyttöjä riippumatta pistemääristä.
Väite 2: Opettajankoulutukseen on valittava opiskelijat pistemäärien
perusteella.
3. Syrjivät vessat. Keskustelkaa ryhmässä, mikä ero on syrjinnällä ja
hyväksyttävällä erottelulla. Pohtikaa, onko kyse syrjinnästä vai hyväksyttävästä erottelusta, kun rakennetaan erikseen vessat
• pojille ja tytöille
• tummaihoisille ja valkoihoisille
• liikuntavammaisille ja vammattomille
• lapsille ja aikuisille
• rikkaille ja köyhille?
4. Aikamatka tasa-arvoon. Piirtäkää jana vuodesta 1906 vuoteen
2006. Sijoittakaa janalle seuraavat muutokset Suomessa. Oikeat vastaukset löytyvät kirjan takaa (liite 3).
a) Kaikille kansalaisille yleinen ja yhtäläinen äänioikeus
b) Laki miesten ja naisten samapalkkaisuudesta
c) Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
d) Helsingin bordellit suljetaan
d) Homoseksuaaliset teot poistetaan rikoslaista
f) Homoseksuaalisuus poistetaan sairausluokituksesta
g) Raiskaus tulee rikokseksi avioliitossa
h) Lapsen ruumiillinen kurittaminen kielletään rikoslaissa
i) Avioliitossa oleva nainen vapautuu miehensä holhouksesta
j) Samaa sukupuolta oleville pareille annetaan oikeus rekisteröidä parisuhteensa
5. Enemmistöt ja vähemmistöt. Jakaantukaa ryhmiin tai ottakaa pari. Miettikää seuraavia kysymyksiä. Esittäkää lopuksi johtopäätöksenne
muulle ryhmälle.
• Onko oikein korostaa ihmisten kuulumista vähemmistöön ja enemmistöön? Mitä hyötyä ja mitä haittaa siitä voi olla?
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• Onko jaottelusta haittaa vai hyötyä esimerkiksi saamelaisille, ruotsinkielisille ja maahanmuuttajille? Entä vasenkätisille tai intersukupuolisille?
”Ja mua muuten ärsyttää aika usein
se, että kaikki ihmiset ajattelee helposti saman kaavan mukaisesti. Että jos joku on mielisairaalassa, niin
sitten se on joku hullu ja kaikkea.
Ja jos joku on alkoholisti, niin sitten
se on joku ojissa asusteleva takkutukka. Ja sitten se sama kyseinen
alkoholisti-henkilö ei hoida melkein
mitään asioita, ei esimerkiksi kotiaan, eikä myöskään lapsiaan, ja niin
edelleen, ja niin edelleen, ja kaikki
päättyy lopulta katastrofaalisesti.
Esimerkiksi juuri koulussa on aina
näitä ennakkoluuloja. Juuri koulussa opetetaan niin, että ei ole muita
vaihtoehtoja kuin olla niin tai näin.
Että joku on hyvä ja kunnollinen
tyyppi, ja joku taas on muka ihan
terve. Näin.
Eikä muita vaihtoehtoja ole, piste.”
Marttila 1998

6. Pidä puolesi! Tutustukaa yhdenvertaisuuslakiin
(www.yhdenvertaisuus.fi). Selvittäkää, mitä asioita se sisältää, kuka
sitä valvoo ja kenen puoleen voi kääntyä, jos kokee tulleensa syrjityksi.
Mitä voi tehdä, jos epäilee jääneensä vaille opiskelupaikkaa sukupuolen,
etnisen taustan, kielen, iän tai ihonvärin vuoksi?

3.2. Lapsen oikeudet
”Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada
vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.”
-Suomen perustuslaki 2 luku 6 §
Osallistuminen ja vaikuttaminen
eivät ole ainoastaan aikuisten
etuoikeuksia. Alle 18-vuotias voi
esimerkiksi laatia ja allekirjoittaa
vetoomuksen, osallistua mielenosoitukseen tai kirjoittaa mielipidekirjoituksen.

Jokainen alle 18-vuotias ihminen on lapsi. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on
erityisiä oikeuksia, jotka on määritelty vuonna 1989 hyväksytyssä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Suomessa lasten oikeuksia tarkennetaan
erillisessä lastensuojelulaissa, jonka mukaan ”lapsella on oikeus turvalliseen
ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen
kehitykseen sekä erityiseen suojeluun”.
YK:n lapsen oikeuksien sopimus kieltää lapsen syrjimisen ja määrää aikuiset toimimaan siten, että lapsen paras tulee huomioiduksi. Sopimuksen
mukaan jokaisella lapsella on oikeus elää ja kehittyä, ja hänellä tulee olla
mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Aikuisten tulee kuulla lasta ja kunnioittaa
hänen mielipidettään.
Vuonna 2005 Suomeen perustettiin lapsiasiavaltuutetun toimi valvomaan
lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsiasiavaltuutettu ei käsittele yksittäisiä
tapauksia, vaan hänen tehtävänään on edistää yhteiskunnallisen politiikan
kehitystä lapsimyönteisemmäksi sekä edistää lasten hyvinvointia ja etua yleisellä tasolla.

Nuorten oikeuksia ja velvollisuuksia Suomessa
• 7-vuotiaana alkaa oppivelvollisuus
• 12-vuotiaalla on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa viranomaisasioissa.
Lapsen nimeä ei voi muuttaa ilman lapsen lupaa.
• 14-vuotias saa tehdä kevyttä työtä rajoitetusti. Työ ei saa vahingoittaa terveyttä, kehitystä eikä haitata koulunkäyntiä.
• 15-vuotias voi tehdä työsopimuksen ja mennä kokopäivätöihin oppivelvollisuuden suoritettuaan. Nimenmuutoksen voi tehdä itse. Nuori voi erota kirkosta
vanhempiensa kirjallisella luvalla. Rikosoikeudellinen vastuu alkaa, 15-vuotias
voidaan tuomita ehdolliseen vankeusrangaistukseen tekemistään rikoksista.
Vahingonkorvausvastuu on myös alle 15-vuotiaalla.
• 17-vuotiaana oppivelvollisuus päättyy.
• 18-vuotias on täysi-ikäinen lain edessä. Nuori voi äänestää, asettua ehdolle
vaaleissa, solmia avioliiton, rekisteröidä parisuhteensa ja erota kirkosta ilman
vanhempiensa lupaa. Oikeus saada elatusta vanhemmilta päättyy. Poikien velvollisuus suorittaa ase- tai siviilipalvelus alkaa.
Nettinappi, Nuorten tieto- ja neuvontakeskus www.nettinappi.fi
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Lasten sosiaalinen eriarvoisuus rikkoo lapsen oikeuksien sopimusta. Epätasa-arvoa on se, että joillakin lapsilla ei ole puhdasta juomavettä eivätkä
he sairastuttuaan voi käydä terveysasemalla. Epätasa-arvo perustuu usein
sukupuoleen. Esimerkiksi maailman yli 100 miljoonasta alkeisopetusta vailla
olevasta lapsesta valtaosa on tyttöjä.
Suurimpia lasten oikeuksien rikkomuksia ovat tilanteet ja olosuhteet, joissa
lapsen turvallisuus, terveys ja jopa henki vaarantuvat. Tällaisia tilanteita ovat
esimerkiksi lapsen joutuminen aseelliseen konfliktiin, ihmis- tai elinkaupan
uhriksi tai lapsen pakottaminen työhön.
Maailmassa on tällä hetkellä käynnissä yli 30 aseellista konfliktia ja selkausta. UNICEFin arvion mukaan taisteluissa on mukana jopa yli lapsisotilasta.
Heistä valtaosa oli alle 15-vuotiaita poikia. He osallistuivat sodankäyntiin
monin eri tavoin. Varsinaisen taistelun ohella lapsisotilaat toimivat muun
muassa viestinviejinä, vakoojina, tiedustelijoina sekä huoltojoukoissa. Lisäksi
lukuisat lapset pakotetaan prostituoiduiksi ja he kohtaavat seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. Erityisesti tyttöjä viedään väkisin aseellisten ryhmien
jäseniksi, joko sotilaiksi tai sotapäälliköiden”vaimoiksi”. Vaikka lapset eivät
suoranaisesti osallistuisikaan aseellisiin taisteluihin, he ovat suuressa vaarassa
joutua sotatoimien siviiliuhreiksi.
Aseelliseen konfliktiin osallistuminen vaarantaa monin tavoin lapsen terveyden. Monet lapset vammautuvat pysyvästi, osa heistä menettää taisteluissa
henkensä. Fyysisten vammojen ohella sota jättää syviä henkisiä traumoja.

”Olin lapsisotilas. Sodan alkaessa
olin 14-vuotias. Menetin vanhempani sodan alussa ja liityin aseellisiin joukkoihin. Olen nähnyt ja
osallistunut pahoihin tekoihin, joista en kykene kertomaan. Haluaisin
palata takaisin kotiin sukulaisteni
ja ystävieni luo ja aloittaa tavallisen elämän. Monen vuoden jälkeen
ymmärrän ihmisten ehkä epäilevän
ja pelkäävän minua ja kaltaisiani.”
”Liityin sotajoukkoihin täytettyäni
13 vuotta. Mieleni on rikki. Pelkään
elämääni. Kaikesta huolimatta olen
päättänyt selviytyä kokemuksistani ja parantua. Kokemusteni kautta
voin ehkä auttaa muita lapsia. Haluaisin työskennellä orpokodissa.”
www.global.finland.fi

3. Lapsisotilaan päivä.
• Mitä tarkoittaa aseellinen konflikti? Onko sellaisia ollut Suomessa? Jos on,
niin milloin viimeksi? Selvittäkää, missä päin maailmaa on tällä hetkellä
käynnissä aseellisia konflikteja. Mitä syitä aseellisiin konflikteihin on?
• Maailmassa on noin 300 000 lapsisotilasta. Millainen voisi olla lapsisotilaan päivä?
• Miten lapsisotilaita voitaisiin auttaa? Etsikää tietoa tahoista, jotka ovat
auttaneet lapsisotilaita.
4. Kirje kotiin. Millaisia seurauksia nuorelle pojalle aiheutuu joutumisesta lapsisotilaaksi?
• Eläytykää lapsisotilaan asemaan. 15-vuotias liberialainen poika on
palaamassa kotiin aseellisen konfliktin päätyttyä. Kirjoittakaa pojan
asemassa kirje kotiväelle. Poika ei tiedä, mitä kotiin jääneille sukulaisille
on tapahtunut. Kysykää, kuinka perhe on selvinnyt aseellisesta konfliktista.
• Mitä pojalle kuuluu viisi vuotta myöhemmin?
(Lisätietoja: http://w3.wsoy.fi/opit/unicef/lapsisoti.htm; www.taksvarkki.fi)

Harjoitukset:
1. ”Mun oikeuksii ja velvollisuuksii.” Ei ole olemassa oikeuksia ilman velvollisuuksia. Tutustukaa liitteenä olevaan (liite 4) lyhennelmään
lapsen oikeuksien sopimuksesta. Jakaantukaa ryhmiin tai ottakaa pari.
Keskustelkaa aiheesta.
• Toteutuvatko sopimuksessa määritellyt asiat omassa elämässänne? Missä asioissa toteutuvat ja missä eivät? Pohtikaa oikeuksien toteutumista
kehitysmaiden lasten elämässä.
• Miten sopimusta tulisi täydentää, jotta se turvaisi kaikkien maailman
lasten oikeuksien toteutumisen? Täydentäkää sopimusta.
2. Kuka suojelee? Ottakaa pari. Selvittäkää, mitä tarkoittaa lastensuojelu. Millaista apua se tarjoaa, kenelle ja missä tilanteissa? Tehkää
lista oman paikkakuntanne avuntarjoajista puhelinnumeroineen. Tehkää
esitys tilanteesta, jossa tarvitaan lastensuojelua, ja keksikää tilanteeseen
positiivinen loppuratkaisu.
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3.3. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset
Lisätietoa pakolaisista ja turvapaikanhakijoista

”Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa.”

YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun toimisto UNHCR:
www.unhcr.fi
Ulkomaalaisvirasto: www.uvi.fi
Suomen Pakolaisapu:
www.pakolaisapu.fi
Pakolaisneuvonta ry:
www.pakolaisneuvonta.fi
Työministeriö: www.mol.fi
Väestöliitto:
www.vaestoliitto.fi/
monikulttuurinen_tyo
Tietoa maahanmuuttajille omalla kielellä: www.infopankki.fi

-YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, 14. artikla

Yhdistyneiden kansakuntien pakolaissopimuksen (1951) mukaan pakolainen on henkilö, jolla on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi omassa
kotimaassaan. Vaino voi perustua ihmisen rotuun tai kansallisuuteen, uskontoon, yhteiskuntaryhmään tai poliittiseen mielipiteeseen. Pakolainen tarvitsee
kansainvälistä suojelua.
Kiintiöpakolaiset ovat ihmisiä, jotka ovat saaneet YK:n pakolaisasiain
päävaltuutetun toimisto UNHCR:lta pakolaisstatuksen. Suomeen kiintiöpakolaiset tulevat usein suoraan pakolaisleireiltä. Suurin osa viime vuosina
tulleista kiintiöpakolaisista on ollut Irakin, Iranin ja entisen Jugoslavian kansalaisia. Suomen pakolaiskiintiö on viime vuosina ollut noin 750. Osa kiintiöistä
varataan hätätapauksille.
Pakolaisleirit tarjoavat suojaa kotinsa jättämään joutuneille. Ihmisryhmien
väliset ristiriidat saattavat seurata pakolaisten mukana leireille. Myös epätoivo
ja hätä yhdistettynä heikkoihin elinolosuhteisiin lisäävät väkivallan uhkaa.
Väliaikaisiksi tarkoitetut leirit muuttuvat usein pysyviksi asuinpaikoiksi. Erityisesti Afrikassa monista pakolaisleireistä on tullut kaupunkimaisia yhteisöjä.
Rakennuskanta muuttuu teltoista pysyviksi asumuksiksi, ja monet ihmiset
viettävät leireillä koko elämänsä.
Turvapaikanhakija on henkilö, joka anoo kansainvälistä suojelua ja oleskeluoikeutta toisesta maasta. Turvapaikkahakemus on tehtävä heti maahan
tultaessa tai mahdollisimman pian maahantulon jälkeen. Euroopan unionin
alueella turvapaikkahakemus on tehtävä siinä maassa, johon pakolainen ensimmäiseksi saapuu.
Turvapaikanhakijat tulevat Suomeen eri syistä, eivätkä kaikki turvapaikanhakijat ole samassa asemassa. Suomessa turvapaikanhakijalle voidaan
myöntää pakolaisstatus tai oleskelulupa suojeluntarpeen perusteella. Hakijalle voidaan myöntää oleskelulupa myös yksilöllisestä inhimillisestä syystä,
tai hän voi saada tilapäisen oleskeluluvan. Turvapaikkapäätöksen saaminen
saattaa kestää pitkään ja päätöksen odottaminen voi olla ahdistavaa.

Elokuvaesittely: Zozo (Ruotsi 2005,
105 min., K-11)
1980-luvun puolivälissä Libanonissa soditaan. Kymmenvuotiaan Zozon perhe suunnittelee pakomatkaa pommien keskeltä Zozon isovanhempien luo idylliseltä utopialta
vaikuttavaan Ruotsiin. Lopulta Zozo pääseekin Ruotsiin, mutta yksin, painajaismaiset kuvat päässään. Ruotsissa pakolaisuus jatkuu
päänsisäisenä, sillä tummasilmäistä poikaa kiusataan koulussa erilaisen ulkonäön ja murteellisen ruotsinkielen vuoksi. Onneksi Zozolla on
yksi ystävä, ihana isoäiti ja suolaisia
omenoita syövä isoisä.

Maahanmuuttajapoikien sopeutumisen haasteita ovat muun muassa:
• mieheksi kasvaminen kahden kulttuurin välissä
• vanhempien ja ympäristön ristiriitaiset odotukset
• kielen oppiminen
• tulkkina toimiminen perheen aikuisille
• kilpailu opiskelu- ja työpaikoista
• epävarmuus omasta ja perheen tulevaisuudesta
• perheestä eroon joutuneiden yksinäisyys ja hätä
• väkivaltakokemusten aiheuttamat traumat
• kokemusten aiheuttamat oppimisvaikeudet
• erilaisuuden- ja ulkopuolisuudentunteet
• Suomessa koettu syrjintä ja rasismi.

Harjoitukset:
1. Pakomatka. Eläytykää kodistaan pakenemaan joutuneen 13-vuotiaan afganistanilaisen pojan asemaan. Kirjoittakaa näytelmä tai tehkää
sarjakuva pakomatkan vaiheista.
2. Pakolaisen arki. Etsikää tietoa pakolaisuudesta. Kirjoittakaa tarina
pakolaisnuoren näkökulmasta.
• Miksi hän joutui lähtemään kotoaan?
• Millainen oli hänen matkansa pakolaisleirille?
• Millaista hänen elämänsä on nyt?
• Mitä hän tarvitsee selviytyäkseen?
• Miltä näyttää tulevaisuus?
3. Zozo. Katsokaa elokuva Zozo. Elokuvan saa esimerkiksi Koulukinosta
(www.koulukino.fi). Miettikää Zozon kohtaloa.
• Miltä tuntuisi joutua jättämään kotinsa ja lähtemään pakolaiseksi kielitaidottomana ja yksin?
• Mitä seurauksia pakolaisuudella voi olla nuoren elämässä?
• Mitä mieltä olette ruotsalaislasten toiminnasta elokuvassa?
• Mitä ruotsalaislapset tekevät väärin?
• Miten ruotsalaislasten suhtautuminen Zozoon muuttuisi, jos hän olisi
tyttö?

3.4. Monikulttuurinen Suomi
Maailmassa oli vuonna 2010 yli 43 miljoonaa ihmistä, jotka olivat joutuneet
pakenemaan kodeistaan. Useimmat hakivat suojaa kotimaastaan tai lähialueilta, määrällinen vähemmistö hakeutui kauemmas. Syitä pakolaisuuteen on
monia, esimerkiksi sodat ja luonnonkatastrofit.
Suomesta turvapaikkaa hakevien määrä on viimeisen kymmenen vuoden
aikana vaihdellut 700:n ja 3 400:n välillä vuosittain. Vuonna 2011 Suomesta
haki turvapaikkaa 3 088 henkilöä. Kaikkiaan Suomessa asuu 39 311 pakolaisina maahan muuttanutta. Viime vuosina Suomeen tulleista maahanmuuttajista vain 10-15 prosenttia on ollut kiintiöpakolaisia tai turvapaikanhakijoita. Yli
puolet Suomeen muuttavista tulee tänne puolison, työn tai opiskelun vuoksi.
Osa maahanmuuttajista on paluumuuttajia.
YK:n pakolaisjärjestö UNHCR; Tilastokeskus, Väestö.

