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Alkusanat
Tämä kirja on julkaistu aiemmin englanniksi nimellä Gendered and Sexualised Violence
in Educational Environments, mutta suomenkielistä teosta on muokattu paremmin oppimateriaaliksi soveltuvaksi. Kirjat tehtiin osana Aware-projektia "Increasing Awareness in
educational Organisations of Sexualised and Gendered Violence -publication and web
project 2001–2002".
Aware-projektin rahoitti Euroopan Unionin Daphne-ohjelma, jonka tavoitteena on
kehittää keinoja naisiin, lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan estämiseksi.
Aware-projektin tavoitteena oli 1) lisätä julkista ja tieteellistä tietoisuutta koulutusorganisaatioissa seksualisoituneesta ja sukupuolistuneesta väkivallasta, 2) kehittää olemassaolevien tutkimusverkostojen välistä viestintää ja 3) tuottaa julkaisu, joka soveltuu pedagogian korkeakouluopetuksen oppimateriaaliksi. Pyrimme ehkäisemään väkivaltaa lisäämällä päättäjien, kasvattajien ja kouluttajien sekä suuren yleisön tietoisuutta sukupuolistuneen ja seksualisoituneen väkivallan eri muodoista.
Aware-projektin organisoi Oulun yliopiston naistutkimuksen oppiaine, joka on aktiivisesti edistänyt nais- ja sukupuolitutkimusta Pohjois-Euroopassa. Suurin osa kirjoittajista
on Pohjois-Euroopasta, ja kirja antaakin erityisesti pohjoisia näkökulmia sukupuolistuneeseen ja seksualisoituneeseen väkivaltaan kasvatuksessa ja koulutuksessa. Joukossa on
myös angloamerikkalaisia artikkeleita, jotka antavat kirjaan vertailevan näkökulman.
Julkaisun keskeisiä teema-alueita ovat feminiinisyyden, maskuliinisuuden ja väkivallan representaatiot koulussa, seksuaalinen häirintä ja ahdistelu sekä heteronormatiivisuus
ja seksuaalinen väkivalta. Teemat ovat kietoutuneet yhteen artikkeleissa.
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kiittää rahoittajiamme, jotka tekivät projektista mahdollisen.
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Johdanto
Vappu Sunnari, Mervi Heikkinen ja Jenny Kangasvuo
Seksuaalisuus on korostetussa asemassa nykyajan länsimaisessa elämässä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yhä useammat ihmiset näyttävät rakentavan identiteettiään ja
etsivät totuutta itsestään seksuaalisuuden kautta. Seksuaalisuudesta on myös tehty merkittävä taloudellisen ja poliittisen toiminnan väline.
Seksuaalisuuden korostaminen ja seksuaalinen moninaisuus ovat suurten yhteiskunnallisten ja kulttuuristen suuntausten – erityisesti postmodernismin ja globalisaation – osatekijöitä.
Postmodernismilla tarkoitamme pyrkimystä irrottautua valistuksen aikakaudella kehittyneistä ihanteista eli positivismista sekä uskosta lineaariseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja ihmisen älykkyyteen ongelmien ratkaisemisen avaimena. Termiä globalisaatio on
puolestaan käytetty kuvaamaan maailmanlaajuisia yhteiskunnallisia muutosprosesseja ja
ideologioita. Prosessina globalisaatio viittaa ristiriitaisiin muutoksiin politiikan ja talouden, pääoman ja työvoiman, valtioiden ja markkinoiden sekä kansainvälisen ja kansallisen politiikan välillä mutta myös muuttuviin käsityksiin ajasta, paikasta ja tilasta. Globalisaation ideologiat vaihtelevat, mutta sen johtavana ideologiana vaikuttaa olevan neoliberalismi. Jan Pettmanin (1999) näkemyksen mukaan neoliberalistisen globalisaatioideologian tarkoituksena on tehdä globalisaatioprosessista ikään kuin luonnollinen, epäpolitisoida se ja kääntää ihmisten huomio pois niistä poliittisista ja taloudellisista päätöksistä ja
toimista, jotka pitävät globalisaation käynnissä ja määrittävät sen suuntaa. Globalisaation
vaikutukset eivät tietenkään ole pelkästään negatiivisia, mutta ne ovat epäsuhtaisia ja
nykysuuntauksessaan kärjistävät epätasa-arvoisuutta maapallolla. Globalisaation harmaalle vyöhykkeelle sijoittuu maailmanlaajuinen seksikauppa, jota edistivät myös muut
1900-luvulla seksuaalisessa kulttuurissa tapahtuneet muutokset.
