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Maailmanlaajuinen Zonta says NO -kampanja vastustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa oranssilla 
rannekkeella. Niitä tehtiin myös tyttöjen päivän tilaisuudessa 11.10. Nummelan nuorisokeskuk-
sessa.

Seksuaalista häirintää 
monen naisen arjessa
Zonta-kerhon jäsenet nostavat  
esiin kipeän asian

 ■ Me too -kampanja alkoi 
levitä sosiaalisessa medias-
sa lokakuussa. Yhdysvalta-
laisnäyttelijä Alyssa Milano 
pyysi kaikkia seksuaalista 
häirintää kokeneita naisia 
vastaamaan viestiinsä me 
too (minä myös). Näin ih-
miset saisivat käsityksen 
ongelman laajuudesta. Täs-
tä lähti liikkeelle valtava ja 
edelleen jatkuva vyöry so-
siaalisessa mediassa. Myös 
Hiidenveden Zonta-kerhon 
jäsenet halusivat jakaa omia 
tarinoitaan seksuaalisesta 
häirinnästä.

Seksuaalisella häirinnällä 
tarkoitetaan tasa-arvolain 
mukaan sanallista, sana-
tonta tai fyysistä käyttäyty-
mistä, joka on luonteeltaan 
seksuaalista ja ei-toivottua. 
Rajanvedon sopivan ja sopi-
mattoman välillä tekee aina 
häirinnän kohteeksi joutu-
nut henkilö. Kulttuuritaus-
tan on todettu olevan yksi 
tulkintaan vaikuttava tekijä.

Ilmiö koskettaa niin nai-
sia kuin miehiäkin, mutta 
tutkimusten mukaan nai-
set joutuvat seksuaalisen 
häirinnän kohteiksi mie-
hiä useammin. Valitetta-
van usein häirinnän uhri 
on alaikäinen. Seksuaali-
sella häirinnällä loukataan 
toisen ihmisen henkistä tai 
fyysistä koskemattomuutta 
ja luodaan uhkaava, viha-
mielinen, nöyryyttävä tai 
ahdistava ilmapiiri. Häirin-
tä on yhä monikanavaisem-
paa digitaalisaation kypsy-
tettyä tälle ilmiölle uuden 
ja usein entistäkin julmem-
man alustan.

Kohdistuu usein 
nuoriin tyttöihin
Hiidenveden Zonta-ker-

hon jäsenet halusivat jakaa 
omia tarinoitaan seksuaali-
sesta häirinnästä. Tarinoi-
ta riitti 30 jäsenen kerhos-
sa joka ikäryhmään ja am-
mattiin. Häirintää jäsenet 
ovat kokeneet mitä moni-
naisimmissa paikoissa, ku-
ten kadulla, työssä, koulus-
sa, kulkuvälineissä ja har-
rastusten yhteydessä. Sek-
suaalisen häirinnän seu-
rauksena uhri usein ensim-
mäisenä pohtii, miksi juuri 
hän tuli häirinnän kohteek-
si. Vai onko kaikki sitten-
kin vain sattumaa?

Erityisesti nuoriin kohdis-
tuessaan voi häirinnän ai-
heuttama tilanne olla erit-
täin pelottava ja jättää pit-
källiset jäljet. Surullista on 
se, että häirintä kohdistuu 
usein nuoriin tyttöihin ja 
naisiin, jotka eivät välttä-
mättä kykene puolustau-
tumaan. 

Tästä kertoo myös 
eräs Zonta-kerhon jäsen: 
”12-vuotias tyttäreni palasi 
peloissaan koulumatkalta. 
Kaksi humalaista miestä oli 
lähtenyt seuraamaan hän-
tä metsätaipaleelle, mutta 
tyttö juoksi pakoon ja pii-
loutui”. 

Toinen kertoo oman tei-
niajan tarinansa: ”Palasin 

teini-ikäisenä hämärässä 
kotiin urheiluleiriltä. Pyö-
rätien reunassa seisoi mies 
tyydyttämässä itseään. Ti-
lanne oli pelottava, koska 
mitään muuta liikennettä ei 
ollut ja muutenkin pelotti 
ajaa pimeällä kotiin”.