Murrosikäisillä pakolaistaustaisilla maahanmuuttajapojilla on usein suurempia sopeutumishaasteita kuin muilla samanikäisillä pojilla. Pakolaistaustaiset pojat kaipaavat erityistä tukea kasvamiseen kahden kulttuurin välissä.
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Darfurissa, Sudanissa, vuoteen
2007 mennessä noin kaksi miljoonaa ihmistä oli joutunut jättämään
kotinsa sisällissodan takia. Valtaosa heistä eli pakolaisleireillä. Puolet pakolaisista oli alle 18-vuotiaita
ja noin 300 000 alle 5-vuotiaita.
www.unicef.fi

Monikulttuurisuuden käsitettä käytetään kuvaamaan yhteiskuntaa, jossa
esiintyy rinnakkain useita kulttuurisesti, kielellisesti ja etniseltä taustaltaan
erilaisia ryhmiä. Arjessa monikulttuurisuus näkyy esimerkiksi työtovereiden,
naapureiden tai ystävien taustojen moninaisuutena.
Suomi on pitkään ollut monikulttuurinen yhteiskunta. Suomen perinteisiä
vähemmistöjä ovat saamelaiset ja romanit. Lisäksi Suomessa on asunut venäläisiä, juutalaisia ja tataarien muodostama muslimivähemmistö jo 1800-luvulta
asti. Vuonna 2006 Suomessa puhuttiin äidinkielenä noin 130 kieltä.
Kulttuurit muuttuvat kohdatessaan. Muutosvaikutus kohdistuu molempiin
kulttuureihin, joskin voimakkaammin vähemmistökulttuurin edustajiin. Valtaväestön kohdalla etnisen taustan ja kulttuurin merkitys havaitaan harvemmin.
Aito kulttuurien välinen vuoropuhelu on haasteellista. Se edellyttää toisten
kohtaamisen lisäksi myös oman itsen kohtaamista ja omaan kulttuuriin kuuluvien käsitysten kriittistä arviointia.
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Erilaisuuden ja vierauden pelko on inhimillistä. Usein ihminen uskoo, että
hänellä ei ole ennakkoluuloja. Tämä johtuu siitä, että hän ei ole niistä tietoinen. Ennakkoluulot muuttuvat ongelmaksi silloin, kun ihminen ei ole valmis
ottamaan vastaan omasta käsityksestään poikkeavaa tietoa. Uuden tiedon
hankkiminen ja erilaisiin ihmisiin tutustuminen auttaa totuttujen ajatusmallien
uudelleen arvioinnissa.
Suomalaisessa mediassa monikulttuurisuus ei juuri näy. Erilaisten näkökulmien esiin tuominen on tärkeää tasa-arvoisen ja monikulttuurisen yhteiskunnan rakentamisessa. Vähemmistöryhmän edustajien äänen kuuluviin saaminen ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien tarjoaminen on edellytys aidosti
moninaisen yhteiskunnan toteutumiseksi.

Vähemmistövaltuutettu on viranomainen, jonka tehtävä on edistää
etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa, yhdenvertaisuutta
ja oikeusturvaa sekä hyviä etnisiä
suhteita Suomessa.

Harjoitukset:
1. Kysymällä tutuksi. Haastatelkaa etniseltä taustaltaan itsestänne
eroavaa, Suomessa asuvaa poikaa tai miestä. Esittäkää valmiit haastattelut muulle ryhmälle. Vertailkaa saamianne vastauksia.
- Mistä haastateltavanne on kotoisin? Kauanko hän on asunut Suomessa?
Mikä hänelle on tärkeää? Mistä hän haaveilee? Millaista hänen arkensa
on? Mikä hänelle on vaikeaa? Mitä hän syö? Kuinka hän pukeutuu? Mitä
hän harrastaa?
2. Vähemmistöt tutuiksi. Tutustukaa Suomessa asuviin vähemmistöihin, esimerkiksi romaneihin, juutalaisiin ja saamelaisiin. Eroavatko
heidän tapansa ja kulttuurinsa valtaväestön tavoista ja kulttuurista? Jos
eroavat, millä tavoin? Millaisia ennakkoluuloja näistä ryhmistä on? Miten
ennakkoluulot ovat syntyneet? Mikä voisi vähentää ennakkoluuloja näitä
ryhmiä kohtaan?
3. Maahanmuuttajana Suomessa. Selvittäkää, millaisia palveluja kotipaikkakuntanne tarjoaa maahanmuuttajille. Ottakaa yhteyttä esimerkiksi
maahanmuuttajayhdistykseen tai kulttuurikeskukseen.
4. Vähemmistöjen historia. Tutustukaa Suomessa asuvien vähemmistöjen, esimerkiksi saamelaisten, romanien ja tataarien historiaan Suomessa. Miten heidän asemansa on muuttunut vuosisatojen kuluessa?

3.5. Rasismi ja etninen syrjintä
”Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin
ja vapauksiin, ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen,
uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai
yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun
tekijään perustuvaa erotusta.”
-YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, 2. artikla

Rasismi on ideologia, jossa ihminen tai ihmisryhmä asetetaan toista ryhmää
alempiarvoiseen asemaan etnisyyden, kansallisuuden, uskonnon, fyysisten
piirteiden, kielen tai kulttuurin perusteella. Rasismia ovat myös sellaiset toimintatavat ja yhteiskunnalliset rakenteet, jotka johtavat näihin perustuvaan
eriarvoisuuteen.
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”Ihmiset eivät näe minua sinä ihmisenä, joka olen. Minut nähdään
usein vain somali- ja pakolaiskäsitteiden läpi. Koen, että minua syytetään koko ajan siitä, että asun täällä
ja saan elää rauhassa. Se on väärin minua kohtaan. (---) Olen Suomen kansalainen, vaikka monet eivät minua sellaisena pidäkään. Niin
kauan kuin olen hiljaa enkä sano sanaakaan, ihmiset ajattelevat etten
edes osaa suomea.”

RASMUS on valtakunnallinen järjestöjen ja yksittäisten henkilöiden
verkosto, joka vastustaa rasismia
ja muukalaispelkoa. Lisäksi verkosto tekee ihmisoikeus- ja monikulttuurisuustyötä. Rasmus-verkostoa
koordinoi Ihmisoikeusliitto.
Lue lisää: www.rasmus.fi

Suomen rikoslaki ei tunne rikosnimikettä rasistinen rikos tai viharikos. Viharikoksiksi luokitellaan rikosepäilyt, joiden motiivina ovat
ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin etnistä taustaa, uskonnollista
vakaumusta tai elämänkatsomusta,
seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen
ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan.

Poliisin tietoon tuli vuonna 2011 kaikkiaan 918 rikosepäilyä, jotka luokiteltiin
viharikoksiksi. Suurimman osan tapauksista muodostavat rasistisia piirteitä sisältävät rikokset. Yleisin rasistinen rikos on pahoinpitely, niitä kirjattiin
enemmän kuin koskaan aikaisemmin, yhteensä 788.

Kuikka 2002

”Olen kerran käynyt Somaliassa.
Siellä oli paljon erilaisia eläimiä,
kuten käärmeitä ja elefantteja.”
10-vuotias Aniza Mohamed on etniseltä taustaltaan somali, mutta hän
on syntynyt ja kasvanut Suomessa.
Maailman tärkein
www.moni-mundo.net

Lailla säädettyä rasismia ovat olleet esimerkiksi Etelä-Afrikassa vuoteen
1991 asti voimassa ollut rotuerottelupolitiikka apartheid ja Yhdysvaltojen etelävaltioissa 1960-luvulle asti harjoitettu rotuerottelu. 1930-40-lukujen Saksassa
natsit pyrkivät järjestelmällisesti tuhoamaan alempiarvoisiksi määrittelemänsä
ihmisryhmät, kuten juutalaiset, romanit, homoseksuaalit ja vammaiset. Politiikka huipentui toiseen maailmansotaan, jossa tapettiin muun muassa noin
6 miljoonaa juutalaista.
Rasistinen väkivalta erottuu muusta väkivallasta sen taustalla olevan
motiivin perusteella. Väkivallan tekijän motiivina voi olla kohteen kuuluminen etniseen vähemmistöön tai kohteen valtaväestöstä poikkeava ulkonäkö.
Rasistisesta väkivallasta ei kärsi ainoastaan uhri ja hänen perheensä, sen
seurauksista kärsii koko yhteisö.
Arkipäivän rasismi on usein vaikeasti havaittavaa ilmein, elein ja katsein tapahtuvaa erottelevaa käytöstä. Se ilmenee muun muassa työnhakuun,
asumiseen ja julkisiin palveluihin liittyvänä syrjivänä kohteluna. Pelkästään
epätavallinen nimi voi johtaa syrjityksi tulemiseen.
Usein suvaitsevaisuuden käsitettä käytetään rasismin vastakohtana. Käsite
ei ole täysin ongelmaton, sillä se sisältää ajatuksen siitä, että valtaväestöllä
on valta sietää vähemmistöjen käytöstä, tapoja ja olemassaoloa. Todellinen
suvaitsevaisuus on erilaisuuden aitoa arvostamista ja kunnioittamista. Yhdenvertaisuuden toteutuminen on mahdollista vain, kun ymmärretään ja hyväksytään niin oma kuin muidenkin ihmisten erilaisuus.

Muita rikosnimikkeitä olivat kunnianloukkaus, laiton uhkaus ja vahingonteko.
Syrjintäepäilyjen määrä kasvoi edellisvuodesta yli kolminkertaiseksi. Valtaosa sekä rasististen rikosten tekijöistä että uhreista on miehiä, noin puolet
uhreista ei tuntenut tekijää entuudestaan.
”– Hei, minä soitan siitä insinöörin
paikasta.
– Niin?
– Teillähän oli siitä ilmoitus kaksi kuukautta sitten ja minä lähetin
hakemuksen, mutta en ole vielä
kuullut mitään. Ajattelin vain
kysyä mikä on tilanne. Oliko hakijoita paljon?
– Mikä sinun nimesi olikaan?
– En sanonut sitä vielä. Ibrahim
Husseyn.
– Anteeksi? Miten se kirjoitetaan?
– Ivar, Bertil, Rikhard, Adam,
Harald, Ivar, Martin ja sukunimi:
Harald, Urban, Sigurd, Sigurd, Erik,
Yngve, Niklas.
– Vai niin. Hmm. Ei. Täältä ei
löydy hakemusta sillä nimellä.
– Mutta minähän lähetin paksun
vihreän kansion, jossa oli todistuksia ja työnäytteitä.
– Minä olen pahoillani. Sitä paitsi
huomaan nyt, että paikka on täytetty. Kiitos kiinnostuksestasi.”
Wahldén 2003

Peutere 2010, Ellonen 2006, Poliisiammattikorkeakoulu.

Harjoitukset:
1. Mitä rasismi on?
• Millaista rasismia Suomessa esiintyy? Miten se ilmenee?
• Millaista rasismia maahanmuuttajapojat kohtaavat Suomessa? Entä
maahanmuuttajatytöt?
• Mistä rasismi johtuu? Miten sitä voitaisiin ehkäistä tai poistaa?
2. Lehdistötutkimus. Kerätkää viikon ajan uutisia, joissa mainitaan
henkilön etninen tausta. Keskustelkaa havainnoistanne.
• Kuinka monessa positiivisessa uutisessa etninen tausta nostetaan esiin?
• Kuinka monta kertaa etninen tausta nousee esiin negatiivisen uutisen
yhteydessä?
• Millaisissa uutisissa mainitaan myös henkilön sukupuoli?
3. Ihmisoikeuksien puolustajat.
• Keitä olivat Rosa Parks, Martin Luther King ja Mahatma Gandhi? Mitä he
tekivät? Mitä vaikutuksia heidän toiminnallaan on ollut? Missä mielessä
heitä voi pitää esikuvina?
• Keitä nykypäivän ihmisoikeuksien puolustajia tiedätte? Kootkaa posteri
valitsemistanne vaikuttajista. Esitelkää työnne muulle ryhmälle. Voitte
koota töistänne näyttelyn.
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4. Uskalla puuttua! Miten seuraavissa tilanteissa voi toimia puolustaakseen uhria?
• Tyttöjoukko nimittelee aasialaista poikaa.
• Romanipoikaa tönäistään tahallisesti kaupan kassajonossa.
• Nainen solvaa kovaäänisesti maahanmuuttajamiestä linja-autossa.
• Suomalainen poika yrittää riisua muslimitytön hunnun.
• Joukko suomalaisia miehiä ja naisia huorittelee ohi kävelevää, minihameeseen pukeutunutta naista.

2. Oikeus olla oma itsensä. Etsikää tietoa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutumisesta eri puolilla maailmaa
(esimerkiksi www.ilga.org). Värittäkää eri väreillä maailmankartasta ne
maat, joissa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet toteutuvat
mielestänne hyvin, kohtalaisesti tai huonosti.
Vammoja on monenlaisia. Ne voivat
olla näkyviä tai näkymättömiä, synnynnäisiä tai myöhemmin tulleita.

5. Olenko rasisti? Tehkää itsearviointikysely osoitteessa:
www.yhdenvertaisuus.net/itsearviointikysely/etusivu.php
Vastaamisen jälkeen saatte yhteenvedon näkemyksistänne. Sivustolta
löytyy myös lisätietoa aiheesta.

3.7. Vammaisten ihmisoikeudet ja moniperustainen
syrjintä
Moniperustainen syrjintä tarkoittaa, että ihmistä syrjitään monesta eri
syystä. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun henkilö kuuluu etniseen
vähemmistöön ja on nainen, vanhus tai vammainen.
–Suomi eteenpäin ilman syrjintää www.seis.fi

3.6. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema on Suomessa turvattu useilla
laeilla. Lakien tarkoitus on taata tasa-arvo, ennaltaehkäistä syrjintää ja ohjeistaa viranomaisia ja työnantajia toimimaan mahdollisissa syrjintätapauksissa.
Suomessa perustuslaki turvaa ihmisten yhdenvertaisuuden. Lisäksi yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki kieltävät syrjinnän ja velvoittavat lisäämään
toimia eriarvoisuuden poistamiseksi. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat työpaikoilla ovat esimerkkejä käytännön välineistä, joilla pyritään ehkäisemiseen syrjinnän eri muotoja ja muuttamaan syrjiviä toimintamalleja ja
käytäntöjä.
Monet kansainväliset järjestöt, kuten YK ja Euroopan Neuvosto, ovat tehneet työtä, jotta seksuaalinen suuntautuminen tunnustettaisiin ihmisoikeudeksi ja syrjintä kiellettäisiin. Euroopan unionin jäsenmaissa on kehitetty
lainsäädäntöä ja mekanismeja syrjinnän poistamiseksi ja oikeuksien turvaamiseksi. Sukupuolisen suuntautumisensa vuoksi vainotuille on myönnetty
suoja 23 jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi.
Positiivisesta kehityksestä huolimatta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeuksia poljetaan monin paikoin myös Euroopassa. Etenkin
entisen Itä-Euroopan maissa oikeuksia on rajoitettu kieltämällä mielenosoitusten ja julkisten tapahtumien järjestäminen sekä tiukentamalla ilmaisunvapautta.
Kansainvälisesti arvioituna lesbojen, homojen, bi- ja transihmisten elämä
on monin paikoin yhä erittäin haasteellista. Esimerkiksi Iranissa ja SaudiArabiassa homoseksuaalisuus on rikos, josta voidaan tuomita vankilaan tai
jopa kuolemaan. Monissa muissa maissa ei henkilökohtaisen suuntautumisen
ilmaiseminen ole mahdollista yhteiskunnallisen suvaitsemattomuuden vuoksi.

Useissa maissa toimii lesbojen, homojen, bi- ja transihmisten ihmisoikeusjärjestöjä, jotka pyrkivät parantamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa (esimerkiksi ILGA: www.ilga.org). Suomessa näitä oikeuksia on vuodesta 1974
asti puolustanut Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry (www.seta.fi)
sekä Transtukipiste vuodesta 1994
alkaen (www.seta.fi/transtukipiste).

Homoseksuaalisuus on rikos 78
maassa ja kuolemantuomion siitä
voi saada seitsemässä maassa.

17.5. vietetään kansainvälistä homofobian vastaista päivää.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon otti voimakkaasti kantaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta puheessaan ihmisoikeuksien päivänä 10.12.2012.
Ban Ki-Moon kehotti kaikkia YK-n jäsenmaita poistamaan homoseksuaalisuuden kriminalisoivat lait, ja muistutti ihmisoikeuksien kuulumisesta jokaiselle
ihmiselle.

Harjoitukset:
1.”Sukupuolimatka maailman ympäri”. Tutustukaa Transtukipisteen
internet-sivustoon www.transtulipiste.fi. Kokemusgalleriassa on sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kirjoittamia runoja ja tarinoita.
Sukupuolia eri kulttuureissa -kohdasta pääsette maailmankarttaa klikkaamalla tutustumaan sukupuolen moninaisuuteen eri puolilla maailmaa,
eri historiallisina ajankohtina. Raportoikaa maailmanmatkanne tulokset
muille.
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”Mun mielestä toi on jotenkin tosi
siistiä, sanoi Nenna. Siis että sun
äidit on lesboja. Onhan se silleen
erilaista.
– Ei se nyt varmaan mitenkään kovin erilaista ole, Tapio hymähti.
– Ihan samalla tavalla mulle on
puettu kurahousut päälle ja syötetty jauhelihakastiketta ja samanlaista tavallisen harmaata toi meidänkin perusarki on.”

Vammaisiin tyttöihin ja naisiin kohdistetaan tutkimusten mukaan erilaisia
sosiaalisia odotuksia kuin vammaisiin poikiin tai miehiin. Vammainen poika
tai mies nähdään vammastaan huolimatta itsenäisenä toimijana. Tyttö tai
nainen määrittyy usein vammansa kautta. Henkilöitä, joilla on jokin vamma
tai sairaus, kohdellaan usein sukupuolettomina olentoina. Heidän oikeuttaan
solmia seksuaalisuhteita tai perustaa perhe on rajoitettu myös Suomessa yhteiskunnan toimin. Äärimmäisin esimerkki tästä on pakkosterilisointi, joka oli
yleinen käytäntö 1950–1960-luvuilla. Jokaisella ihmisellä on terveydentilastaan tai vammastaan huolimatta samanlaiset oikeudet tehdä itseään koskevia
valintoja ja päätöksiä. Vammaiset ovat sukupuolisia ja seksuaalisia ihmisiä
siinä missä vammattomatkin.
Vammaiset ovat maailman suurin ja syrjityin vähemmistö. Joka kymmenennellä ihmisellä arvellaan olevan jokin vamma tai sairaus. Yhteensä maailmassa
on yli miljardi vammaista ihmistä.
Suomessa noin 250 000 henkilöllä eli viidellä prosentilla väestöstä on jokin
merkittävää haittaa aiheuttava vamma tai toiminnan vajaus.