Brittiläisen sosiologin Jeffrey Weeksin (1995) mukaan 1900-luvulla tapahtui seksuaalisessa kulttuurissa joiltain osin mullistavia muutoksia. Yksi tällainen muutos koski seksuaalietiikkaa. 1900-luvun alussa seksuaalietiikan normit saneli kirkko, olipa kysymys
sitten siitä, kuka saa harjoittaa seksiä, milloin saa harjoittaa seksiä ja missä tarkoituksessa
tai siitä, saako seksuaalisuus näkyä, saako siitä puhua ja saako siitä nauttia. Vuosisadan
aikana kirkko on menettänyt monopoliasemansa seksuaalinormien säätäjänä, mikä on
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merkinnyt merkittävää seksuaalista vapautumista. Seksuaalinen vapautuminen toi mukanaan vapaampia ja suvaitsevaisempia asenteita avioliiton ulkopuolista seksiä, syntyvyyden säätelyä, avioeroja ja seksuaalisia vähemmistöjä kohtaan. Alettiin hyväksyä ajatus,
että seksuaalisuus luonnehtii myös naista, vaikka hyväksyntä yleensä tapahtuu miehen
seksuaalisuuden ehdoilla. Seksuaalisuudesta puhutaan ja siitä keskustellaan entistä paljon
avoimemmin, ja yhä harvemmalle se on tabu. Lisäksi koko seksuaalinen käyttäytyminen
on muuttunut. Seksiä ei rajata pelkästään avioliittoon kuuluvaksi asiaksi, ja nuorilla on
ensimmäiset seksuaaliset kokemukset nuorempana kuin heidän omilla vanhemmillaan.
Myös perheet ovat muuttuneet: erot, avoliitot, sukupuolten ja erilaisten seksuaalisuuksien
tasa-arvon vaatimukset sekä erilaiset perhemuodot haastavat tarkastelemaan perheinstituutiota uusista näkökulmista. Seksuaalikulttuurin muutosta edustavat myös seksuaalisuuden entistä laajempi käyttö poliittisissa, mainonnallisissa ja muissa taloudellisissa tarkoituksissa.
Sen lisäksi, että seksuaalisuuden monimuotoistuminen on merkinnyt seksuaalista
vapautumista, länsimaisessa seksuaalikulttuurissa viime vuosisadalla tapahtuneet muutokset ovat merkinneet yksilökeskeisyyden kasvua ja yksilön oikeuksien painottamista
tavalla, joka ei ole edistänyt tasa-arvon eikä oikeudenmukaisuuden toteutumista: kapitalistisen markkina-ajattelun mukaisesti maksukykyisille kuluttajille on luotu ja luodaan jatkuvasti uusia markkinoita myös seksuaalisuuden ja seksin nimissä. Positiivisena voidaan
pitää suurempaa vapautta tehdä valintoja, mutta mikäli tämä tapahtuu kysymättä, onko
toisillakin vapaus valintoihin, valinnanvapautta laajassa mielessä voi pitää hyvin näennäisenä. ’Valinnanvapaus’ on poliittinen termi sekä yhteiskunnan että yksilön identiteetin
näkökulmasta. Valinnanvapaus ilman samanaikaista vastuun korostamista voi johtaa siihen, että omia fantasioita tyydytetään ajattelematta lainkaan kärsimystä, jota saatetaan
aiheuttaa toisille ihmisille. ’Valinnanvapaus’ määrittyy aina kontekstissaan, ja siinä ovat
tärkeinä tekijöitä sukupuoli, sosiaaliluokka, etnisyys, kyvyt ja varallisuus.