”Noin 15-vuotiaana kuljin 
metsäpolkua pitkin ja vas-
taan tullut mies tarrautui 
rintoihini”, kertoo kolmas.

Sanallisia sivalluksia, 
kehollisia kolhaisuja
Hiidenveden Zonta-ker-

hon jäsenet kertovat, kuin-
ka seksuaalisen häirinnän 
tyypillisiä aseta ovat kä-
det, sanat ja katse. Teks-
tien ja kuvien lähettely eri 
kanavissa tarjoaa monen-
laisia mahdollisuuksia häi-
rinnälle.

”Sain sähköpostiviestin 
naiselta, joka kertoi ole-
vansa minusta kiinnostu-
nut. Mukana oli linkki, jon-
ka otsikkona oli alastonku-
via”, kertoo eräs Zonta-ker-
hon jäsen.

Häirintä tuntuu vielä 
konkreettisemmin ja rajum-
min, kun kohteeseen käy-
dään kiinni. Se on ollut vie-
reiseltä tuolilta käden pol-
velle laittamista kokouksis-
sa ja illallisilla tai rohkeam-
paa kontaktia.

”Kesätöissä lihatiskin ta-
kana kauppias taputti taka-
puoltani samalla kun pal-
velin asiakasta. 

”Olin kesätöissä kaupas-
sa ja hain täydennystä va-
rastosta. Vieraileva myyn-
tiedustaja kouri jalkoväliäni 
ohi mennessään” tai ” rin-
toihini tartuttiin takaapäin”.

Zonta- kerhon jäsenet 
ovat kohdanneet myös huo-
rittelua ja joutuneet suora-
naisten seksiehdotustenkin 
kohteiksi. 

”Kulkiessani kaupungilla 
minulle tarjottiin rahaa sek-
sipalveluista”, kertoo yksi 
jäsen. Toinen kertoo paidan 
päältä repimisestä ja huo-
raksi haukkumisesta.

Häirintää kuvaavista ker-
tomuksista ilmenee, kuin-
ka katseellakin voi riisua.

”Työhaastattelussa tun-
sin, että minut skannattiin 
katseella alhaalta ylös ja 
takaisin”. 

Joskus huumoriksi tar-
koitettu muuttuu härskik-
si häirinnäksi.

”Kollega aloitti miesval-
taisen palaverin lipsautta-
malla esiin pornosivuston”.

Härskit ja vihjailevat pu-
heet ja ehdotukset jättävät 
omat jälkensä.

”Puutarharetkellä bus-
sinkuljettaja vitsaili todella 
härskisti seksivitsejä, mikä 
sai meidät retkeläiset todel-
la vaivaantuneiksi”.

Jotkut häirintätilanteet 
voivat ”jäädä päälle” pit-
kiksikin ajoiksi, kun häi-
rikkö ottaa yhä uudestaan 
kontakteja tai lähettää yh-
teydenottopyyntöjä. Jotkut 
ovat kohdanneet uransa 
varrella häirintää toistami-
seen ja jatkuvasti. 

”Työpaikalla se on ollut 
takapuolelle läpsyttelyä ja 
kourimista, jatkuvaa ja pii-
naavaa lähentelyä arvaa-
mattomissa tilanteissa aihe-
uttaen jopa pelon tunteita, 
sanallisia sivalluksia liitty-
en ulkonäköön ja seksuaa-
lisuuteen, objektiksi teke-
mistä tytöttelynä sekä häm-
mennyksen aiheuttamista.” 

Myös omaa kehoa koske-
vat kommentit, kuten rin-
tojen arvostelu nostetaan 
esiin useamman kerran ker-
hon jäsenten tarinoissa.

Suljetun tilan tuskaa

Monet ovat selviytyneet 
häiriköinnistä poistumalla 
tai pakenemalla. Seksuaa-
lisen häirinnän tilanne on 
erityisen haastava silloin, 
kun se tapahtuu tilassa, jos-
ta on vaikea paeta. Tällai-
sia voivat olla esimerkiksi 
hissi, auto tai jopa koulu-
luokka.

”Autokoulussa opettaja-
ni ohjasi minut ajotunnilla 
hiekkakuopalle ja alkoi lä-
hennellä”, kertoo yksi ker-
hon jäsen. Yhtä jäsentä on 
yritetty lähennellä työntä-
mällä seinää kohti hississä.