Ihmiset, joilla on jokin vamma tai sairaus, kokevat kiusaamista, syrjintää ja
väkivaltaa sekä laitoksissa että perhepiirissä. Syrjintää on esimerkiksi koulutusmahdollisuuksien epääminen. Väkivalta voi olla henkistä, fyysistä tai
seksuaalista. Se voi olla myös elinpiirin, liikkumisen ja itsemääräämisoikeuden rajoittamista sekä lääkkeiden ottamisen kontrolloimista, tai esimerkiksi
rauhoittavien lääkkeiden ottamiseen pakottamista.
YK hyväksyi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen joulukuussa 2006. Sopimus kieltää vammaisten syrjinnän. Tasapuolinen kohtelu
kaikilla elämänalueilla on jokaiselle kuuluva ihmisoikeus. Vammaisille henkilöille tulee myös antaa tietoa heille kuuluvista palveluista, kuntoutuksesta
ja koulutuksesta.
Harjoitukset:
1. Päivä pyörätuolissa. Keskustelkaa ryhmissä.
• Miettikää, millä tavoin päivänne olisi erilainen, jos istuisitte pyörätuolissa? Millaiselta ympäristönne näyttäisi pyörätuolista katsottuna? Millaisia
esteitä olisi vastassa?
• Millä tavoin muiden ihmisten suhtautuminen muuttuisi, jos istuisitte
pyörätuolissa pysyvästi tai väliaikaisesti?
• Vaikuttaako pyörätuolissa istujan sukupuoli muiden ihmisten suhtautumiseen? Jos vaikuttaa, millä tavoin?

Simukka 2006
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2. Sokea ja avustaja. Pariharjoitus. Valitkaa pari. Toinen teistä on sokea ja toinen hänen avustajansa. Sokean silmät peitetään. Avustajan
tehtävä on opastaa sokeaa kuvitteellisella kauppareissulla. Keskustelkaa
kokemuksistanne.

vankeusrangaistukseen. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin
mukaan totaalikieltäytyjät ovat mielipidevankeja, jotka tulisi vapauttaa.
Väitelkää aiheesta.
Väite 1: Totaalikieltäytyjät ansaitsevat vankeusrangaistuksen.
Väite 2: Totaalikieltäytyjät eivät ansaitse vankeusrangaistusta.

3.8. Yleinen maanpuolustusvelvollisuus Suomessa
Suomen perustuslain mukaan jokaista kansalaista koskee yleinen maanpuolustusvelvollisuus. Lain mukaan jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta,
sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta. Asevelvollisuuden voi suorittaa varusmiespalveluksena armeijassa tai aseettomana siviilipalveluksena
muussa kohteessa. Rauhan aikana maanpuolustusvelvollisuus koskee vain
miehiä. Naiset voivat hakeutua palvelukseen vapaaehtoisina. Miesten pakollinen maanpuolustusvelvollisuus asettaa heidät sukupuolensa perusteella
eriarvoiseen asemaan naisiin verrattuna niin kriisin kuin rauhankin aikana.
Varusmiespalvelukseen tulleiden miesten määrä vaihtelee ikäluokan koon
mukaan. Vuonna 2011 varusmiespalveluksen aloitti noin 26 000 miestä. Vapaaehtoiseen palvelukseen astui 503 naista. Varusmiespalveluksen keskeytti
5 056 alokasta. Palveluksenaikainen keskeyttäminen on lisääntynyt etenkin
terveydellisistä syistä, yksittäisistä tekijöistä eniten on kasvanut mielenterveydelliset syyt.
Vuosittain noin 2 500 suomalaista miestä kieltäytyy asepalveluksesta ja
suorittaa aseettoman siviilipalveluksen. Siviilipalveluksen kesto on huomattavasti aseellista palvelusta pidempi. Lyhin ja yleisin asepalvelus kestää 165
päivää, siviilipalveluksen kesto on 255 tai 347 päivää riippuen tehtävänkuvasta. Muun muassa kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty International
pitää siviilipalveluksen kestoa rangaistuksenomaisena.
Totaalikieltäytyjien määrä onkin viime vuosina vähentynyt. Nykyisin tuomitaan parikymmentä kieltäytyjää vuodessa. 2000-luvun alussa vankilaan joutui
vuosittain 50-70 kieltäytyjää. Aseistakieltäytyjä voidaan tuomita enintään 181
vuorokauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Varusmiespalveluksesta
kieltäytyville voidaan lisäksi langettaa ehdollisia vankeusrangaistuksia sotilaskarkuruudesta. Amnestyn mukaan käytäntö loukkaa ihmisoikeuksia ja
järjestö onkin huomauttanut Suomea mielipiteenvapauden loukkaamisesta.
Myös YK:n ihmisoikeuskomitea ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ovat kritisoineet Suomen käytäntöä.
Maissa, joissa on yleinen asevelvollisuus, palveluksen kesto vaihtelee suuresti. Suomessa tavallisin palvelusaika on 180 päivää, Venäjällä kaksi vuotta.
Afganistanissa asevelvollisuus koskee kaikkia 18 vuotta täyttäneitä miehiä
eikä palveluksen kestoa ole määritelty. Albaniassa miehen on mahdollista
ostaa itselleen vapautus asevelvollisuudesta.

3.9. Tulevaisuus meillä ja muualla

Maailman väkimäärä oli vuonna
1974 noin 2 miljardia. Vuonna 2011
se oli noin 7 miljardia. Vuonna 2050
ihmisiä arvellaan olevan jo noin 9
miljardia.

Amnesty International luokittelee
totaalikieltäytyjät mielipidevangeiksi.

Vuonna 2011 voimaan tulleen lain
mukaan totaalikieltäytyjä voidaan
tuomita valvontarangaistukseen
ehdottoman vankeusrangaistuksen
sijaan. Tuomitun liikkumisvapaus
on rajattu kotiin ja sitä valvotaan
muun muassa jalkapannan avulla.

Harjoitukset:
1. Armeijaan vai sivariin? Rauhan aikana maanpuolustusvelvollisuus
koskee Suomessa vain miehiä. Maanpuolustusvelvollisuuden voi suorittaa
varusmiespalveluksena tai siviilipalveluksena. Väitelkää aiheesta.
Väite 1: Varusmiespalvelus on ainoa oikea tapa suorittaa maanpuolus
tusvelvollisuus.
Väite 2: Siviilipalvelusmies tekee tärkeää yhteiskunnallista työtä. Valinnanvapaus on tärkeä säilyttää.
2. Totaalikieltäytyminen. Asepalveluksesta ja siviilipalveluksesta kieltäytyvät maanpuolustusvelvolliset suomalaismiehet tuomitaan

Jehovan todistajilla on Suomessa vakaumukseensa vedoten oikeus kieltäytyä varusmiespalveluksesta. Ahvenanmaalaiset on vapautettu palveluksesta alueen demilitarisoinnin
vuoksi.

Maailman väkimäärän on arvioitu kasvavan nykyisestä noin seitsemästä miljardista noin yhdeksään miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Väestönkasvun
rinnalla onkin puhuttu liikakansoituksesta. Erityisesti köyhissä maissa nopea väestönkasvu on ongelma, sillä niukat luonnonvarat ja heikot elinolot
eivät pysty tarjoamaan kaikille riittäviä elämisen mahdollisuuksia.
Väestönkasvun ohella muun muassa ilmaston muutos, fossiilisten polttoaineiden loppuminen ja jäteongelma ovat haasteita, joihin kansainvälisen
yhteisön tulee aktiivisesti puuttua. Myös jokainen yksittäinen ihminen voi
omilla kulutustottumuksillaan ja valinnoillaan vaikuttaa maailman tulevaisuuteen ja elinkelpoisuuteen.
Jätteen määrän nopea lisääntyminen on maailmanlaajuinen ongelma. Ihmiskunta on viimeisen 50 vuoden aikana tuottanut enemmän saasteita ja
jätteitä kuin koskaan aikaisemmin yhteensä. Teollisuusmaiden keskivertoasukas tuottaa päästöjä kymmenen kertaa enemmän kuin kehitysmaan asukas.
Esimerkiksi Kiinan on arvioitu tuottavan vuonna 2020 jätettä yhtä paljon kuin
koko maailma tuotti yhteensä vuonna 1997. Jätteiden hallitsemiseksi tarvitaan
muutoksia ennen kaikkea kulutustottumuksissa ja tuotantomenetelmissä.
Ihmiskunta on viimeisen 50 vuoden aikana kuluttanut enemmän luonnonvaroja kuin koskaan aikaisemmin yhteensä. Maailman rikkain viidennes kuluttaa lähes 80 prosenttia kaikista luonnonvaroista. Mikäli kulutustottumuksia ei
merkittävästi muuteta, luonnonvarat loppuvat kokonaan. Nykyisellä kulutusvauhdilla fossiilisten polttoaineiden on ennakoitu loppuvan noin sadan vuoden
kuluessa. Vähentämällä kulutusta ja ostamalla ekologisesti valmistettuja tuotteita jokainen voi säästää ympäristöä.

Maailma ei ole koskaan ollut niin rikas kuin 2000-luvulla. Silti noin joka viides
ihminen elää äärimmäisessä köyhyydessä alle yhdellä eurolla päivässä. Nälkään ja aliravitsemukseen kuolee yksi lapsi joka kolmas sekunti. Rikkaudet
ovatkin jakautuneet hyvin epätasaisesti. Noin 2 prosenttia väestöstä omistaa
yli puolet kaikesta vauraudesta.
Syyskuussa 2000 YK:n yleiskokous hyväksyi vuosituhatjulistuksen. Siinä
kaikki YK:n jäsenvaltiot sitoutuvat toimimaan maailman epätasa-arvon ja
kehityksen ongelmien poistamiseksi. Vuosituhatjulistus sisältää kahdeksan
kehitystavoitetta, jotka tähtäävät köyhyyden vähentämiseen ja maailman
suurten kehitysongelmien ratkaisemiseen vuoteen 2015 mennessä. Nämä
tavoitteet tunnetaan nimellä YK:n vuosituhattavoitteet. Myös Suomi on sitoutunut vuosituhattavoitteisiin.
YK:n vuosituhattavoitteet
1) Puolittaa maailman köyhyys ja nälkä
2) Taata peruskoulutus kaikille
3) Edistää sukupuolten tasa-arvoa
4) Vähentää lapsikuolleisuutta
5) Parantaa odottavien äitien terveyttä
6) Toimia aidsia, malariaa ja muita tauteja vastaan
7) Tukea ympäristön kestävää kehitystä
8) Luoda globaali kumppanuus kehitykseen.
www.vuosituhattavoitteet.fi
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Vuosituhattavoitteiden saavuttaminen edellyttää aktiivisia toimia koko kansainväliseltä yhteisöltä. Alle eurolla päivässä elävien ihmisten määrän puolittaminen, tasa-arvon edistäminen, äitiys- ja lapsikuolleisuuden vähentäminen
sekä lasten koulunkäyntimahdollisuuksien parantaminen vaativat paitsi poliittista tahtoa myös taloudellista satsausta. Nykyisin annetun avun määrällä
ja vauhdilla tavoitteisiin päästään vasta vuonna 2045.

4. Itsenääräämisoikeus ja vallan
väärinkäyttö

Monet kansalaisjärjestöt tekevät työtä tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Erona valtion virallisesta hallinnosta kansalaisjärjestöissä työskennellään usein vapaaehtoisina, taloudellista hyötyä tavoittelematta, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomina yhteisen hyvän
puolesta.

Harjoitukset:
1. Elämänpolku.
• Piirtäkää tulevaisuuttanne kuvaava elämänpolku, johon liitätte myös tähänastisen elämänne. Kuvittakaa polku unelmilla, jotka aiotte toteuttaa.
• Piirtäkää ryhmässä syrjäytyneen suomalaismiehen elämänpolku. Keksikää ainakin kolme kohtaa, joissa hän olisi voinut valita toisin.
• Piirtäkää 15-vuotiaan nicaragualaisen pojan elämänpolku.
• Miten piirtämänne elämänpolut eroavat toisistaan? Mitä yhteistä niillä on?
2. Neuvottelutaitoja. Täydentäkää seuraavat lauseet ensin itsenäisesti.
Jakaantukaa sitten ryhmiin. Esitelkää omat lauseenne ryhmällenne. Rakentakaa yhdessä lauseista sellaiset versiot, jotka kaikki ryhmän jäsenet
voivat hyväksyä. Neuvotelkaa niin kauan, että olette riittävän yksimielisiä.
Tavoitteena on, että jokaisen mielipide otetaan huomioon.
• Pojat eivät…
• Kaikkialla maailmassa poikien…
• Vanhempien mielestä poikien tulee…
• Tosi mies…
• Naiset haluavat, että miehet…
• Miehille on tyypillistä…
• Olen onnellinen, kun…
• Lasten kasvatuksessa on tärkeää, että…
• Isän tärkein tehtävä on…
• Ihmisoikeuksien toteutuminen edellyttää…
• Globalisaatio tarkoittaa…
• Tasa-arvo on…
3. YK:n vuosituhattavoitteet.
a) Tutustukaa YK:n vuosituhattavoitteisiin. Arvioikaa tavoitteiden toteutumisen todennäköisyyttä vuoteen 2015 mennessä eri puolilla maailmaa,
esimerkiksi Yhdysvalloissa, Afganistanissa, Tansaniassa, Vietnamissa,
Suomessa ja Irakissa.
b) Kuinka voisimme omilla toimillamme vaikuttaa siihen, että ihmisoikeudet toteutuisivat tulevaisuudessa yhä paremmin eri puolilla maailmaa?
4. Sukupuoli ja ammatti. Miten arvelet sukupuolesi vaikuttavan
tulevaan ammatinvalintaasi? Onko olemassa joku ammatti, jota et voisi
valita sukupuolesi vuoksi? Missä määrin sukupuolesi vaikuttaa siihen,
mistä ammateista olet kiinnostunut? Kuinka tietoinen olet sukupuolesi
vaikutuksista omiin ammattihaaveisiisi?
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”Tansanian maaseutukylissä, joissa
koulunkäynti on harvinaista ja lukutaidottomuus yleistä, ihmisoikeuksien tunteminen on heikkoa. Syksyllä 2006 kansalaisjärjestöt järjestivät Tansaniassa näkyviä kampanjoita esimerkiksi perheväkivaltaa
vastaan. Myös kondomikampanjoita on toteutettu kansalaisjärjestöjen voimin hivin ja aidsin torjumiseksi.”

4. Itsemääräämisoikeus ja vallan väärinkäyttö

suutta. Mitä läheisempi väkivallan tekijä on uhrille, sitä todennäköisemmin
teko selitetään joksikin muuksi kuin väkivallaksi. Väkivallan uhri tarvitsee
aina toisten ihmisten apua ja tukea selvitäkseen kokemuksesta.

”Jokaisella on oikeus elämään ja henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.”
Väkivallan muodot
-Suomen perustuslaki, 2 luku 7 §

Jokaiselle ihmiselle kuuluu oikeus koskemattomuuteen ja oman ruumiin
hallintaan. Suomen perustuslaki ja Suomen hyväksymät kansainväliset
ihmisoikeussopimukset korostavat yksilön vapautta, koskemattomuutta ja
henkilökohtaista turvallisuutta.
Valitettavasti sopimukset ja lait eivät aina käytännössä takaa, että yksilön
oikeus koskemattomuuteen toteutuu. Koskemattomuuden loukkaamisessa
on aina kyse väkivallasta. Väkivalta ei ole missään olosuhteissa hyväksyttävää,
ja vastuu on aina väkivallan käyttäjällä.
Turvallisuuden tunne näkyy ihmisessä luottamuksena omaan itseen, toisiin
ihmisiin ja tulevaisuuteen. Väkivalta, kuten esimerkiksi koulukiusaaminen,
murentavat uhrin turvallisuuden tunnetta. Tästä aiheutuu hänelle monenlaisia ongelmia. Kun tuntuu siltä, että ihmisiin ei voi luottaa, on vaikea pyytää
heiltä apua ja tukea sitä tarvitessaan. Turvattomuuden tunne ja luottamuksen
puute aiheuttavat pelkoja, jotka saattavat näkyä esimerkiksi unihäiriöinä ja
keskittymisvaikeuksina.

4.1. Tunnista väkivalta
”Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista väärinkäyttöä tai sillä
uhkaamista. Väkivalta kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen,
ihmisryhmään tai yhteisöön. Väkivalta voi johtaa kehityksen häiriytymiseen tai perustarpeiden tyydyttymättä jäämiseen, fyysisen tai psyykkisen
vamman syntymiseen, jopa kuolemaan.”
–Krug 2005, 21