Seksuaalisuuden kaupallistumisen merkkeihin kuuluvat seksuaaliteollisuuden ja pornon uudet markkinat ja teknologiat, seurustelun kaupallistuminen sekä seksuaalisuuden
entistä laaja-alaisempi käyttö mediassa, muodissa ja mainonnassa. Seksuaalisuuden käyttämisestä poliittisiin tarkoituksiin voi mainita esimerkkeinä sellaisia yhteiskunnallisia
liikkeitä kuin naisliike ja homoseksuaalien vapautuminen, mutta siinä ei ole kaikki: seksuaalisuutta ja seksuaalista väkivaltaa käytetään hyväksi myös sekä sota- että muilla
poliittisilla taistelukentillä.
Edellä mainitut muutokset seksuaalisessa kulttuurissa ovat tyypillisiä länsimaisille
yhteiskunnille, mutta globalisaation vaikutuksesta ne leviävät ympäri maailmaa populaarikulttuurin, maailmantalouden, mainonnan ja muodin mukana.
Monet seksuaaliseen ajatteluun liittyvät asiat, joita länsimaissa on perinteisesti pidetty
selviöinä – sukupuolijako ja erottelu oikean ja väärän sekä normaalin ja epänormaalin
välillä – ovat siis murtumassa, mutta mitä ovat uudet totuudet seksuaalisuudesta? Monimuotoisuus, suvaitsevaisuus ja tasa-arvo – vai monimuotoisuus, itsekkyys ja epätasaarvo? Kysymys länsimaisen seksuaalikulttuurin tulevaisuudesta on tärkeä, mutta tässä
artikkelikokoelmassa emme yritä vastata siihen. Sen sijaan keskitymme teemoihin, joissa
seksuaalisuutta käytetään epätasa-arvon rakentamisen ja ylläpitämisen sekä uhkailun ja
alistamisen välineenä. Artikkelien kirjoittajat haluavat nostaa avoimen keskustelun piiriin kasvatus- ja koulutusorganisaatioissa tapahtuvan seksualisoituneen ja sukupuolistu-
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neen väkivallan, ja – mikä tärkeämpää – he haastavat opettajia ja muita kasvattajia kehittämään sukupuolitietoista, väkivallatonta kasvatuskulttuuria.
Tämän teoksen kirjoittajat lähtevät siitä, että mikä tahansa sellainen toiminta tai
rakenne, joka alistaa toista tai toisia tai joka vähättelee heitä, on väkivaltainen riippumatta
siitä, onko teko fyysinen vai ei. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna väkivalta muodostaa
jatkumon, johon kuuluvat fyysinen, verbaalinen, emotionaalinen jne. vallan väärinkäyttö
yksilön, ryhmän ja sosiaalisten rakenteiden tasolla (ks. Kelly 1987).
Seksuaalisuuden ja väkivallan ohella teoksemme keskeisimpiä käsitteitä ovat sukupuoli sekä sukupuolistunut ja seksualisoitunut väkivalta.
Yksinkertaisimmillaan käsitettä sukupuoli (gender) käytetään korvaamaan termi nainen tai mies. Tämä ei kuitenkaan ole käsitteen sisältö sukupuolitietoisemmassa keskustelussa. Gender-termin ottivat käyttöön feministiset tutkijat 1970-luvulla. Sillä viitattiin
biologisten sukupuolten välisten suhteiden sosiaaliseen järjestykseen ja sukupuoleen
perustuvien erottelujen sosiaaliseen luonteeseen. Nyttemmin Joan Scott on ehkä kansainvälisesti tunnetuin käsitteen puolestapuhuja. Hänen gender-määritelmänsä on kaksiosainen. Määritelmän ensimmäinen osa pohjaa oletukseen, että ”gender” on sellainen sosiaalisiin suhteisiin olennaisella tavalla kytkeytyvä asia, jonka perusta on biologisten sukupuolten (sex) näkyvissä eroissa. Toinen oletus – erottamattomasti ensimmäiseen kytkeytyvä – kuuluu, että sukupuoli on valtasuhteiden määrittämisen primaariperuste tai vaihtoehtoisesti ”taistelukenttä”, jolla tai jota hyväksi käyttäen valta artikuloidaan (Scott 1996,
167–169).
Scottin mukaan ”gender”-käsitteen käytöllä viitataan sellaisiin rakenteellisiin ja ideologisiin ulottuvuuksiin, joissa ollaan tekemisissä biologisten sukupuolten välisten suhteiden kanssa. Hän (ibid., 156) toteaa, että nämä ulottuvuudet voivat olla – mutta eivät välttämättä ole – seksuaalisuuden määrittämiä. Toiset tutkijat, kuten Chrys Ingraham ja Rosi
Braidotti, kiinnittävät enemmän huomiota seksuaalisuuteen analysoidessaan naisten asemaa yleensä ja erityisesti heidän alistettua asemaansa suhteessa miehiin.