”Junavaunussa itsensä 
paljastaja avasi edessäni 
takkinsa”, kuvailee eräs jä-
sen. Toisen tarinassa on 
pelottava tilanne syntynyt 
vastapäätä istuvan itsensä-
tyydyttäjän vuoksi. Jopa yli-
oppilaskirjoitusten koe on 
mennyt mönkään itsensä-
paljastajan ajettua meno-
matkalla hitaasti vieressä.

Koulun luokkatila koe-
taan myös ahtaaksi pai-
kaksi, joka on omiaan li-
säämään siellä tapahtuvan 
häirinnän tuskaa. Zontatkin 
kertovat opettajan ja opis-
kelijan välillä syntyneestä 
häirinnästä, jonka suunta 
voi olla opiskelijalta opet-
tajalla tai päinvastoin. Kat-
seet, kosketukset ja sanat 
tulevat koulukertomuksis-
sa monella eri tavalla esiin.

Zonta Says NO

Hiidenveden Zonta-ker-
hon viesti vie eteenpäin 
Zontien missiota. Zontat 
tavoittelevat maailmaa, jos-
sa tyttöjen ja naisten on 
hyvä olla.

– Yhteisten kokemusten 
jakaminen hitsasi kerhom-
me jäsenet entistä tiiviim-
min yhteen, sanoo kerhon 
puheenjohtaja Heli Jalava.

– Ammatissani lääkärinä 
ja psykoterapeuttina koh-
taan jatkuvasti ihmisiä, joi-
hin ahdistelu on jättänyt 
jälkensä jopa vuosikymme-
niksi. Hämmennys, häpeä 
ja syyllisyys voivat estää 
ahdistelusta puhumisen ja 
siitä selviytymisen.

Hiidenveden Zonta-ker-
ho on osa kansainvälis-
tä Zonta International -jär-
jestöä, joka työskentelee 
Yhdistyneiden Kansakun-
tien (YK) ja Euroopan neu-
voston (EN) kautta vaikut-
taakseen maailmanlaajuises-
ti sukupuolten tasa-arvoon 
ja naisten oikeuksiin. Yksi 
kansainvälisistä hankkeis-
ta on Zonta Says NO -kam-
panja, jonka tarkoituksena 
on kaikkialla maailmassa li-
sätä tietoisuutta naisiin ja 
tyttöihin kohdistuvasta vä-
kivallasta ja vähentää sitä 

We too (myös me) on Hiidenveden Zonta-kerhon 
vastaus naisten kokemasta seksuaalisesta 
häirinnästä syntyneeseen me too-kampanjaan. 
Kerhon jäsenet jakoivat omia  
kokemuksiaan seksuaalisesta häirinnästä.

sen kaikissa muodoissaan.
Vuosittain 25.11. vietettä-

vänä kansainvälisenä päi-
vänä naisiin kohdistuvan 
väkivallan lopettamiseksi 
Hiidenveden Zonta- kerho 
on kutsunut vieraakseen 
Vuoden naisena ansioistaan 
tasa-arvon saralla palkitun 
näyttelijän ja laulajan  Kat-
riina Honkasen. 

Tyttöjen sukupuolielinten 
silpominen ja Intian rais-
kaustapaukset olivat viimei-

set pisarat, joiden vaiku-
tuksesta Mikkelin kaupun-
ginteatterin johtajana työs-
kentelevä Katriina Honka-
nen päätti ryhtyä toimeen 
ja innostaa taiteilijoita tais-
teluun tyttöjen kohtaamaa 
väkivaltaa, laiminlyöntejä 
ja vähättelyä vastaan.

Hän perusti vuonna 2015 
Wings to Fly- haaveille sii-
vet operaation yhdessä 
Plan- lastenoikeusjärjestön 
kanssa. Hyväntekeväisyys-

operaatio tuotti 50 000 eu-
roa ja runsaasti lisää Plan-
kummeja.

Asiasta kiinnostuneet 
ovat lämpimästi tervetul-
leita kuulemaan ja kes-
kustelemaan hankkeesta ja 
sen tuloksista lauantaina 
25.11.2017 kello 16 Num-
melan keskustan cafe Ca-
saleniin. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy.

Kirsti Jokiranta