Väkivalta on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista ihmisoikeus- ja terveysongelmista. Väkivalta ilmenee monin eri tavoin ja se pitää sisällään erilaisia
tekoja. Kun puhutaan väkivallasta, tarkoitetaan yleensä fyysistä väkivaltaa.
Väkivallan lajeja on kuitenkin monia. Väkivalta voi olla esimerkiksi taloudellista, henkistä tai seksuaalista. Eri väkivallan muodot voivat olla olemassa
samanaikaisesti. Esimerkiksi fyysiseen väkivaltaan liittyy ja sitä edeltää yleensä henkinen väkivalta. Väkivalta voi olla myös piilevää, jolloin se ilmenee
jatkuvana väkivallan uhkana.
Väkivalta ei ole pelkästään yksittäisten ihmisten tai ihmisryhmien tekoja,
vaan se voi olla myös valtion harjoittamaa tai sallimaa. Keskeistä väkivallassa
on se, että tekijä käyttää valtaa, kontrollia ja pakkoa alistaakseen uhrinsa.
Suomessa väkivaltaa kokevat eniten 15–24-vuotiaat nuoret. Pojat ja miehet
joutuvat väkivallan uhriksi tavallisimmin julkisilla paikoilla, tytöt ja naiset kotona, perhepiirissä ja lähisuhteissa. Väkivallan tekijä on useimmiten mies.
Väkivallan tunnistaminen edellyttää väkivallan eri muotojen tuntemista. Jos
on itse joutunut väkivallan uhriksi, vaaditaan rohkeutta myöntää tapahtunut.
Toisen ihmisen kokeman väkivallan tunnistaminen vaatii herkkyyttä, sillä
väkivallan uhriksi joutunut ei aina puhu kokemuksistaan. Hänellä saattaa olla
erilaisia oireita, kuten unettomuutta, keskittymisvaikeuksia tai masentunei-
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• Fyysinen väkivalta on esimerkiksi lyömistä, potkimista, ravistelua, kiinnipitämistä, tönimistä ja repimistä. Fyysinen väkivalta aiheuttaa usein uhrille näkyviä fyysisiä vammoja. Myös pakkosyöttäminen ja -juottaminen ovat
fyysisen väkivallan muotoja.
• Henkinen väkivalta voi olla toisen vähättelyä, nimittelyä ja haukkumista,
alistamista, nöyryyttämistä, uhkailua ja kiristämistä. Vapauden rajoittaminen,
poissulkeminen ja kontrollointi ovat myös henkistä väkivaltaa.
• Tunneväkivalta on henkistä väkivaltaa ja manipulointia. Tunneväkivalta
on vallankäyttöä tunteita hyväksi käyttäen. Kylmien ja lämpimien tunteiden
laskelmoiva vaihtelu parisuhteessa on esimerkki tunneväkivallasta.
• Hengellinen väkivalta on henkistä väkivaltaa, johon liittyy uskonnollinen
ulottuvuus. Sen ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi pelottelu, käännyttäminen, syyllistäminen tai uskonnollisesta liikkeestä eroamisen estäminen. Hengellisen väkivallan päämäärä on nujertaa toisen ihmisen elämänkatsomus,
elämäntapa tai mielipide.
• Seksuaalista väkivaltaa ovat esimerkiksi raiskaus ja lapsen tai aikuisen seksuaalinen hyväksikäyttö. Myös sukupuolinen häirintä, härskit puheet,
ahdistelu ja kohteelleen vastenmielinen lähentely ovat seksuaalista väkivaltaa.
• Taloudellinen väkivalta on toisen ihmisen rahan käytön kontrolloimista
ja itsenäisen toimeentulon, esimerkiksi työssäkäynnin estämistä. Myös toisen
omaisuuden tahallinen tuhoaminen on taloudellista väkivaltaa.
• Laiminlyönti on erityisesti vanhuksiin, lapsiin ja sairaisiin kohdistuva väkivallan muoto. Laiminlyöntiä voi olla esimerkiksi se, että vanhukselle ei anneta
riittävästi ruokaa, juomaa tai lääkkeitä. Laiminlyönti voi johtaa kuivumiseen,
aliravitsemukseen, sairauden pahenemiseen ja jopa kuolemaan.
• Itsetuhoinen väkivalta voi olla epäsuoraa ja tiedostamatonta käyttäytymistä, esimerkiksi holtitonta henkeä uhkaavaa riskinottoa liikenteessä, kohtuutonta päihteidenkäyttöä tai vakavan sairauden hoidon laiminlyöntiä. Suora
itsetuhoisuus ilmenee viiltelynä tai muuna oman kehon vahingoittamisena,
itsemurhayrityksinä ja itsemurhana. Itsemurha-ajatukset ovat suomalaisilla
melko yleisiä ja miehillä yleisempiä kuin naisilla. Vaikka itsemurha-ajatukset
ja -puheet voivat olla ohimeneviä, ne on aina otettava vakavasti ja niihin on
puututtava heti.
• Yhteisöllinen väkivalta on perheen ulkopuolella tapahtuvaa yhteisön toiseen yhteisöön tai yksilöön kohdistamaa väkivaltaa. Esimerkiksi koulu- tai
työpaikkakiusaaminen on yhteisöllistä väkivaltaa. Valtion tai yhteisön harjoittamasta väkivallasta on kyse myös silloin, kun laki tai sen toimeenpano sallii
tai jättää tuomitsematta väkivallan.
• Uskonnollinen väkivalta on toisen uskonnon harjoittamisen rajoittamista
tai suoranaista kieltämistä. Uskonnon harjoittamiseen pakottaminen on myös
uskonnollista väkivaltaa.
• Rakenteellinen väkivalta on yhteiskunnan tiettyjä ihmisryhmiä välittömästi tai välillisesti syrjivää, laillista vallankäyttöä. Sitä on esimerkiksi vapauksien, oikeuksien ja velvollisuuksien epäoikeudenmukainen jakautuminen
eri ihmisryhmien ja yksilöiden kesken.

Itsemääräämisoikeus ja vallan väärinkäyttö • 59

Harjoitukset:

10 tapaa ilmaista kiukkua terveesti
1. Tunnista kiukkusi.
2. Ota itsellesi aikalisä. Laske vaikka kymmeneen.
3. Älä siirrä vastuuta kiukustasi muille. Kanna vastuu omista tunteistasi, ajatuksistasi ja teoistasi.
4. Tunnista tunteet kiukun takaa. Loukkaantuminen, pelot ja pettymys kumpuavat usein menneisyyden tapahtumista.
5. Kiukku on hyvä tunne! Kiukku kertoo, että jotain on vinossa. Väkivallan tai
ilkeän kielen käyttö eivät koskaan ole oikea tapa ilmaista kiukkua.
6. Mieti tarkkaan itsellesi ja toisille sanoistasi ja teoistasi aiheutuvat seuraukset.
7. Puhu asiasta, ja vain yhdestä asiasta kerrallaan.
8. Pyri löytämään yhteinen sävel toisten kanssa.
9. Kunnioita itseäsi ja omia mielipiteitäsi. Kohtele muita tämän saman periaatteen mukaisesti.
10. Ole oikeudenmukainen itsellesi ja muille myös kiukkuisena. Puutu vääryyksiin.
Lagerstedt 2006

1. Äänenkäyttöharjoitus. Harjoitelkaa äänenkäytöllä puolustautumista. Kuvitelkaa tilanne, jossa teitä lähestytään pelottavalla tavalla. Paikalta
poistuminen on ensisijainen vaihtoehto, mutta on hyvä osata tarvittaessa
puolustautua myös sanoin ja äänenkäytön keinoin. Mitä sanoja tai sanamuotoja kannattaa käyttää epämiellyttävässä tai pelottavassa tilanteessa? Millaiset sanat tehoavat parhaiten? Kokeilkaa eri vaihtoehtoja.
2. ”Tää on mun paikka”. Ottakaa pari. Toinen istuu tuolilla, toinen
yrittää suostutella istujan luovuttamaan paikkansa. Tuolilla istujaan ei
saa koskea. Paikan voi yrittää saada itselleen pelkästään sanojen avulla.
Istuja ei reagoi muutoin, kuin sanomalla: ”Tää on mun paikka.” Keskustelkaa lopuksi, mitä tunteita ja ajatuksia harjoitus teissä herätti.
3. ”Ei pidä provosoitua, vaikka provosoidaan.” Provosointi tarkoittaa yllyttämistä, kiihottamista ja ärsyttämistä. Miten puolustat itseäsi
turvautumatta väkivaltaan, kun sinua provosoidaan?
4. Sata syytä. Väkivallan tekijä perustelee tekonsa esimerkiksi seuraavankaltaisilla väittämillä: uhri kiusasi, ärsytti, haukkui, nauroi, löi,
pilkkasi, houkutteli, provosoi, ilmeili, sattui olemaan paikalla, petti ja
valehteli.
• Mitä listassa mainittuja uskomuksia olette aiemmin kuulleet, ja mitä
niistä olette käyttäneet itse?
• Onko olemassa tilanteita, joissa on pakko turvautua väkivaltaan? Jos
on, niin millaisia?
• Mistä väkivalta johtuu? Mitä mieltä olette väitteestä, jonka mukaan
väkivalta on aina tekijän oma valinta?
5. Moninainen väkivalta. Määritelkää seuraavat väkivallan muodot:
henkinen, fyysinen, taloudellinen, uskonnollinen, seksuaalinen väkivalta
ja tunneväkivalta. Liittäkää määritelmiin esimerkkikertomus. Mitkä väkivallan muodoista ovat yleisempiä parisuhteessa, mitkä perheessä tai
kadulla? Millaiset ajatukset ja päätökset auttavat teitä kieltäytymään
väkivallan käytöstä eri tilanteissa?
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6. Väkivaltasanoja. Jalkapallon potkiminen ei ole väkivaltaa, mutta
ihmisen potkiminen on. Miettikää, missä tilanteissa seuraavien sanojen
ilmaisema toiminta on väkivaltaa ja missä ei: häiritä, koskettaa, katsoa,
kuiskata, kiristää, huutaa, määrätä, leimata, lyödä, hiplata, täyttää
velvollisuus, jättää toimimatta, estää fyysisesti, rajoittaa, kontrolloida,
haukkua, kutittaa ja piiskata.

4.2. Väkivalta ja kulttuuri
”Lapsia pitää suojella väkivallalta ja hyväksikäytöltä.”
-Lapsen oikeuksien sopimus, 19. artikla

Miehen rooliin ja miehiseen kulttuuriin on perinteisesti liitetty väkivalta. Tämä
näkyy esimerkiksi kilpailuhenkisyyden korostamisena ja siinä, että poikia
ohjataan harrastamaan aggressiivisia, jopa väkivaltaa sisältäviä, urheilulajeja.
Taustalla on ajatus siitä, että pojat ja miehet ovat luonnostaan väkivaltaisia.
Tätä tukevat monet kulttuuriset uskomukset, joiden mukaan syy miesten
väkivaltaiseen käyttäytymiseen on miehen ulkopuolella. Tällainen ajattelu
vapauttaa väkivallan käyttäjän vastuusta. Väkivalta ei kuitenkaan ole missään
olosuhteissa hyväksyttävää. Vastuun kantaa yksin väkivallan käyttäjä.
Viihteellisessä mediassa kuvataan usein miehiä, jotka käyttävät väkivaltaa.
Elokuvien ihaillut toimintasankarit ratkaisevat ongelmat usein voimakeinoin.
Väkivallan käyttöä oikeutetaan sillä, että sankarit käyttävät väkivaltaa ainoastaan pahaa vastaan taistellessaan. Jaottelu hyviin ja pahoihin on korostuneen
mustavalkoista.
Viime vuosina mainoksissa, televisio-ohjelmissa ja elokuvissa miehen fyysisen kestävyyden koettelemisesta on tehty viihdettä. Esimerkiksi Jackass ja
Extreme Duudsonit ovat tehneet hölmöilystä huumoria ja myyvää viihdettä.
Itsensä ja toisten satuttaminen esitetään ohjelmissa vapaaehtoisena, mutta
mukana voi olla esimerkiksi nukkuvan henkilön pahoinpitelyä ja ulkopuolisten kiusaamista. Tällöin loukataan yksilön oikeutta koskemattomuuteen.
Väkivaltaisuuden esittäminen hauskana ja seurauksettomana vahvistaa väkivaltaista käyttäytymismallia ja tekee siitä hyväksyttävää.
Laillista ja säädeltyä väkivaltaa yhteiskunnassa saavat käyttää eräät
valtioiden ylläpitämät laitokset ja ammattikunnat. Tällaisia ovat esimerkiksi armeija ja poliisivoimat. Niissä toimii pääosin miehiä. Myös suurin osa
maailman vanginvartijoista on miehiä. Valtion tai yhteisön harjoittamasta tai
sallimasta väkivallasta on kyse myös sodassa. Yhteiskunnassa, jossa viranomaiset käyttävät laillisen väkivallan lisäksi laitonta väkivaltaa, väkivaltaisesta
käyttäytymisestä voi tulla laajemminkin hyväksyttävää.
Lapsen ruumiillinen kurittaminen ja pahoinpitely kiellettiin Suomessa
lailla vuonna 1984. Väkivalta ei ole kasvatuskeino. Tukistaminenkin on rikos.
Alle 15-vuotiaaseen kohdistunut pahoinpitely on aina virallisen syytteen alainen rikos. Myös pahoinpitelyn yritys on rangaistava teko.
Poliisin tulee tutkia kaikki lapseen kohdistuvat väkivallanteot, jotka se saa
tietoonsa, vaikka uhri ei itse haluaisi rangaistusta tekijälle. Syyttäjän tulee
huolehtia siitä, että rikoksen tekijä joutuu vastuuseen teoistaan.
Lastensuojelun Keskusliitto
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2. ”Armeijassa tehdään pojista miehiä”. Miettikää sanonnan pohjalta
seuraavia asioita:
• Millaisia ominaisuuksia liitetään miehenä olemiseen?
• Mitä miesten tulisi osata tehdä?
• Millaisia miehenä olemisen tapoja sanonta sulkee pois?
• Ovatko varusmiespalveluksesta kieltäytyvät pojat jotain muuta kuin
miehiä? Jos ovat, niin mitä?
• Suomessa naisten varusmiespalvelus on vapaaehtoinen. Tekeekö armeija tytöistä naisia?
• Mitä armeijassa opitaan? Mitä taitoja se vahvistaa?
• Onko miesten ja väkivallan suhde erilainen kuin naisten ja väkivallan
suhde? Jos on, niin millä tavoin?
• Onko maanpuolustustehtävien jakaminen Suomessa tasa-arvoista?

Eri kulttuureissa on erilaisia, perinteisesti hyväksyttyjä väkivallan muotoja.
Näitä ovat muun muassa lapsen ruumiillinen kurittaminen, kunniaan liittyvä
väkivalta ja lääketieteellisesti perusteeton ympärileikkaus. Monissa maissa
pojilla on tyttöjä suurempi riski joutua ankaran ruumiillisen kurituksen kohteeksi. Joissakin yhteisöissä ja kulttuureissa miesten ja sukujen kunniaa ylläpidetään väkivaltaisin keinoin. Kunniaväkivallalla tarkoitetaan tällaisten
yhteisöjen väkivaltaisia tekoja, joilla pyritään rankaisemaan suvun kunniaa
häpäissyttä miestä tai naista. Kunniaväkivallan äärimmäisiä muotoja ovat
kunniamurha ja verikosto. Verikosto on ennen muuta miehiin kohdistuvaa
väkivaltaa, kunniamurhan uhreja ovat naiset. Myös pojan tai tytön pakottamista avioliittoon pidetään kunniaväkivallan muotona.
Lääketieteellisesti perusteeton poikien ja miesten ympärileikkaus on
maailmanlaajuinen tapa. Toimenpide on yleinen erityisesti afrikkalaisissa,
juutalaisissa, islamilaisissa ja anglosaksisissa kulttuureissa. Poikien ympärileikkaus on sallittu kaikissa maailman maissa, mutta käsitykset ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen oikeutuksesta vaihtelevat.
Tyttöjen ympärileikkaus on vaarallinen ja väkivaltainen perinne. Se on
yksi räikeimpiä ihmisoikeuksien loukkauksia. Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus onkin yksiselitteisesti kielletty ja tuomittu kansainvälisessä ihmisoikeuskeskustelussa. Ympärileikkaus aiheuttaa tytöille ja naisille monenlaisia
fyysisiä ja psyykkisiä kärsimyksiä. Toimenpidettä seuraaviin tulehduksiin ja
komplikaatioihin kuolee joka vuosi lukuisia alle 10-vuotiaita tyttöjä. Ympärileikattujen naisten terveys vaarantuu eliniäksi. Minkäänlaista väkivaltaa ei
tule hyväksyä kulttuurisista, uskonnollisista tai perinteisiin liittyvistä syistä.

3. ”Taakse poistu”. Armeijassa johtaminen perustuu hierarkioihin ja
käskyihin. Väitetään, että armeija antaa hyvät valmiudet johtotehtäviin.
Väitelkää aiheesta.
Väite 1: Armeija antaa hyvät valmiudet johtotehtäviin.
Väite 2: Armeijan antamat valmiudet eivät riitä työelämän johtotehtävissä.
4. Pyssyjä ja pusuja. Katsokaa illan aikana televisiosta 1-3 ohjelmaa.
Jakaantukaa ryhmiin ja valitkaa ohjelmat, joita katsotte. Laskekaa illan
aikana näkemänne
• romanttiset hellyydenosoitukset
• muut hellyydenosoitukset
• väkivallanteot
Vertailkaa tuloksia. Millaisia havaintoja teette? Onko poikien ja tyttöjen
valitsemissa ohjelmissa eroja hellyyden ja väkivallan määrässä? Miten
hellyydenosoitukset ja väkivallanteot jakaantuvat sukupuolten välillä?
Mistä arvelette sukupuolierojen johtuvan? Laskekaa yhteen koko luokan
näkemät hellyydenosoitukset ja väkivallanteot. Keskustelkaa tulosten
herättämistä ajatuksista.

Poikien ympärileikkaus
Poikien ympärileikkauksessa peniksen esinahka poistetaan osittain tai kokonaan lääketieteellisistä, uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä. Lääketieteellinen syy ympärileikkaukseen on esimerkiksi ahdas esinahka.
Pojan ympärileikkaus on sallittu kaikissa maailman maissa. Käytännössä
se kuuluu islamilaiseen ja juutalaiseen uskonnolliseen perinteeseen. Lisäksi
toimenpide on yleinen monissa Afrikan maissa sekä eräissä, lähinnä anglosaksisissa, länsimaissa. Yhdysvalloissa noin puolet vanhemmista ympärileikkauttaa poikalapsensa.
Suomessa poikien ympärileikkaus on ollut juutalaisten ja tataarien perinne.
Suomessa tehdään vuosittain noin 100–200 poikien ympärileikkausta muista
kuin lääketieteellisistä syistä. Leikkauksia seuraaviin tulehduksiin ja komplikaatioihin kuolee maailmassa joka vuosi lukuisia alle 10-vuotiaita poikia.
Kulttuurisesta ja uskonnollisesta ympärileikkauksesta päättävät usein pienen lapsen vanhemmat, jolloin lapsi ei vielä pysty ilmaisemaan omaa tahtoaan. Ihmisoikeuksien näkökulmasta poikalapsen kulttuurisen ja uskonnollisen
ympärileikkauksen voidaan siten katsoa loukkaavan lapsen oikeuksia. PohjoisAmerikassa onkin syntynyt liikkeitä, jotka vastustavat kaikkia poikien ympärileikkauksia. Uskonnollisena ja kulttuurisena perinteenä se liittyy uskonnonvapauteen ja ainakin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vähemmistöjen
oikeuteen harjoittaa omaa kulttuuriaan ja uskontoaan.