Chrys Ingraham huomauttaa, että käsitteen ”gender” käyttö on jopa epäpolitisoinut
seksuaalisuutta ja palauttanut sen tulkintaa kohti aiemmin vallalla ollutta biologisointia.
Hän aloittaa analyysinsä mielikuvista ja esittelee käsitteen heteroseksuaalinen imaginaari (heterosexual imaginary). Althusseria lainaten Ingraham määrittelee imaginaarisen
sellaisiksi mielikuviksi tai esityksiksi todellisuudesta, jotka naamioivat elämän historialliset ja materiaaliset ehdot. Hänen näkemyksenään on, että seksuaalisuuteen liittyvät mielikuvat muodostavat kyseisenkaltaisen imaginaarin: ne estävät näkemästä, miten heteroseksuaalisuus operoi sukupuolten rakentamisessa ja sulkee ulkopuolelleen sellaiset kriittiset
analyysit, jotka kohdistuvat heteroseksuaalisuuteen sukupuolia organisoivana insituutiona. (Ingraham 1997, 275.) Heteroseksuaalisen imaginaarin takia heteroseksuaalisuutta
pidetään itsestään selvänä – ikään kuin luonnon lakina – kun taas sosiaalinen sukupuoli
(gender) ymmärretään sosiaalisesti rakentuneeksi arjen määrittäjäksi. Tämän vuoksi,
toteaa Chrys Ingraham, on parempi käyttää termiä heterogender termin gender sijasta.
Heterogender terminä painottaa heteroseksuaalisuuden ja sosiaalisen sukupuolen välisiä
yhteyksiä, ja termin käytöllä pyritään poistamaan vinoutunut jako heteroseksuaaliseen
luonnolliseen ja sukupuoliseen (gender) kulttuuriseen. Lähtökohtana on, että molemmat
ovat sosiaalisesti rakentuneita ja siten avoimia muille konfiguraatioille ja muutokselle.
(Ingraham 1997, 276.)
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Rosi Braidotti pitää seksuaalisuuden asemaa nais- ja miesidentiteettien rakentumisessa sekä sukupuoleen perustuvissa jaotteluissa ja hierarkioissa vielä keskeisempänä
kuin Chrys Ingraham. Braidotti puhuu ihmisten lihallisuudesta korostaen, että fantasioilla,
haluilla ja mielihyvän etsinnällä on tärkeä ja rakentava rooli ihmisen elämässä siinä missä
rationaalisella ajattelulla ja poliittisella toiminnallakin (Braidotti 2000, VI). Nais- ja
miesidentiteettien ja jakojen muodostumisessa Braidotti asettaa etusijalle seksuaaliset erot
ja uskoo, että tämä priorisointi antaa paremmin tilaa ajatukselle ihmisten ruumiillisuudesta. Hän sanoo kyseisen priorisoinnin tähtävän siihen, ettei kehoa latistettaisi pelkäksi
luonnon ilmentymäksi muttei ainoastaan sosiaaliseksi konstruktioksikaan. Sen sijaan sen
tarkoituksena on nähdä ihmiset luonnon ja kulttuurin välisessä interaktiossa ja samalla
vallasta käytävän myllerryksen kentällä. Tällaisten lähtökohtiensa perusteella Braidotti
pitää ”gender”-termin käyttöä epämielekkäänä (Braidotti 2000, VII.)
