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Zontakerhon jäsenet kohtasivat 
Kuoppanummen koulun tyttöjä: Puhe 
seksuaalisesta häirinnästä yhdisti 

 

Päivi Valli (vas.) ja Kirsti Jokiranta. 

Maija-Liisa Nyman 

Sosiaalisessa mediassa vyörymään lähtenyt ja muihinkin medioihin levinnyt #metoo -kampanja on 
nostanut esiin seksuaalisen häirinnän eri muotoja. 

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tasa-arvolain mukaan sanallista, sanatonta tai fyysistä 
käyttäytymistä, joka on luonteeltaan seksuaalista ja ei-toivottua. 

Seksuaalisella häirinnällä loukataan toisen ihmisen henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja luodaan 
uhkaava, vihamielinen, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Tutkimusten mukaan naiset joutuvat 
seksuaalisen häirinnän kohteiksi miehiä useammin, ja usein häirinnän uhri on alaikäinen. 
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Hiidenveden Zontakerhon jäsenet ovat jakaneet omia tarinoitaan seksuaalisesta häirinnästä eri 
medioissa sekä oman paikkakunnan koulujen tyttöjen parissa. Ensimmäinen koulukohtaaminen oli 
Kuoppanummen koulun kahdeksannen luokan tyttöjen kanssa. 

Kuoppanummen koulukeskuksen rehtori Markku Tolvanen otti heti kopin tärkeästä ja ajankohtaisesta 
asiasta, ja avasi koulun ovet oman paikkakunnan Zontille. Tyttöjen lisäksi paikalla oli myös 
kuraattori Satu Lampinen. 

Hän kohtaa omassa työssään tyttöjä, joiden hämmennys, häpeä ja syyllisyys voivat olla kova paikka 
ahdistelusta puhumiselle. 

– On tärkeää saada levitetyksi tietoa siitä, että kuka tahansa voi olla ahdistelun uhri, sanoo Lampinen. 

Zonta Says NO! 

Zontakerhon jäsenet ovat kokeneet häirintää mitä moninaisimmissa paikoissa, kuten kadulla, työssä, 
koulussa, kulkuvälineissä ja harrastusten yhteydessä. Häirintä on yhä monikanavaisempaa 
digitaalisaation kypsytettyä tälle ilmiölle uuden ja usein entistäkin julmemman alustan. 

Erityisesti nuoriin kohdistuessaan voi häirinnän aiheuttama tilanne olla erittäin pelottava ja jättää 
pitkälliset jäljet. Tytöt kuuntelivat hiljaa ja kiinnostuneita, osin hieman hämilläänkin Zonta-naisten 
jakamia kokemuksellisia tarinoita. 

Sisarellisuuden henki oli luokassa käsin kosketeltava. Tilaisuudessa tytöt saivat myös tietoa Zontista 
sekä konkreettisia työkaluja seksuaalisen häirinnän kohtaamistilanteisiin. Tilaisuuden lopussa 
antamissaan palautteissa tytöt nostavat esiin erityisesti mieleen jäävinä juuri Zontakerhon jäseniltä 
kootut omat tarinat. 

– Parasta oli kuulla, että tämä asia koskee muitakin ja kaiken ikäisiä, toteavat monet tytöt. 

Tilaisuuden vetäjät Hiidenveden Zontakerhon jäsenet Päivi Valli ja Kirsti Jokiranta antavat tytöille 
konkreettisen kolmen kohdan pikaohjeen. 

– Sano EI, lähde POIS, KERRO aikuiselle, johon luotat! 

Kiitos hyvistä neuvoista selvitä tilanteesta. 

Lopuksi ladataan kännyköihin Pelastakaa Lapset ry:n Help-sovellus, josta voi saada lisätietoa ja tukea. 

– Kiitos hyvistä neuvoista selvitä tilanteesta, lukee monen tytön palautteissa. 

Palautteet kertovat omaa #wetoo-tarinaansa näiden kohtaamisten vaikuttavuudesta ja tärkeydestä. 

Hiidenveden Zontakerho jatkaa kouluihin jalkautumista hyvien alkukokemusten kannustamana. Kerhon 
puheenjohtaja Heli Jalava ja Naisten oikeuksien toimikunnan vetäjä Mari Ahola-Aalto toteavat Zontien 
olevan tässä ydintehtävänsä äärellä. 

– Tyttöjä kohtaamalla viemme eteenpäin Zontien missiota. 

Zontat tavoittelevat maailmaa, jossa tyttöjen ja naisten on hyvä olla. 

Zontakerho 

Hiidenveden Zontakerho on osa kansainvälistä Zonta International -järjestöä. 



Yksi kansainvälisistä hankkeista on Zonta Says NO -kampanja, jonka tarkoituksena on kaikkialla 

maailmassa lisätä tietoisuutta naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta ja vähentää sitä sen 

kaikissa muodoissaan. 

Hiidenveden Zontakerho ottaa vastaan hakemuksia vuoden 2018 avustuskohteiksi. 

Mahdolliset tiedustelut ja vapaamuotoiset hakemukset voi lähettää sähköpostitse 

osoitteeseen hiidenvesi@zonta.fi 

Kerho jakaa keräämiään hyväntekeväisyysvaroja erilaisiin tarkoituksiin, erityisesti naisten ja tyttöjen 

hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Zontakerho järjestää tänäkin keväänä muotigaalan, josta kertyneet varat ohjataan 

hyväntekeväisyyteen saatujen avustushakemusten perusteella. Muotigaala on tänä vuonna 14.4. 

2018 klo 16.00 Luksiassa. 
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