4.3. Lapset, nuoret ja lähisuhdeväkivalta

Alkio & Tuominen 2004; Bollinger 2003; Stenman 2004; Tikkanen 2006;
Sariola 2003

Harjoitukset:
1. Pakkoavioliitto. Mitä pakkoavioliitto tarkoittaa? Missä maissa sellainen järjestelmä on käytössä? Mitä se merkitsee poikien ja nuorten
miesten kannalta? Onko Suomessa pakkoavioliittoja? Millä tavoilla pakkoavioliitto eroaa järjestetyistä avioliitoista?
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Nuori Afrikassa-dvd: Saly
(Suomi, 2006, 20 min.)
Saly on fiktiivinen tarina nuoresta,
lääkärin ammatista haaveilevasta
tytöstä, joka naitetaan vanhalle,
varakkaalle ukolle. Ja kuinkas sitten kävikään…

Jokaisella pojalla, tytöllä, miehellä ja naisella on oikeus elää ilman väkivaltaa
tai sen uhkaa. Kodeissa tapahtuvat väkivallanteot eivät ole perheiden yksityisasioita. Läheisen ihmisen pahoinpitely on yhtä tuomittavaa kuin väkivalta
tuntematonta kohtaan. Väkivalta ei kuulu perhe-elämään tai muihin läheisiin
ihmissuhteisiin.
Lähisuhdeväkivaltaa voi esiintyä kaikenlaisissa ihmissuhteissa: perheissä,
lähisukulaisten kesken sekä pari- ja seurustelusuhteissa. Tällainen väkivalta
on usein vaiettu ja tarkoin varjeltu salaisuus. Jos lähisuhdeväkivaltaan ei puututa ajoissa, se muuttuu raaemmaksi ja toistuvaksi. Jatkuessaan se traumatisoi
uhrin ja usein myös väkivallan näkijät, kuten perheen lapset. Väkivaltaan
tulee puuttua välittömästi.
Lukuisat lapset ja nuoret näkevät ja kokevat väkivaltaa kodeissaan. Väkivalta voi olla lapsen heitteillejättöä, tarpeiden laiminlyöntiä, julmaa kohtelua
tai fyysistä, psyykkistä tai seksuaalista pahoinpitelyä ja hyväksikäyttöä. Lapsi
voi myös joutua todistamaan kotona tapahtuvaa vanhempien tai muiden
perheenjäsentenvälistä väkivaltaa. Vuonna 2011 poliisi kirjasi 7 860 tapausta,
joissa oli kyse perheväkivallasta. Yli 70 prosentissa väkivallan kohteena oli
nainen. Alle 14-vuotiaaseen teko kohdistui 1 414 kertaa.
Lähisuhdeväkivalta on vakava uhka lapsen ja nuoren turvallisuudelle ja
koskemattomuudelle. Se merkitsee elämistä jatkuvassa pelon ilmapiirissä.
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Toistuvat väkivaltaiset kokemukset voivat heikentää keskittymis-, havainnointi- ja toimintakykyä ja heijastua koulunkäyntiin oppimisvaikeuksina. Väkivalta
aiheuttaa toisinaan perheessä ketjureaktion: se voi levitä vanhempien välisestä väkivallasta sisarusten väliseksi.
Lapsen oikeuksien yleissopimus velvoittaa Suomen valtiota tekemään
kaikkensa suojellakseen lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahingoittamiselta ja pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä, välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta sekä hyväksikäytöltä niin hoitopaikassa, kotona
kuin koulussakin.
Lastensuojelulaki velvoittaa viranomaisia puuttumaan perheen asioihin,
jos lapsen tai nuoren kasvuolot vaarantuvat tai eivät turvaa hänen terveyttään
tai kehitystään. Viranomaisten on puututtava asiaan myös silloin, kun lapsi
tai nuori vaarantaa terveytensä tai kehityksensä omalla käyttäytymisellään.
Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa viranomainen tai yksityishenkilö, joka on huolissaan lapsen tilanteesta. Myös lapsi tai nuori voi
itse tehdä ilmoituksen. Ilmoitusvelvollisuus koskee sosiaali- ja terveydenhuollon, päivähoidon, koulutoimen, poliisin tai seurakunnan palveluksessa
tai luottamustoimessa olevaa henkilöä. Valitettavasti viranomaiset toisinaan
laiminlyövät ilmoitusvelvollisuutensa lapsen edun vastaisesti salassapitovelvollisuuteen vedoten.
Pappien ja seurakuntien lehtoreiden vaitiolovelvollisuus on ehdoton. Ripissä tai sielunhoidossa tietoon tulleesta asiasta ei saa puhua, vaikka ripittäytyjä
antaisi siihen luvan.
Väkivaltaa kokenutta lasta voidaan auttaa tukemalla häntä, hänen vanhempiaan tai muita lasta hoitavia aikuisia. Esimerkiksi isovanhemmat, naapurit tai
muut perhettä lähellä olevat aikuiset voivat merkittävästi tukea vaikeassa elämäntilanteessa elävää lasta. Kuntien avohuollolla on monia tukitoimia lapsen
ja hänen perheensä elämäntilanteen parantamiseksi. Varhainen puuttuminen
tilanteeseen on lapsen edun mukaista. Jos mitkään avohuollon menetelmät
eivät auta, kunnalla on velvollisuus ottaa lapsi huostaan ja järjestää hänelle
sijaishuolto.
Yli 90 prosenttia suomalaisista tietää, että lapsen ruumiillinen kurittaminen,
tukistukset, luunapit, läimäytykset ja selkäsaunat ovat pahoinpitelyrikoksia.
Tästä huolimatta kolmannes suomalaisista – miehet useammin kuin naiset –
hyväksyy väkivallan käytön lapsen kasvatuskeinona. Lähes kaksi kolmasosaa
ei hyväksy ruumiillista kurittamista. Omakohtaiset lapsuudenkokemukset kurittamisesta lisäävät kurituksen hyväksymistä.
Lähes joka kymmenes (8 prosenttia) suomalaisista yläkouluikäisistä nuorista sallisi lapsen ruumiillisen kurittamisen. Puolet (49 prosenttia) sallisi lapsen lievän kurittamisen. Kolmannes ei sallisi sitä lainkaan. Poikien ja tyttöjen
asenteissa on selviä eroja. Pojat arvioivat tyttöjä useammin kurittamisen olevan tehokas keino lapsen kasvattamisessa ja oppimisessa. Tytöt puolestaan
arvioivat kurittamisesta olevan enemmän haittaa kuin hyötyä. Tyttöjen mukaan ruumiillinen kurittaminen heikentää lasten itsetuntoa ja -luottamusta.
Lastensuojelun Keskusliitto 2006; Suomen Unicef-yhdistys ry 2006
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Harjoitukset:
1. Halaus vai hakkaus? Keskustelkaa ryhmissä seuraavista aiheista.
• Miksi miesten ja poikien suhtautuminen lapsen ruumiilliseen kurittamiseen on naisia ja tyttöjä sallivampaa?
• Saako opettaja, valmentaja tai muu kasvattaja käyttää ruumiillista kuritusta kasvatustyössään? Onko tilanteita, joissa ruumiillista kurittamista
pidetään yleisesti hyväksyttynä? Miten ruumiillista kuritusta käyttävät
henkilöt perustelevat toimintansa?
• Luetteloikaa väkivallattomia kasvatuskeinoja. Tehkää niistä 3-5 tärkeää
ohjetta vaikeisiin kasvatustilanteisiin. Kirjoittakaa ohjeet taululle. Vertailkaa ohjeita ja valitkaa niistä parhaat.
Sananlaskuja:
”Lyö lastasi kerran päivässä,
jos et tiedä syytä, lapsi tietää.”
kiinalainen sananlasku
”Kuuliainen lapsi hakee itse vitsansa.”
suomalainen sananlasku
”Kyllä se syitä löytää,
joka lasta piestä tahtoo.”
suomalainen sananlasku
”Joka kuritta kasvaa,
se kunniatta kuolee.”
suomalainen sananlasku
”Joka vitsaa säästää,
se vihaa lastaan,
joka rakastaa,
kurittaa häntä jo varhain.”
Sananlaskujen kirja 13:24

2. Sananlaskuja. Mitä oheiset sananlaskut kertovat asenteista lasten
ruumiillista kurittamista kohtaan? Miten lasten ruumiillista kurittamista
voidaan vastustaa?
”Ja minä katsoin alas. Linoleumlattialla oli neljä tai viisi mutaista jalanjälkeä,
ja – sattumaa tai huonoa onnea – ne olivat suurin piirtein samankokoisia kuin
minun jalkani. Jos olisin lashasa palulu, tätä ei olisi koskaan tapahtunut, koska
olisin kävellyt käsilläni. Mutta koska olen mikä olen – joku jota et tunne etkä
ikinä opi tuntemaankaan – siinä ne olivat ja minä kärsin TÄRÄYKSEN. LÄISKÄYS on lyönti käsivarsiin tai vartaloon, ja LÄISKÄYS koskee jo ihan riittävästi,
mutta TÄRÄYS on kova isku takaraivoon, ja se saa näkemään punaista ja keltaista ja korvat soimaan.
”Sillä tavalla”, sanoi mies joka ei ole isäni, ”seuraavan kerran varmaan harkitset kaksi kertaa ennen kuin levittelet mutaa ympäri taloa.”
Jos olisin lashasa palulu, hän olisi varmasti saanut potkun nenään, koska käsillään kävelemisessä on ainakin se etu, että jalat ovat aina vapaina taisteluun,
mutta koska en ole syntynyt tuohon heimoon joka ei ole heimo, pystyin vain
itkemään, koska TÄRÄYS koski niin pahasti.
”Pillitä nyt siinä”, sanoi mies joka ei ole isäni. ”Saat minut voimaan pahoin.”
Itkin, koska kerran ainoa tapa panna vastaan oli saada hänet voimaan pahoin,
ja totta puhuen koska en voinut muutakaan. On tuskallista itkeä sillä tavoin,
tahtomattaan ja jonkun vihaamansa edessä. Joka pisara kirvelee.”
Klass 2002, 13

3. ”Lashasa palulu.” Oheinen tekstikatkelma kertoo nuoresta, joka elää
väkivaltaisessa ympäristössä. Millaisia keinoja kertoja käyttää selvitäkseen väkivallasta? Pohtikaa, millaiset asiat auttavat nuorta selviämään
väkivaltaisessa ympäristössä.
4. ”Oot sä mustis?” Kaikkien tunteiden tunteminen on sallittua, mutta
on eri asia, kuinka niiden pohjalta toimii.
a) Hankkikaa tietoa siitä, mitä on mustasukkaisuus. Mitä hyötyä ja haittaa siitä voisi olla? Väitetään myös, että mustasukkaisuuden takana on
kateus, halu saada itselle jotain sellaista, mitä toisella on. Keskustelkaa
aiheesta.
b) Sanotaan, että rakkauteen kuuluu mustasukkaisuutta. Väitelkää aiheesta.
Väite 1: Rakkaussuhteeseen kuuluu mustasukkaisuuden tunne.
Väite 2: Mustasukkaisuus on tarpeetonta hyvässä rakkaussuhteessa.
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4.4. Julkisella paikalla tapahtuva väkivalta
Miesten ja poikien väkivalta kokemukset eroavat merkittävästi naisten kokemuksista. Miehet kohtaavat fyysistä väkivaltaa ja sen uhkaa pääsääntöisesti
kodin ulkopuolella. Naisilla suurin riski joutua väkivallan kohteeksi on koti ja
sen välitön ympäristö. Suomessa pojat ja nuoret miehet kuolevat tapaturman
tai väkivallan seurauksena poikkeuksellisen usein, kun otetaan huomioon
maan korkea elintaso ja yhteiskunnan vakaa tilanne. Miehiin ja poikiin kohdistuu väkivaltaa yleensä julkisissa tiloissa, kuten kadulla, ravintoloissa ja
koulussa. Tekijä on tavallisesti uhrille tuntematon.
Alkoholin käytön kasvu on lisännyt miesten väkivaltakokemuksia viime
vuosina. Yhä useampi mies on joutunut päihtyneen henkilön väkivallan tai
uhkailujen kohteeksi. Väkivallan tekijä on täysin vastuussa teoistaan myös
alkoholin vaikutuksen alaisena. Lisäksi erityisesti miehet ovat yhä useammin
myös itse päihtyneitä joutuessaan väkivallan kohteeksi. Vammaisuus ja kuuluminen seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön lisäävät riskiä joutua väkivallan
uhriksi. Riskiä lisää myös kuuluminen etniseen vähemmistöön.
Pitkäaikainen epävakaissa yhteiskunnallisissa oloissa, kuten sodassa, eläminen synnyttää pelon ilmapiirin, joka lisää nuorten miesten välistä väkivaltaa.
Sosialismin romahtamisen myötä 1980-1990-lukujen vaihteessa nuorten miesten väkivaltaiset kuolemat lisääntyivät Itä-Euroopan maissa dramaattisesti.
Joka kymmenes 15 vuotta täyttänyt suomalainen joutuu vuosittain uhkailujen tai väkivallan kohteeksi. Nuoren kohdalla luku on jopa suurempi. Vuonna
2008 tehdyn tutkimuksen mukaan fyysistä väkivaltaa kokeneita poikia oli 25
prosenttia ja tyttöjä 16 prosenttia.
Väkivaltaa kertoi tehneensä pojista 8 prosenttia ja tytöistä 4 prosenttia.
Henkirikosten määrä Suomessa on korkea verrattuna muihin länsimaihin.
Henkirikokset ovat suurelta osin miesten välistä väkivaltaa. Valtaosa liittyy
keski-ikäisten työelämän ulkopuolella olevien miesten alkoholinkäyttötilanteisiin.

Elokuvaesittely: Ingen ser oss
(Ruotsi, 2006, 42 min.)
Opetuselokuva on suunnattu yläkoulu- ja lukioikäisille nuorille. Sen
avulla on mahdollista käsitellä lähisuhdeväkivaltaan liittyviä myyttejä
ja uskomuksia. Yhden perheen tarinan kautta elokuvassa käsitellään
väkivaltaa uhrin, tekijän, todistajien ja heidän lähipiirinsä näkökulmista. Ingen ser oss herättää katsojan ajattelemaan lähisuhdeväkivallan monia eri puolia, rohkaisee
puuttumaan siihen ja kannustaa
kaikkia osapuolia avun hakemiseen.
Dvd:tä voi tiedustella sosiaali- ja
terveysministeriön tasa-arvoasiain
neuvottelukunnasta:
p. 09-16001, kirjaamo@stm.fi.

”Pelko
pelko
pelko
pelko

ja
ja
ja
ja

viha
viha
viha
viha

kaupungin kaduilla
systeemin silmissä
lehtien sivuilla
ihmisten sydämissä

Pelko pitää lapset koulussa
nuoret jengeissä kadulla
opiskelijat yliopistoissa
nuoret miehet armeijassa
poliisit mustissa autoissa
rikkaat luxus-taloissa
rakastavaiset makuuhuoneissa
papit kirkossa rukoilemassa
KERTO Pelko ja viha kaupungin
kaduilla…

Harjoitukset:
1. Pelko ja viha. Kuunnelkaa Pelle Miljoonan kappale Pelko ja viha.
• Minkälaisesta maailmasta se kertoo? Kuvitelkaa poika tai tyttö, joka
elää tällaisessa maailmassa. Kirjoittakaa minämuotoinen tarina hänen
elämästään.
• Minkälainen olisi maailma ilman pelkoa ja vihaa? Mitä hyvää runossa
mainitut ihmiset voisivat tehdä, jos he eivät pelkäisi? Kirjoittakaa runo
uudelleen niin, että se kuvastaa maailmaa, jota hallitsevat luottamus ja
rakkaus.
2. Pelon maantiede. Jakaantukaa kahteen ryhmään siten, että toisessa
ryhmässä ovat pojat ja toisessa tytöt. Hankkikaa kartta lähialueestanne
(esimerkiksi internetistä) ja värittäkää liikennevaloväreillä (punainen,
keltainen, vihreä) ne alueet, jotka koette turvallisiksi ja vaarallisiksi.
• Muuttuvatko alueiden väritykset sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, ihonvärin, etnisen taustan, liikuntakyvyn, vuorokaudenaikojen,
vuodenaikojen tai pukeutumisen muuttuessa? Jos muuttuvat, niin mistä
arvelette tämän johtuvan?
• Vertailkaa karttoja ja keskustelkaa niistä. Eroavatko kartat toisistaan?
Onko tyttöjen ja poikien kartoissa eroja? Mistä nämä erot mielestänne
johtuvat?
• Onko vuorokauden ajalla merkitystä turvattomuuden kokemiselle? Jos
on, niin minkälaista?
• Mikä tekisi ympäristöstänne turvallisemman?
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3. Sankari ei satuta. Tutustukaa sivulla 59 esiteltyihin väkivallan muotoihin.
• Millaisissa tilanteissa eri väkivallan lajeja kokemuksenne mukaan esiintyy? Kuinka nuo tilanteet voisi välttää? Kuinka ne voisi ratkaista ilman
väkivaltaa?
• Muovailkaa massasta, maalatkaa tai piirtäkää pelottava tilanne. Kertokaa muille, mitä siinä tapahtuu. Pohtikaa yhdessä, kuinka tämä pelottava
tilanne on viisainta purkaa? Muovailkaa, maalatkaa tai piirtäkää sama
tilanne, kun se on ratkennut rakentavasti.
• Kuvatkaa (valokuvatkaa, videoikaa, piirtäkää, kuvailkaa sanallisesti)
ympäristöänne. Mitkä paikat tai alueet ovat pelottavia? Mitkä tuntuvat
turvallisilta?
4. Auta ystävää. Miten neuvot ystäviäsi?
• Tiina pelkää liikkua yksin ulkona pimeän aikaan, koska matka bussipysäkiltä kotiin kulkee puiston läpi.
• Mohammed on hakattu matkalla koulusta kotiin. Hän pelkää tulevansa
uudelleen pahoinpidellyksi.
• Timoa on kiusattu, koska hän saa hyviä arvosanoja kokeista. Hän on
jälleen saanut kympin matikankokeesta ja pelkää, mitä seuraavalla välitunnilla tapahtuu.

4.5. Seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä
Seksuaalinen häirintä ja ahdistelu määritellään ei-toivotuksi, yksipuoliseksi, fyysiseksi tai sanalliseksi seksuaalisväritteiseksi käyttäytymiseksi, joka on
kohteelle epämiellyttävää. Kouluissa tavallinen homottelu ja huorittelu ovat
esimerkkejä seksuaalisesta häirinnästä. Niihin on aina puututtava.

Viha saa lapset taistelemaan
nuoret kadulla riehumaan
opiskelijat kirjansa polttamaan
nuoret miehet kiroilemaan
poliisit lyömään pampullaan
rikkaat aseita ostamaan
rakastavaiset puremaan
papit sotaa lietsomaan

Seksuaalisen häirinnän muotoja:
• seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet
• härskit puheet ja kaksimieliset vitsit
• vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai
kysymykset
• fyysinen koskettelu
• sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset
• pornografisen aineiston esittely
• seksuaalisesti värittyneet kirjeet tai muut viestit

KERTO Pelko ja viha kaupungin
kaduilla

Sukupuolinen häirintä on ei-toivottua käytöstä, joka perustuu sukupuoleen,

Perustuslakia voimakkaampi
raamattua oikeampi
jumalaa suurempi
taivasta vanhempi
rakkautta vahvempi
miekanterää kylmempi
aurinkoa polttavampi
kulttuuria kauniimpi on pelko ja
viha
KERTO Pelko ja viha kaupungin
kaduilla…”
Pelle Miljoona: Pelko ja viha
(1979)

mutta ei ole seksuaalista. Sukupuolista häirintää ovat esimerkiksi halventavat
puheet tai vitsit toisesta sukupuolesta. Häirintää voi esiintyä niin työpaikoilla
kuin kouluissa. S e voi kohdistua omaan tai toiseen sukupuoleen. Poika voi
kiusata toista poikaa siinä missä tyttöäkin. Yleensä häirintä kohdistuu naisiin.
Sukupuolinen häirintä voi kohdistua myös sukupuolivähemmistöihin, kuten
transihmisiin.
Seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä loukkaavat yksilön koskemattomuutta sekä jokaisen oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen. Tasa-arvolaki
kieltää sekä seksuaalisen että sukupuolisen häirinnän. Työnantaja on velvollinen estämään työpaikalla tapahtuvan häirinnän.
Suomessa nuorten kohtaamaan ahdisteluun, häirintään ja väkivaltaan ei ole
riittävästi puututtu eikä asiasta ole keskusteltu. Nuoriin kohdistuva ahdistelu,
häirintä, lähisuhde- tai muu väkivalta vahingoittaa nuoren kasvua ja kehitystä.
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• Milloin mainokset tai muut median kuvat voivat olla seksuaalista
häirintää? Miten niiltä voisi suojautua rajoittamatta omaa elinpiiriä tai
käyttäytymistä?

Väkivaltaa kokenutta nuorta tulee auttaa ja tukea. Tällä hetkellä Suomessa
avun saamisessa on suuria alueellisia eroja. Erityisesti pojille suunnattuja palveluja on niukasti. Valtakunnallisesti nuorille suunnattuja auttamispalveluja
tuleekin kehittää.
Harjoitukset:
1. Erilaisia kosketuksia.
• Ottakaa pari. Pohtikaa parinne kanssa erilaisia tapoja koskettaa. Mainitkaa vähintään kolme esimerkkiä myönteisestä kosketuksesta ja kolme esimerkkiä ei-toivotusta, epämiellyttävästä kosketuksesta. Milloin
hipaisu on epäasiallista koskettelua ja hiplaamista? Milloin halaus on
tunkeilevaa kähmimistä?
• Pohtikaa ryhmissä, mistä luvattoman koskettelun voi tunnistaa. Kirjoittakaa ajatuksenne ylös ja esitelkää ne muille ryhmille.
• Keksikää lisää seuraavankaltaisia termejä ja keskustelkaa niistä: hipelöinti, käpälöinti, kopelointi, lääppiminen, kouriminen, puristelu, taputtelu, sively, nipistely, hiplaaminen, rutistelu ja nyplääminen. Mistä
tietää, milloin on kyse mukavasta kosketuksesta ja milloin kosketus on
epämiellyttävä?
2. Tanssiharjoitus. Listatkaa asioita, joita tanssipartnerin ei ole luvallista tehdä tanssiessa.
• Mihin tanssikaveria saa koskea ja mihin ei? Onko tilanne eri, jos tanssikaveri on tuntematon tai oma poika- tai tyttöystävä? Jos on, niin millä
tavoin?
• Mitä teet, jos tanssikaverisi kädet alkavat vaellella ikävällä tavalla tai
hän yrittää suudella sinua vastoin tahtoasi?
3. Itsemääräämisoikeus. Piirtäkää kuvat miehestä ja naisesta. Värittäkää punaisella alueet, joihin muut ihmiset eivät koskaan saa koskettaa
ilman lupaa. Värittäkää keltaisella sellaiset alueet, joihin koskemiseen
ei välttämättä tarvita toisen lupaa. Värittäkää vihreällä ne alueet, joihin
saa koskea ilman lupaa. Onko vihreitä tai keltaisia alueita olemassa?
Perustelkaa värivalintanne.
4. Flirttiä vai häirintää?
• Mitä on seksuaalinen häirintä? Millä tavoin seksuaalinen häirintä ja
flirttailu eroavat toisistaan?
• Ottakaa parit ja esittäkää kaksi tilannetta. Toisessa on kyse seksuaalisesta häirinnästä ja toinen on flirttiä. Kumpi on kumpaa? Miten vaikea
tilanne on arvioida ulkopuolelta? Kuinka häirinnän ja flirttailun kohde
koki tilanteet? Mitä jos häiritsijä väittää flirttailevansa, mutta flirtin kohde
kokee hänen käytöksensä seksuaalisena häirintänä?
• Sanna kertoo, että Ville on lähennellyt häntä ikävästi. Sanna kysyy
sinulta, mitä tehdä. Ville kuitenkin väittää, että kyse oli vain flirtistä. Miten menettelet tilanteessa? Kuinka Sannan kannattaa tilanteessa toimia?
Kuka määrittelee, milloin tilanteessa on kyse seksuaalisesta häirinnästä
ja milloin flirtistä?
5. Häiritseviä katseita. Miten katsetta voidaan käyttää seksuaalisen
häirinnän välineenä?
• Ottakaa pari. Laatikaa lista sellaisista katseista ja sanoista, jotka ovat
mielestänne seksuaalista häirintää. Esitelkää listanne koko ryhmälle ja
keskustelkaa aiheesta.
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”Ei ole liioittelua sanoa, että häirintä pilasi yläastevuoteni. En saanut
kypsyä seksuaalisuuteen omaa
tahtiani, vaan minut vedettiin siihen mukaan ehdoilla, jotka olivat
jonkun toisen (…)”.
Korhonen & Kuusi 2003, 100

”Koin ala-asteen viimeisistä luokista yläasteelle ja osin myös lukiossa, että sanaa homo käytetään
pahimpana mahdollisena haukkumanimenä pojista, siinä missä naisia huoritellaan. Koin, että homous
on pahinta, mitä ihmiselle voi sattua, jopa niin, että toivoin välillä,
että olisin mieluimmin syntynyt
vaikka vammaiseksi, muttei ikinä
homoksi.”
Korhonen & Kuusi 2003, 87

6. Miten häirinnältä voi suojautua? Mitä voi tehdä, jos joutuu häirityksi tai ahdistelluksi? Miten voi tukea ystävää, joka kertoo kokeneensa
ahdistelua tai häirintää? Eläytykää seuraavien henkilöiden tilanteeseen.
• Olet 15-vuotias poika ja istut bussissa ikkunan vieressä. Viereesi istuutuva mies hivuttaa kätensä polvellesi. Miten voisit toimia tilanteessa
ilman väkivaltaa?
• Olet nuori mies ensimmäisessä työpaikassasi. Lähin esimiehesi on
nainen, joka tulee päivittäin hieromaan hartioitasi ilman lupaasi. Kuinka
voisit kieltäytyä hieronnasta vaarantamatta työpaikkaasi?
• Olet nuori mies tavaratalossa. Ohikulkeva nainen puristaa sinua takapuolesta. Mitä teet?

4.6. Seksuaalinen väkivalta
Seksuaalinen itsemääräämisoikeus on jokaisen ihmisen perusoikeus. Jokaisella on oikeus päättää seksuaalisesta käyttäytymisestään toisia loukkaamatta.
Seksin tulee olla kivaa ja nautittavaa. Sen tulee aina tapahtua molempien
vapaasta tahdosta. Ahdistavaa tai pelottavaa se ei saa olla koskaan. Kukaan
ei saa houkutella, painostaa tai pakottaa ketään mihinkään seksuaaliseen
tekoon. Jokaisella on oikeus kieltäytyä seksistä, ja lopettaa se, kun se ei
tunnu mukavalta. Toisen velvollisuus on huomata, jos kumppanista ei tunnu
mukavalta.
Oma mielipide on hyvä ilmaista selkeästi. Toista osapuolta tulee kuunnella
ja kunnioittaa hänen ilmaisemiaan tunteita ja mielipiteitä. Mikäli kumppani
ei toimi tai kosketa vastavuoroisesti, tämän voi tulkita kieltäytymiseksi. Pakottaminen sukupuoliyhteyteen on aina rangaistava rikos.
Seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan houkuttelemista, painostamista tai pakottamista seksuaaliseen toimintaan valta-asemaa hyväksi käyttäen. Tekijä käyttää uhrin avuttomuutta ja puolustuskyvyttömyyttä hyväkseen.
Avuttomuus voi tarkoittaa esimerkiksi nukkumista tai päihtyneenä olemista.
Hyväksikäytön uhri voi olla hoidettavana sairaalassa tai laitoksessa tai muilla
tavoin riippuvainen hyväksikäyttäjästään. Esimerkiksi opettajan tai urheiluohjaajan seksuaalinen suhde nuoreen on hyväksikäyttöä valta-aseman perusteella.
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on maailmanlaajuinen ongelma. Suomen lain mukaan lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä on muun muassa
sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan kanssa tai lapsen sellainen koskettelu, joka
vahingoittaa hänen kehitystään. Myös lapsen seksuaalinen häirintä, seksuaalisesti vihjailevat puheet tai altistaminen pornografiselle aineistolle ovat
seksuaalista hyväksikäyttöä. Jos aikuisella on auktoriteettiasema ja nuori on
hänestä riippuvainen, seksuaalinen suojaikäraja on 18 vuotta. Perhepiirissä tapahtuvassa lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä suojaikäraja on niin
ikään 18 vuotta. Ikärajat suojaavat lasta ja ovat voimassa, vaikka lapsi tai nuori
tekisi itse aloitteen. Myös seksuaalisen hyväksikäytön yritys on rangaistavaa.
Kaikilla lapsilla on oikeus tulla suojelluksi seksuaaliselta hyväksikäytöltä,
pahoinpitelyltä, prostituutiolta ja pornografialta. Paritus, seksin ostaminen
tai ostamisen yrittäminen alle 18-vuotiaalta on Suomessa rangaistava rikos.
Ostaja joutuu vastaamaan teoistaan, vaikka olisi ostanut seksiä ulkomailla.
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Seksuaalisen väkivallan tekijä on useimmiten uhrin tuntema mies. Tällöin
on tavallista, että hyväksikäyttö on jatkuvaa. Myös alle 16-vuotias voi syyllistyä lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön tehdessään seksuaalisen teon
huomattavasti itseään nuoremmalle ja epäkypsemmälle lapselle.
Seksuaalinen väkivalta aiheuttaa uhrille niin psyykkisiä, sosiaalisia kuin
fyysisiäkin seurauksia. Uhrin kannattaa hakea välittömästi apua ja tukea.
Apua saa esimerkiksi Lasten ja nuorten puhelimesta 0800 120 400. Katso
lisää auttavia tahoja sivulta 76.

Elokuvaesittely: V*tun neljätoista
(Ruotsi, 2005, 83 min., K-11)
Elokuva käsittelee nuorten alkoholinkäyttöä, perhettä, ystävyyttä,
rakkautta ja seksuaalista väkivaltaa. Elokuvan päähenkilö on 14vuotias Emma, joka joutuu seksuaalisen väkivallan uhriksi.

Suomalaisista alle 21-vuotiaista tytöistä yli joka viidennellä on kokemuksia
seksuaalisesta ahdistelusta tai väkivallasta. Samanikäisistä pojista seksuaalista väkivaltaa on kokenut noin 7 prosenttia.
Lähde: Kouluterveyskysely 2011, THL.

Seuraavat teot ovat rangaistavia seksuaalirikoksia:
• sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen ja tällaisen lasta
esittävän kuvan hallussapito
• sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi
• sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen
• sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken
• raiskaus tai pakottaminen sukupuoliyhteyteen tai niiden yritys
• pakottaminen muuhun seksuaaliseen tekoon
• seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen yritys käyttäen asemaansa hyväksi
• sukupuoliyhteys lapsen kanssa (alle 16 v.)
• lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja ahdistelu
• seksuaalipalvelujen ostaminen alle 18-vuotiaalta
• paritus eli seksipalvelujen välittäminen
• seksin ostaminen parituksen tai ihmiskaupan uhreilta

Jos joku lähestyy sinua tavalla,
jonka koet uhkaavaksi:
• sano ”EI!” kuuluvalla äänellä.
• ojenna käsi eteen ”SEIS!” merkiksi sinua lähestyvälle henkilölle.
• jos viesti ei mene perille, lähde
pois.

Rikoslaki, RL 17:18-21, RL 20 luku

Harjoitukset:
1. Reviiriharjoitus. Oman reviirin tunnistaminen ja arvostaminen ovat
edellytyksiä toisen yksityisyyden ja koskemattomuuden kunnioittamiselle. Ottakaa pari. Toinen parista seisoo paikallaan ja toinen kävelee hitaasti
kohti. Paikallaan seisova sanoo ”seis” heti, kun hänestä alkaa tuntua epämukavalta. Tehkää harjoitus eri henkilöiden kanssa. Keskustelkaa lopuksi,
miltä harjoitus tuntui ja millainen on oman tilan tarpeenne.
2. Tahdon rakastella sinua. Mistä huomaa, että laulun päähenkilö
kunnioittaa rakkaansa itsemääräämisoikeutta?

”Paina huules huulia vasten
Kosketa mua joka paikkaan
Katso syvälle silmiini
Tunnetko tän hetken kauneuden?
Tahdon rakastella sinua
Tahdon rakastella sinua
Tahdotko sinä minua?
Tunnetko sykkeen sydämeni?
Tunnetko värinän huulillani?
Avaa porttis puutarhaasi
Niin tulen kuin sade

Raiskauskokemuksesta voi selvitä – naisten kertomaa:
– ”Raiskauskokemuksesta voi selvitä ja pystyä solmimaan jopa hyvän
suhteen hellän miehen kanssa (…)
Olemme kovaa vauhtia menossa
kihloihin (…) Rakkautta elämään!”
(Marita)
– ”Ja yhtenä päivänä tunsin ’ylpeyttä’ itsestäni, olin pärjännyt, olin
näyttänyt ’niille’, minusta ei tullut
sosiaalitapausta. (…) Olen maksanut asuntovelkani, oikonut hampaani, ja käynyt yhden kerran etelässä. (…) Odottelen 50-villitystä.”
(Liisa)
– ”Olen selvinnyt, mutta en koskaan
ole antanut anteeksi, en yhdellekään miehelle.” (Elina)

Tahdon rakastella sinua
Tahdotko sinä minua?

Punnonen 2001, 79-80

Älä puhu huomisesta nyt
Hiljaisuus kauneinta musiikkii on
Kun me rakastelemme
Jumalatkin vaikenee

Elokuvaesittely: Pieniä eroja
(Suomi, 2002, 58 min., S)
Salla on juuri yläkoulun aloittanut
tyttö. Ystäviään kypsempi, fyysisesti jo naiseksi kasvanut neito kokee ystäviensä jutut lapsellisiksi ja
hakeutuu yhä enenevässä määrin
nuoren miesopettaja Tarsalan seuraan. Eroprosessia läpikäyvän miehen ja viehättävän nuoren tytön
välinen suhde horjuu ystävyyden
ja hyväksikäytön rajamailla.

Tahdon rakastella sinua
Tahdotko sinä minua?”
Pelle Miljoona:
Tahdon rakastella sinua
(1980)
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Elokuvaesittely: Bye bye pornstar
(Ruotsi, 2003, 21 min.)
Opetuselokuva on suunnattu yläkoulu- ja lukioikäisille nuorille. Sen
avulla on mahdollista käsitellä raiskaukseen liittyviä myyttejä ja ennakko-oletuksia. Bye bye pornstar
herättää katsojan ajattelemaan
raiskausta väkivaltaa kohdanneen
näkökulmasta: miten väkivaltaa
kohdannut saattaa oireilla pahaa
oloaan, miltä hänestä tuntuu tai
miten tekijä saattaa mitätöidä tai
normalisoida tekoaan. Videolla pyritään lisäämään nuorten tietoja
raiskauksista, vähentämään raiskauksen uhrien syyllisyydentunteita ja rohkaisemaan uhreja avun
hakemiseen.
Dvd:tä voi tiedustella Tyttöjen
Talolta: tyttojentalo@tyttojentalo.fi.

3. V*tun neljätoista. Katsokaa elokuva V*tun neljätoista (elokuvan saa
esimerkiksi Koulukinosta www.koulukino.net). Keskustelkaa tai kirjoittakaa elokuvan jälkeen Emman kokemuksen seurauksista.
• Miksi Emma peruu aikeensa tehdä rikosilmoitus tapahtuneesta?
• Millaisia perusteettomia syytöksiä esitetään usein raiskauksen uhreille
ja näin lisätään heidän taakkaansa?
• Miten Emma reagoi tapahtuneeseen? Miten hänen henkinen pahoinvointinsa ilmenee?
• Miten Emmaa voisi auttaa selviämään kokemuksestaan?
4. Bye bye pornstar. Katsokaa elokuva Bye bye pornstar. Tehkää elokuvaan liittyvät tehtävät dvd:n mukana tulevasta tehtävämateriaalista.
5. Totta vai tarua? Seksuaalisesta väkivallasta on olemassa useita virheellisiä käsityksiä ja uskomuksia. Tekijät perustelevat toimintansa usein näillä
uskomuksilla ja käsityksillä. Miettikää ryhmissä, ovatko seuraavat väittämät
totta vai tarua. Oikeat vastaukset löytyvät kirjan takaa (liite 5).
• ”Seksuaalisen väkivallan tekijä on yleensä tuntematon mies, joka hyökkää uhrin kimppuun julkisella paikalla.”
• ”Vain kauniit ja seksikkäästi pukeutuvat naiset ja tytöt joutuvat seksuaalisen väkivallan kohteeksi.”
• ”Seksuaalisen väkivallan kokeminen on varsin harvinaista.”
6. Miestä ei voi raiskata. Lukekaa Märta Tikkasen romaani Miestä ei voi
raiskata (suom. 1989). Se kertoo kirjastovirkailija Tovesta, jonka tuttu
mies raiskaa ravintolaillan päätteeksi. Poliisiasemalla Tovea ei kuunnella,
ja turhautunut nainen päättää kostaa raiskaajalleen. Tove raiskaa raiskaajansa. Keskustelkaa aiheesta.
• Mitä tunteita päähenkilö tuntee?
• Tekeekö Tove oikein? Auttaako kosto väkivallan uhria? Jos auttaa, niin
millä tavalla?
• Mitä Toven olisi pitänyt mielestänne tehdä selvitäkseen kokemastaan?
• Voitiinko nainen kirjan kirjoittamisen aikaan tuomita raiskauksesta?
Voidaanko nykyään?
7. Lukekaa lakia!
• Etsikää sivustolta www.finlex.fi laki lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (14.6.2002/504). Missä ammateissa
tällainen selvitys on toimitettava työnantajalle? Mitä lailla pyritään suojelemaan?
• Etsikää rikoslain 20 luku seksuaalirikoksista. Jakakaa lain pykälät pareille tai ryhmille. Kirjoittakaa lakitekstit uudelleen selkokielellä. Keskustelkaa lakiteksteistä.
• Jos aikuisella ja alle 16-vuotiaalla on seksisuhde, kuka on vastuussa?
8. Pieniä eroja. Katsokaa elokuva Pieniä eroja.
• Mitä opettaja tekee elokuvassa väärin? Olisiko tilanne erilainen, jos
elokuva kertoisi pojan ja naisopettajan välisestä suhteesta?
• Missä kulkevat oppilaan ja opettajan välisen suhteen rajat? Missä kulkevat aikuisen ja alaikäisen nuoren välisen suhteen rajat?
• Mitä kannattaa tehdä, jos on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön tai
sen yrityksen kohteeksi?
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4.7. Prostituutio ja seksiturismi
Prostituutio ja seksiturismi ovat osa maailmanlaajuista seksiteollisuutta, joka
hyötyy ihmisten köyhyydestä ja epätoivosta. Usein siihen liittyy ihmiskauppaa ja kansainvälistä rikollisuutta. Nykyään prostituutio on yhä useammin
rajat ylittävää toimintaa. Se liittyy seksiteollisuuden lisäksi kansainväliseen
rikollisuuteen, muuttoliikkeeseen, turismiin ja liikematkailuun. Prostituutioon liittyy monenlaista hyväksikäyttöä. Tutkimusten mukaan monet prostituutioon ajautuneet ovat joutuneet lapsuudessaan seksuaalisen tai muun
väkivallan uhreiksi. Valtaosa prostituutioon päätyneistä on lähtöisin köyhistä
ja epävarmoista oloista. Osa on pakotettu alalle, toiset ovat päätyneet sinne
vastentahtoisesti paremman toimeentulon toivossa. Prostituoidut kohtaavat
usein monenlaista väkivaltaa ja väkivallan uhkaa. Erityisesti seksin ostajat tai
parittajat voivat kontrolloida prostituoitua väkivallalla.
Maailmanlaajuisesti prostituutio on laaja ja vakava ilmiö. Keskimääräinen
prostituoiduksi päätymisikä on 14 vuotta. Prostituoitu joutuu vastaanottamaan vähintään viisi asiakasta päivässä, mutta asiakkaita voi olla jopa useita
kymmeniä. Prostituutioon joutuneet ihmiset kärsivät monista pitkäkestoisista
fyysisistä ja psyykkisistä ongelmista. Traumaperäinen stressireaktio on moninkertaisesti tavallisempaa prostituutiosta selvinneillä ja ihmiskaupan uhreilla
kuin esimerkiksi sotaveteraaneilla.
Seksituristi on tavallisesti mies, joka matkustaa asuinalueeltaan toiseen
maahan ostaakseen seksipalveluja paikallisilta prostituoiduilta. Suomalaisista
miehistä noin 200 000 on joskus ostanut seksiä Suomessa tai ulkomailla. Suomalainen seksiturismi suuntautuu erityisesti Viipuriin, Venäjän Karjalaan ja
Aasiaan. Seksituristi voi myös olla nainen. Enemmistö suomalaisista nuorista
suhtautuu kaupalliseen seksiin, seksin ostamiseen ja myymiseen kielteisesti.

2. Prostituution vaikutukset. Väitelkää ryhmissä prostituution vaikutuksista.
Väite 1: Prostituutio ei vahingoita sen käyttäjää.
Väite 2: Prostituutio vahingoittaa käyttäjää ja hänen lähiympäristöään.
3. Kannanotto. Etsikää tietoa seksiturismista ja laatikaa eettinen kannanotto sitä vastaan.

4.8. Ihmiskauppa on nykyajan orjuutta

Vuonna 2005 Suomessa arvioitiin
olevan noin 8 000 prostituoitua.

Kansainvälinen työjärjestö ILO arvioi, että maailmassa on noin 21 miljoonaa ihmiskaupan uhria. Heistä 22 prosenttia, eli 4,5 miljoonaa, on pakotettu prostituutioon.
Arviolta miljoona lasta joutuu mukaan seksibisnekseen joka vuosi.

Harjoitukset:
1. Myyttejä prostituutiosta. Sanotaan, että: ”Prostituoitu on unelmaammatissaan. Prostituutiolla rikastuu nopeasti ja varsin turvallisesti.
Prostituoituna toimiminen on harmiton keino hankkia lisäansioita.”
• Millä tavoin nämä myytit ylläpitävät, kaunistelevat ja silottelevat prostituutiota? Miten myytit vastaavat todellisuutta?
• Millä tavoin elokuvat, esimerkiksi Pretty Woman, ylläpitävät, silottelevat
ja kaunistelevat prostituutiota? Miten elokuvat vastaavat todellisuutta?
• Millä tavoin myytti prostituutiosta maailman vanhimpana ammattina
loukkaa sekä miesten että naisten ihmisoikeuksia?
• Jotkut perustelevat prostituution tarpeellisuutta sillä, että vanhukset,
vammaiset tai fyysisiltä ominaisuuksiltaan erilaiset ihmiset eivät muutoin voi olla seksuaalisessa kanssakäymisessä. Minkälainen ihmiskuva
on tällaisen käsityksen taustalla? Miten tämä ihmiskuva vastaa yleisiä
ihmisoikeuskäsityksiä?
• Prostituutioon liittyy usein väkivaltaa. Miten yksittäinen asiakas välillisesti vahvistaa ja ylläpitää prostituutioon liittyvää väkivaltaa, vaikka itse
ei koskaan käyttäytyisi väkivaltaisesti?
• Millä tavoin prostituoituna toimiminen voi vaikuttaa ihmiseen? Millä
tavoin se vaikuttaa prostituoidun terveyteen, omanarvontuntoon, ihmissuhteisiin ja yhteiskunnalliseen asemaan. Millä eri tavoin prostituutio voi
vaikuttaa seksin ostajan ja hänen läheistensä elämään?
• Onko seksin saaminen ihmisoikeus? Perustelkaa vastauksenne.
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Ihmiskaupan taustalla vaikuttavat
erityisesti köyhyys, sukupuolten
välinen epätasa-arvo ja alhainen
koulutustaso. Selviytymisvaihtoehtojen puuttuminen altistaa hyväksikäytölle. Toisten hädästä hyötyminen on rikollista. Mikään ei oikeuta toisen ihmisen hyödyntämistä
kauppatavarana!

Noin 12 000 nepalilaista tyttöä
myydään seksiteollisuuteen joka
vuosi. Osa ihmiskaupan lapsiuhreista on siepattu, mutta osan heistä
oma perhe on myynyt.

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa elävät edelleen orjuuteen verrattavissa
olosuhteissa. Yksi nykyajan orjuuden muodoista on ihmiskauppa. Se tarkoittaa naisten, lasten ja miesten värväystä, kätkemistä, kuljettamista ja myymistä
hyväksikäyttötarkoituksessa. Usein ihmiskaupan uhrit päätyvät prostituoiduiksi tai pakkotyöhön esimerkiksi tehtaisiin tai kaivoksiin. Myös ihmisten
elinten laiton kauppaaminen on ihmiskauppaa.
YK:ssa on laadittu ensimmäinen oikeudellisesti sitova määritelmä ihmiskaupasta. Keskeistä on uhrin harhaanjohtaminen, uhkailu, pakottaminen, vallan
väärinkäyttö tai uhrin haavoittuvan aseman hyödyntäminen. Usein ihmiskaupan uhrit suostutellaan lähtemään toiseen maahan paremman elintason
houkuttelemina. Luvattu työ esimerkiksi lastenhoitajana tai tarjoilijana voi
kuitenkin määränpäässä osoittautua työksi seksiteollisuudessa tai prostituoituna. Usein uhreilla ei ole mahdollisuutta kieltäytyä.Uhreja myös siepataan ja
heidät pakotetaan lähtemään perheenjäsenten turvallisuutta uhaten.
Ihmiskauppa liittyy usein järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Sen arvioidaan
olevan maailman kolmanneksi tuottoisin laiton bisnes huume- ja asekaupan
jälkeen. Ihmisillä käydään kauppaa valtioiden sisällä ja niiden välillä. Vuosittain jopa neljä miljoonaa ihmistä joutuu ihmiskaupan uhriksi. Valtioiden rajat
ylittävän ihmiskaupan uhriksi on arvioitu joutuvan lähes miljoona ihmistä
joka vuosi. Ihmiskaupan reitit kulkevat pääasiassa idästä länteen ja etelästä
pohjoiseen. Suurin osa Eurooppaan tulevista ihmiskaupan uhreista on lähtöisin Itä-Euroopasta ja Aasiasta. Köyhyys on suurin ihmiskaupan taustalla
vaikuttava tekijä.
Ihmiskauppa koskettaa myös Suomea. Suomi on sekä kauttakulkumaa että
ihmiskaupan uhrien kohdemaa. Tarkkoja lukuja on vaikea arvioida. Keskusrikospoliisin mukaan kymmenet tai sadat ihmiskaupan uhrit kulkevat Suomen
kautta vuosittain. Joka vuosi Suomeen jää useita kymmeniä ihmiskaupan
uhreja. He joutuvat useimmiten pimeille työmarkkinoille tai prostituoiduiksi.
Ihmiskauppa koskettaa myös lapsia. Lapsikauppa on vakava maailmanlaajuinen ongelma. Lapsia myydään muun muassa seksiteollisuuteen ja työntekijöiksi
tehtaisiin ja maatalouteen. Lisäksi lapsia myydään adoptoitaviksi, kerjäläisiksi,
lapsisotilaiksi ja aviopuolisoiksi. Lapsikaupan uhrien määrää on vaikea arvioida. Joka vuosi jopa miljoona lasta joutuu lapsikaupan uhriksi. Lapsikaupan
arvioidaan olevan nopeimmin kasvamassa oleva rikollisuuden laji.
Lapsikaupan seuraukset ovat uhrien nuoren iän vuoksi erityisen vakavat.
Lapsikauppa riistää lapselta mahdollisuuden koulunkäyntiin ja normaaliin
kasvuun ja kehitykseen. Vaaralliset työolot ja seksiteollisuudessa yleistyvät
sukupuolitaudit ovat monelle lapselle kohtalokkaita.
Vieraisiin maihin kuljetetut lapset ovat puolustuskyvyttömiä vieraan kulttuurin ja kielen keskellä. Monille kotiinpaluu ei ole mahdollinen. Prostituoiduiksi joutuneiden lasten kohdalla häpeä ja leimautuminen saavat yhteisöt
hylkimään heitä, ja paluu entiseen elämään voi olla lähes mahdotonta. Kansainvälisellä tasolla lapsikauppa syventää eri maiden välistä elintasokuilua.
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Lapsilla käydään kauppaa myös Euroopassa. Kaakkois-Euroopassa lapsikaupan uhreista tytöt joutuvat useimmiten seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi,
pojat kerjäläisiksi. Lapset ovat jopa alle 13-vuotiaita. Prostituutiossa toimivista
10-30 prosenttia on alle 18-vuotiaita.
Forced labour, child labour and human trafficking in Europe, 2002

Lapsityövoimalla tarkoitetaan alle 15-vuotiaita lapsia, jotka tekevät työtä
elantonsa hankkimiseksi. Lapsityövoiman hyväksikäytöllä tarkoitetaan lasten tekemää työtä, joka heikentää vakavasti lapsen terveyttä ja kehitystä.
Lapsityövoiman hyväksikäytön pahimpia muotoja ovat lapsiprostituutio ja
-pornografia sekä vaarallisissa oloissa tehty työ. Kansainvälisen yhteisön tulisi
toimia aktiivisesti lasten riiston lopettamiseksi.
Maailmassa arvioitiin olevan yli 300 miljoonaa työssä käyvää lasta vuonna
2008. Heistä 215 miljoonaa teki työtä, jonka ILO luokittelee lapsityövoimaksi.
Erityisen vaarallisissa olosuhteissa työskenteli 115 miljoonaa lasta. Lapsityövoiman käyttö on vähentynyt hieman kaikkialla maailmassa Saharan eteläpuolista Afrikkaa lukuun ottamatta. Eniten on vähentynyt 5-14-vuotiaiden
lasten työnteko, noin 10 prosenttia. Tästä huolimatta 176 miljoonaa alle
14-vuotiasta lasta tekee yhä työtä joka päivä. Varhaisnuorten 15-17-vuotiaiden
työnteko sen sijaan on lisääntynyt huolestuttavasti. Vuonna 2008 työssä oli
62 miljoonaa 15-17-vuotiasta lasta.
Lapset tekevät useimmiten työtä, joka on vaarallista terveydelle ja haitallista
heidän kehitykselleen. Osa heistä työskentelee jopa 12-16 tuntia päivässä.
Useimmiten lapset työskentelevät tehtaissa, kaivoksissa, kaduilla ja kotitalouksissa. Suurin työllistäjä on kuitenkin maatalous, jossa lapset tekevät palkatonta työtä perhetiloilla.
Lukumääräisesti lapsityövoiman hyväksikäyttö on yleisintä Afrikassa sekä
Aasian ja Tyynenmeren alueella. Lapsityövoimaa käytetään hyväksi myös
kehittyneissä maissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa arvioitiin vuonna 2006 noin
230 000 lapsen työskentelevän maataloudessa ja noin 13 000 yrityksissä.
Länsi-Euroopan työmarkkinoille tulleet lapset kuuluvat usein Itä-Euroopan
romanivähemmistöön. He elättävät itsensä näpistelemällä, kerjäämällä, autoja
pesemällä, myymällä tavaroita tienristeyksissä, avustamalla rikollisjärjestöjä
ja myymällä omaa kehoaan.
Harjoitukset:
1. Lapsityövoima. Eläytykää seuraavien poikien asemaan. Mitä hyviä
asioita heidän elämässä on? Mitä ongelmia poikien elämässä on? Kuinka
voisitte omalla toiminnallanne vaikuttaa siihen, että näiden poikien ei
tarvitsisi tehdä työtä? Kirjoittakaa poikien tarinat. Millainen on poikien
elämä viiden vuoden kuluttua.
• Olet 10-vuotias yhdysvaltalainen poika. Poimit maissia myrkytetyllä
pellolla.
• Olet 9-vuotias aasialainen poika. Työskentelet tekstiilitehtaassa.
• Olet 11-vuotias karibialainen poika. Sukellat helmiä merenpohjasta.
• Olet 13-vuotias tansanialainen poika. Perkaat kaloja tehtaassa.
• Olet 6-vuotias bangladeshilainen poika. Ompelet kotona jalkapalloja.

4.9. Kuinka väkivaltakokemuksesta voi selvitä?
Tunne oma arvosi ja ihmisoikeutesi. Olet arvokas ja ainutlaatuinen!

Kuka tahansa voi joutua väkivaltarikoksen uhriksi. Jos jokin tilanne tuntuu
uhkaavalta, on toimittava nopeasti. Paikalta on poistuttava välittömästi, jos
se on mahdollista. Rikoslain mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus puolustaa
itseään suoralta hyökkäykseltä. Voimaa ei kuitenkaan tulisi käyttää enempää
kuin hyökkäyksen torjumiseksi on välttämätöntä. Väkivaltarikoksen uhriksi
joutumisesta tai väkivaltaisesta hyökkäyksestä on syytä kertoa turvalliselle
ihmiselle, vaikka pääsisikin pakoon tai saisi torjuttua hyökkäyksen.
Erityisesti seksuaalisen väkivallan seuraukset ovat kokonaisvaltaisia ja
usein pitkäkestoisia, vaikka väkivaltaan ei liittyisikään sukupuoliyhdyntää.
Pahinta tapahtumassa on seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaaminen. Lapsuudessa koettu seksuaalinen väkivalta voi aikuisena vaikuttaa uhrin
työkykyyn, ihmissuhteisiin, mielenterveyteen ja elämänhallintaan. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja väkivaltaan liittyy vahvoja häpeän, syyllisyyden ja
avuttomuuden tunteita. Syyllisyys ja häpeä kuuluvat kuitenkin seksuaalirikokseen syyllistyneelle, eivät uhrille. Seksuaalisesta väkivaltakokemuksesta
voi selvitä, mutta uhri tarvitsee selviytyäkseen runsaasti apua ja tukea.
On hyvä miettiä etukäteen, kenen kanssa puhua ja keneen voi luottaa, jos
joutuu väkivallan uhriksi. Hyvät ystävät ja kaverit ovat tärkeitä, mutta uhri
tarvitsee myös turvallisen aikuisen apua. Vakavasta väkivaltakokemuksesta
on aina ilmoitettava poliisille, ja lisäksi on käytävä lääkärissä.
Väkivallan uhriksi joutumista on vaikea ennakoida. Sitä, kuka tulee syyllistymään väkivaltaan, ei voi aina havaita. Väkivaltaan syyllistyvän ihmisen
alttius käyttää väkivaltaa ei useinkaan näy ulospäin. On tärkeää nähdä pienetkin väkivaltaiset tai epämiellyttävältä ja epäsopivalta tuntuvat käyttäytymisen piirteet toisessa ihmisessä, uskoa omia tuntemuksiaan ja toimia niiden
perusteella. Väkivallan tai hyväksikäytön uhriksi joutuminen ei milloinkaan
ole uhrin syytä, vaikka vaaran olisikin havainnut ja siihen olisi ollut aikaa
reagoida. Tekijä on aina vastuussa, ei uhri.
Milloin tarvitaan muiden apua?
Jos tunnistat väkivaltakokemuksen jälkeen itsessäsi osankin alla mainituista
oireista, kannattaa hakea apua ammatti-ihmiseltä:
• jatkuva ahdistus, masennus, ärtyisyys tai jännittyneisyys
• unen saanti vaikeutuu, nukkuminen on rauhatonta
• keskittymisvaikeudet
• työnteko tai koulunkäynti ei onnistu
• fyysiset oireet, joihin ei löydy syytä, esimerkiksi jatkuva väsymys, pahoinvointi ja laihtuminen
• eristäytyminen kaverisuhteista
• tunne siltä, ettei ole ketään, jolle puhua
• elämänhalun katoaminen
• lääkkeiden tai alkoholin käytön lisääntyminen
• itsemurha-ajatukset
www.vaestoliitto.fi

2. Kaupatut lapset. Etsikää tietoa lapsikaupan syistä ja taustalla vaikuttavista tekijöistä. Miksi lapsia kaupataan? Ketkä heitä kauppaavat?
Mihin tehtäviin lapsia kaupataan? Listatkaa viisi keinoa, joilla voi ehkäistä
lapsilla käytävää kauppaa.
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Nuori, jos olet joutunut fyysisen tai seksuaalisen väkivallan uhriksi:
Käy lääkärissä
Jos joudut väkivallan uhriksi, käy lääkärissä mahdollisimman pian. Kerro lääkärille kaikki tapahtuneesta ja pyydä häneltä kirjallinen lausunto. Jos olet joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi, älä peseydy tai vaihda vaatteita ennen
lääkärille menoa. Lääkärissä kannattaa käydä, vaikka näkyviä vammoja ei
olisikaan. Voit ottaa jonkun turvallisen ihmisen mukaan tueksesi. Raiskaus ja
muu seksuaalinen väkivalta tulee aina ilmoittaa poliisille. Myös seksuaalisen
väkivallan yritys on rikos.
Tee rikosilmoitus lähimmälle poliisiasemalle
Jokaisella on oikeus saada oikeudellista apua poliisin kanssa asioidessaan.
Rikosilmoitusta ei ole pakko tehdä itse, vaan joku toinen voi tehdä sen puolestasi. Jos rikoksella on silminnäkijöitä tai muita todistajia, on tärkeää ottaa
muistiin heidän yhteystietonsa.
Älä jää kokemuksesi kanssa yksin
Väkivallan uhriksi joutuminen ei ole sinun syytäsi. Älä jää yksin. Puhu muille
kokemuksestasi. Puhuminen parantaa. Muista, että reaktiosi ovat normaaleja. Pelottavista ja omituisistakin tuntemuksista kannattaa puhua turvalliselta
tuntuvalle ihmiselle. Itkeminen helpottaa. Liikunta tekee hyvää. Kirjoita, maalaa, piirrä tai musisoi kokemuksestasi. Vältä päihdyttäviä aineita. Yritä jatkaa
normaaleja päivärutiinejasi.
Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhreilla on oikeus valtion kustantamaan oikeudenkäyntiavustajaan tai tukihenkilöön.
Lisätietoja: www.oikeus.fi > Oikeusapu

Apua saa:
Lasten ja nuorten puhelin: 0800-120400 ma-pe 14-20, la-su 17-20.
Lasten ja nuorten netti: Vastaajana aikuinen, jolla on aikaa kuunnella.
www.nuortennetti.fi.
Helppimesta: Tieto- ja tukipalvelu nuorille. www.helppimesta.fi.
Väestöliitto, Nuorten Avoimet Ovet: 09-644 066 ma-to 13-15.
Neuvontaa seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa.
www.vaestoliitto.fi/nuorten_avoimet_ovet

Kun läheisesi tai ystäväsi on
joutunut väkivallan uhriksi:
Kuuntele.
Älä vähättele.
Usko uhria.
Älä syyllistä.
Älä jätä yksin.
Anna myötätuntoa.
Ohjaa tekemään rikosilmoitus.
Lähde tukihenkilöksi.
Ohjaa hakemaan kriisiapua.
Huolehdi omasta jaksamisestasi.

Miehen linja: 09-2766 2899. Perheväkivallasta irti haluaville maahanmuuttajataustaisille miehille. www.lyomatonlinja.fi/miehenlinja
Yleinen hätänumero 112: Kun soitat, kerro mitä on tapahtunut, mikä on tapahtumapaikka ja onko ihmisiä vaarassa. Vastaa selkeästi esitettyihin kysymyksiin ja katkaise puhelu vasta luvan saatuasi. Muista opastaa auttajat tapahtumapaikalle.
Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin: 0203445566 ma 9-22, ti-pe 9-06, la 15-06, su 15-22. Paikalliset kriisikeskukset:
www.mielenterveysseura.fi
Verkkokriisikeskus: www.tukinet.net
Apua.info: Tietoa ja tukea yli 20 asiantuntijaorganisaatiolta. www.apua.info
Kirkon Palveleva puhelin: (paikallinen suuntanumero-)10071 joka päivä. Alueelliset päivystysajat: www.evl.fi/kkh/to/kpk/pptieto-01.htm. Kirkon Palveleva
netti: www.palvelevanetti.fi
Rikosuhripäivystys: Auttava puhelin 0203-16116 ma-ti 13-21, ke-pe 17-21.
Juristineuvonta 0203-16117 ma-to 17-19. www.rikosuhripaivystys.fi
Naisten Linja: 0800-02400, suomeksi ma-pe 16-20, ruotsiksi ke 16-20, venäjäksi ma 16-20, englanniksi pe 16-20. Luottamuksellista neuvontaa väkivaltaa
kokeneille tytöille ja naisille. www.naistenlinja.com
Raiskauskriisikeskus Tukinainen: Kriisipäivystys 0800-97899 ma-to 9-17,
pe-su 17-24. Juristipäivystys 0800-97895 ma-pe 14-17. Ammattiapua seksuaalisesta väkivallasta ja hyväksikäytöstä selviytymiseen. www.tukinainen.fi
Monikulttuurinen Voimavarakeskus Monikan päivystys: 09-692 2304, masu 24 h. Väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille. www.monikanaiset.fi
Paikalliset turvakodit: Tukea perheväkivallan uhriksi tai sen uhkaamiksi joutuneille 24 h. www.turvakoti.net
Lähin oikeusaputoimisto: Oikeusapuohjaus 0100-86200 ma-pe 9-15.
www.oikeus.fi
Vanhempainpuhelin: 0600-12277 ma 17-20, ti ja to 10-13 ja 17-20.
Vanhempainnetti: www.vanhemmat.mll.fi/vpn/netti

Nuorten kriisipiste: 09-7535121 ma-pe 13-20, 18-29-vuotiaille;
09-32841310 ma-pe 9-13, 12-25-vuotiaille. www.nuortenkriisipiste.com

Väestöliiton monikulttuurinen työ Kotipuu: 09-228052 Neuvontaa perheen
ihmissuhteissa ja lastenkasvatuksessa maahanmuuttajille. www.vaestoliitto.fi/
monikulttuurinen_tyo. Sähköpostineuvonta: kotipuu@vaestoliitto.fi

SPR:n Nuorten Turvatalot: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku.
www.redcross.fi/apuajatukea/nuortenturvatalot/fi

Helsingin seudun SETA ry:n puhelinpäivystys: 09-681 258 55 to 18-21.
Alueelliset puhelinpäivystykset: www.seta.fi

Nyyti ry – opiskelijoiden tukikeskus: 010-806656 ma-pe 10-11.
Virtuaaliolkapää: www.nyyti.fi

AIDS-tukikeskus: 0207-465705 ma-pe 10-15.30. Neuvoja ja tukea liittyen
HIV-tartuntaan ja turvaseksiin. www.aidstukikeskus.fi

Väestöliitto, Miehen Aika -nettipalvelu:
www.vaestoliitto.fi/seksuaaliterveys/seksuaaliterveysklinikan_nettipa/miehet
Miesten keskus: 09-6129 3750. Ammatillista apua vaikeassa tilanteessa olevalle miehelle. www.miestenkeskus.fi
Lyömätön linja: 09-6126 6212. Apua miehille perheväkivaltaongelmaan.
www.miessakit.fi
Lyömätön linja Espoossa: 09-276 6280. Väkivallaton vaihtoehto miehille.
www.lyomatonlinja.fi
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Harjoitukset:
1. Väkivallan seurauksia.
Millaisia seurauksia (fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia, taloudellisia tai
muita seurauksia) väkivaltakokemuksesta voi tulla uhrille? Millaisia seurauksia tekijälle tulee? Eroaako poikien ja tyttöjen tapa reagoida väkivaltakokemukseen? Miten henkinen pahoinvointi ilmenee?
2. Väkivaltakokemuksesta selviytyminen. Jussi on juhlissa. Hän on
väsynyt ja juonut itsensä humalaan. Samaan kaveriporukkaan kuuluva
Kai pyytää Jussin toiseen huoneeseen, jossa hän kourii ja lähentelee
Jussia vastoin tämän tahtoa. Keskustelkaa seuraavista aiheista.
• Mitä seurauksia tapahtuneesta on Jussille? Kuvitelkaa itsenne Jussin
asemaan. Miltä Jussista tuntuu?
• Millä tavoin Jussin tuntemukset muuttuisivat, jos Kai olisi Jussin isosiskon poikaystävä? Jussin setä? Ennestään tuntematon? Jussin poikaystävä?
• Kuvitelkaa Jussin tilalle Jenni. Vastatkaa uudelleen edellisiin kysymyksiin. Millä tavoilla uhrin tuntemukset ja ajatukset muuttuvat, kun uhrin
sukupuoli on toinen?
• Millaisia rikoksia tapauksiin liittyy?
• Olet Jussin tai Jennin ystävä. Millä tavoilla voisit tukea ystävääsi unohtamaan häpeänsä ja syyllisyydentunteensa ja hakemaan apua? Mistä
neuvot ystävääsi hakemaan tukea ja apua?

”J-P: väkivalta, hei mikä siinä kiehtoo, sano mulle, onko siinä jotai hienoo?
JUKKA: no ei se oo hienoo, ja siks mä just yritänki rauhaa hieroo.
J-P: Väkivallast sovintoon, siihen pitäs pyrkii, tukee narkkareille, kosk´ kaikki niitä hylkii. Nykypäivän nuoris kasvaa tulevaisuus, väkivallasta sovintoon,
sillo syntyy maailma uus.
JUKKA: Väkivalta tappaa, yritetään saada se yhdes lakkaan. Miks kommunikoitte te riitelemällä, mä yritän vaikuttaa räpillä tällä.
J-P: Sotaa näkee kaikkialla, ihmisiä kuolee, merellä ja maalla
JUKKA: Veljet tappaa toisiaan, yrittää vaan suojella poikiaan
J-P: Katulapset, kaduil kuolee, työttömät jää vaan näppejään nuoleen
JUKKA: Verta, kyynelii ja väkivaltaa, lopetan ne jos mulle annat valtaa.
J-P: Odottaa en mä enää malta, huumeet, nyrkit, viina ja väkivalta, asiat noi
tuntuu nii pirun kamalalta
JUKKA: En eti ongelmii, vaan pyrin ratkasuihin, niin ei tarttis turvautuu keinoihin muihin
J-P & JUKKA: Väkivallattomuus, siinä teille asia uus!!!”
Jukka Pieskä ja Jukka-Pekka Ranta: ”Väkivallasta sovintoon” 2006

3. Apua tarjolla. Jaska on 15-vuotias suomalainen poika. Jaskan isä
lyö pojan äitiä. Tämän vuoksi Jaska, äiti ja pikkusisko ovat oppineet
varomaan isää.
• Mistä Jaskan isä voisi hakea apua päästäkseen eroon väkivaltaisesta
käyttäytymisestään? Millaista apua väkivaltaisesti käyttäytyville ihmisille
on tarjolla?
• Mistä Jaskan äiti voisi hakea apua? Missä Jaska ja hänen pikkusiskonsa
voisivat keskustella näkemästään?
• Jos perheen äiti olisikin väkivaltainen, mistä hän ja muut perheenjäsenet
voisivat saada apua ongelmaan?
• Mistä väkivallan uhrit voivat hakea apua väkivaltakokemukseen? Minkälaista apua heille on tarjolla? (tutustukaa esimerkiksi Lastensuojelun
Keskusliiton sivuihin (www.lskl.fi ja www.alalyolasta.fi).
• Mitä oikeuksia lastensuojelulaki antaa lapselle tai nuorelle, joka on
joutunut näkemään ja kokemaan väkivaltaa? Mitä velvollisuuksia yhteiskunnalla tässä tilanteessa on?
• Mistä väkivallan todistajat voivat hakea apua omassa kunnassanne?
Millaista apua? Kootkaa lista auttamistahoista puhelinnumeroineen.
• Mistä sinun olisi helpointa mennä hakemaan apua?
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5. Liitteet
Liite 1: Keskimääräinen kokonaisansio lisineen €/kk
Perhepäivähoitaja		1867€		Kaupunginjohtaja		8829€
Keittäjä			2136€		Kunnanjohtaja		6209€
Kirjastonhoitaja		2480€		Kunnaninsinööri		4173€
Lähihoitaja		2527€		Lukion rehtori		5613€
Kodinhoitaja		2502€		Osastonlääkäri		7507€
Perushoitaja		2715€		Terveyskeskuslääkäri
6263€
Hammashoitaja		2242€		Hammaslääkäri		5975€
Perhepäivänhoitaja
1867€		Palopäällikkö		4486€
Palkanlaskija		2382€		Palomies			2870€
Lastentarhanopettaja
2452€		
Linja-autonkuljettaja
2576€
Lähde: kuntatyonantaja.fi

Liite 2: Miten riidellä rakentavasti
1. Kun olet suuttunut jollekin, puhu hänelle aloittaen aina itsestäsi:
”Mua suututtaa se, kun sä…”,
”Oon vihainen sulle, koska …”,
”Mua loukkasi se, että…”.
Selitä, miten toisen teko loukkasi sinua:
”Mua suututtaa se, kun sä sanoit, että mulla on tyhmän näköinen tukka”,
”Mua harmittaa, kun sä eilen lähdit kiitää ja mä jäin yksin siihen porukkaan.”
2. Kerro, mitä muita tunteita, ajatuksia tai luuloja toisen sanat
tai teko sinussa herättivät:
”Olin aivan raivoissani…”
”Luulin, että tahallasi halusit loukata…”
”Mä aioin jo lähtee lätkimään…”
3. Anna toisen sanoa kaikki, mitä hän haluaa. Kuuntele tarkasti. Älä
keskeytä tarpeettomasti. Usko, mitä hän sanoo.
4. Älä nimittele toista tai itseäsi yhdelläkään ilkeällä, halventavalla, syyttävällä, vähättelevällä tai ärsyttävällä nimityksellä,
vaikka sinua itseäsi olisikin nimitelty. Älä esitä vähätteleviä ja kielteisiä väitteitä toisen luonteesta, ominaisuuksista tai motiiveista.
5. Pyri välttämään liioittelevia sanoja kuten ”aina” tai ”ei koskaan”,
ne eivät tarkalleen ottaen pidä paikkansa. Älä sano: ”Sä et sitten koskaan tuu ajoissa”, vaan: ”Mua harmittaa, että sä tulit myöhässä”.
6. Ilmaise riideltäessä myös aidot myönteiset tunteesi pelkkien
kielteisten sijaan:
”Oot kyllä aivan oikeessa siinä, että…”
”Oli mukavaa, että hoidit hienosti…”
”Oot mulle tärkeä.”
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7. Kerro toiselle, miten jatkossa toivoisit hänen toimivan vastaavanlaisessa tilanteessa.
”Kun seuraavan kerran ollaan siinä porukassa, niin voisit sä sanoo mulle
etukäteen, jos aiot lähtee. Sopiiko?”

Liite 3:
a) 1906 Kaikille kansalaisille yleinen ja yhtäläinen äänioikeus
b) 1962 Laki miesten ja naisten samapalkkaisuudesta
c) 1987 Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta
d) 1908 Helsingin bordellit suljetaan
e) 1971 Homoseksuaaliset teot poistetaan rikoslaista
f) 1981 Homoseksuaalisuus poistetaan sairausluokituksesta
g) 1994 Raiskaus tulee rikokseksi avioliitossa
h) 1984 Lapsen ruumiillinen kurittaminen kielletään rikoslaissa
i) 1929 Avioliitossa oleva nainen vapautuu miehensä holhouksesta
j) 2002 Samaa sukupuolta oleville pareille annetaan oikeus rekisteröidä
parisuhteensa

Liite 4: Lyhennelmä lapsen oikeuksien sopimuksesta
1. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.
2. Lapsen hyvinvointi ei saa riippua siitä, mistä päin maailmaa hän on
kotoisin tai miltä hän näyttää.
3. Aikuisten, esimerkiksi valtion johdossa toimivien, on tehtävä päätöksiä, jotka suojelevat lasta.
4. Valtioiden pitää toteuttaa nämä artiklat.
5. Valtioiden pitää auttaa vanhempia ja muita lapselle tärkeitä aikuisia
niin, että nämä voivat tukea lapsen kehitystä.
6. Kaikilla lapsilla on oikeus elämään, ja valtion pitää auttaa lapsia saamaan mahdollisimman hyvä elämä.
7. Jokainen lapsi on rekisteröitävä heti syntymän jälkeen. Syntyneellä
lapsella on oikeus nimeen ja kansalaisuuteen.
8. Valtiot varmistavat jokaisen lapsen oikeuden henkilöllisyyteen, kansalaisuuteen ja nimeen.
9. Jokaisen lapsen pitää saada elää yhdessä vanhempiensa ja perheensä kanssa, jos hänellä on hyvä olla heidän kanssaan.
10. Jos lapsi on joutunut lähtemään kotimaastaan, hänen pitää voida
palata sinne ja päästä yhteyteen oman perheensä kanssa.
11. Valtioiden pitää estää lasten sieppaaminen.
12. Lapsilla on oikeus omiin mielipiteisiin.
13. Jokaisella lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan se ei
loukkaa muita.
14. Lapsen oikeutta ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen
pitää kunnioittaa hänen ikätasonsa huomioon ottaen.
15. Lapset saavat perustaa järjestöjä ja toimia niissä.
16. Lapsilla on oikeus yksityisyyteen.
17. Lapsilla on oikeus saada tietoa maailman tapahtumista, esimerkiksi
viestintävälineistä.
18. Valtion täytyy tukea vanhempia lasten kasvattamisessa.
19. Lapsia pitää suojella väkivallalta ja hyväksikäytöltä.
20. Valtion pitää auttaa perheettömiä lapsia.
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21. Lapsia voidaan adoptoida, mutta vain jos se on lapsen kannalta
paras vaihtoehto.
22. Pakolaislapsista pitää huolehtia.
23. Vammaisten lasten pitää saada parasta mahdollista apua.
24. Lapsilla on oikeus elää terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa.
25. Laitoksissa hoitoa saavilla lapsilla on oltava hyvät oltavat.
26. Lapsilla on oikeus nauttia sosiaaliturvasta.
27. Lapsilla on oikeus kunnolliseen elintasoon.
28. Lapsilla on oikeus käydä koulua.
29. Opetuksen pitää kehittää lasten taitoja ja suvaitsevaisuutta.
30. Vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvilla lapsilla on
oikeus noudattaa oman ryhmänsä elämäntapaa ja puhua sen kieltä.
31. Lapsella on mahdollisuus leikkiin ja vapaa-ajasta nauttimiseen.
32. Lapsilla ei saa teettää liian raskasta eikä pitkäaikaista työtä.
33. Lapsia pitää suojella huumeilta ja laittomalta huumekaupalta.
34. Lapsia pitää suojella seksuaaliselta hyväksikäytöltä.
35. Valtioiden pitää estää lapsilla käytävä kauppa.
36. Lapsia pitää suojella kaikelta hyväksikäytöltä.
37. Lapsia ei saa kiduttaa eikä rangaista julmasti. Jos lapsi joutuu vankilaan, häntä pitää kohdella inhimillisesti ja hänen ikänsä pitää huomioida.
38. Alle 15-vuotiaiden lasten ei pidä osallistua sodankäyntiin.
39. Väärinkäytösten uhriksi joutuneita lapsia pitää auttaa.
40. Lakia rikkoneita lapsia pitää suojella ja heidän oikeuksiaan pitää
kunnioittaa.
41. Jos valtioilla itsellään on parempia lakeja kuin tässä sopimuksessa
luetellut, on niitä noudatettava.
42. Valtioiden pitää huolehtia, että kaikki kansalaiset tietävät lapsen
oikeudet.
43. Tätä sopimusta valvoo kansainvälinen ryhmä.
44.-45. Valtiot raportoivat säännöllisesti, miten sopimusta noudatetaan.
46.-54. Nämä artiklat ovat päätöksiä sopimuksen voimassaolosta.

Liite 5: Totta vai tarua?
1. Vastaus: Tarua. Seksuaalisen väkivallan tekijä on yleensä uhrille
ennestään tuttu ja luotettavaksi luultu henkilö. Suurin osa väkivallasta
tapahtuu sisätiloissa, esimerkiksi kodeissa.
2. Vastaus: Tarua. Seksuaalisen väkivallan uhriksi voi joutua poika, mies,
nainen tai tyttö. Uhrin pukeutumisella, ulkonäöllä tai käyttäytymisellä ei
ole mitään tekemistä seksuaalisen väkivallan kanssa. Väkivalta on vallan
väärinkäyttöä eikä koskaan uhrin syytä. Vastuu tapahtuneesta on aina
tekijän.
3. Vastaus: Tarua. Seksuaalisen väkivallan kokeminen on yleisempää,
kuin rikostilastot kertovat. Seksuaalista väkivaltaa esiintyy seurustelusuhteissa, avo- ja avioliitossa, ja se voi kohdistua myös lapsiin.
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