Tässä teoksessa käytetään termiä ”gender” ja muita, enemmän seksuaalisuutta painottavia termejä, kun käsitellään sukupuoleen perustuvia jakoja, hierarkioita ja identiteettejä. Tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin pidämme Ingrahamin ja Braidottin tapaan sekä
sosiaalista sukupuolta (gender) että seksuaalisuutta vahvasti kulttuurisina konstruktioina
ja uskomme, että vaikka seksuaalisuus on tärkeässä asemassa pyrkimyksissä määrittää
naisten paikkaa/paikkoja nykyajan länsimaisissa kulttuureissa, käytetään kontrollointi- ja
alistamispyrkimyksissä samanaikaisesti myös muita välineitä. Siihen, mitkä keinot kulloinkin ovat käytössä, vaikuttavat monet erilaiset tekijät kunkin tilanteen konkreettisista
ehdoista historiallis-kulttuurisiin ja uskonnollis-maailmankatsomuksellisiin tekijöihin, ja
merkittävää on tietenkin myös se, missä määrin valtautuneita alistuspyrkimysten kohteina olevat ovat. Toinen syy vaihteleviin terminologisiin valintoihin johtuu siitä, että
kokoelman kirjoittajien omat, henkilökohtaiset lähtökohdat vaihtelevat tässä asiassa.
Sosiaalisen sukupuolen käsitteellistämisen ohella heteroseksuaalisuuskonstruktiot ovat
puheenaiheena muissakin feminististen ja muiden sukupuolitietoisen tutkijoiden keskusteluissa. Kiisteltyihin aiheisiin kuuluu esimerkiksi kysymys siitä, onko heteroseksuaalisuus länsimaisissa yhteiskunnissa edelleen valtaosin asetelma, jossa miehet esineellistävät
ja käyttävät hyväksi naisen vartaloa vai ovatko naiset aloitteentekijöitä ja tasa-arvoisia
kumppaneita molemminpuoliseen haluun perustuvissa heteroseksuaalisissa suhteissa.
Seksuaalisuuteen liittyvä väkivalta osoittaa, että onpa vastaus edellä olevaan kysymykseen mikä tahansa, seksuaalisuutta ja seksiä käytetään hallitsemisen ja alistamisen keinona. Sekä laadulliset että määrälliset tutkimukset osoittavat jatkuvasti, että suurin osa
miehiin ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta on miesten aiheuttamaa, että naisiin kohdistuvasta väkivallasta vastaavat suurimmalta osin miehet, jotka ovat tai ovat olleet läheisessä suhteessa uhrin kanssa, ja että hyökkäykset tapahtuvat usein kotona.
Määrittelemme seksualisoituneeksi/seksuaaliseksi väkivallaksi kaikki sellaiset fyysiset,
visuaaliset tai verbaaliset teot, jotka ihminen kokee joko tapahtumahetkellä tai myöhemmin uhkaksi, loukkaukseksi tai hyökkäykseksi itseään kohtaan ja jotka liittyvät seksiin tai
joissa seksuaalisuutta ja/tai seksuaalisuuskonstruktioita käytetään tavalla tai toisella keinona edellä mainitussa. Tämän määritelmään piiriin kuuluvat esimerkiksi raiskaus, kumppanin pahoinpitely, seksuaalinen häirintä ja ahdistelu, insesti, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja pornografia. Nämä teot ovat valtaosin, joskaan eivät täysin, miesten väkivaltaista käytöstä naisia ja tyttöjä kohtaan. (vrt. Maynard & Winn 1997, 179.)
Jotkut tutkijat käyttävät seksuaalisen väkivallan sijasta mieluummin termiä naisten
alistamisen erotisointi ja pyrkivät tällä tekemään selvän eron erilaisten seksuaaliseen elä-
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mään liittyvien rakentavien komponenttien sekä vastakkaisia tendenssejä palvelevien
komponenttien välillä. Margaret Jackson kuuluu näihin tutkijoihin. Hän uskoo, että 1800luvulta lähtien on ollut käynnissä valtava prosessi, jossa länsimaiset naiset on seksualisoitu, ja että tämän prosessin ydin ei ole ’vapautuminen’ vaan pikemminkin naisten alistamisen erotisointi siten, että todelliset valtasuhteet sukupuolten välillä jäävät piiloon (ks.
esim. Jackson 1987).
Kaikkiin eri sukupuolten välillä tapahtuvaan väkivallan muotoihin ei sisälly seksuaalisuuskomponenttia. Monissa tutkimuksissa on havaittu, että tytöt ja naiset kohtaavat kasvatus- ja koulutusympäristöissä väkivaltaa, jolle on keskeistä naisten älykkyyden vähättely (esim. Sunnari 1997). Eri tilanteissa tapahtuvan väkivallan ytimen näkyväksi tekemisen kannalta – ja asiasta käytävän konkreettisen keskustelun kannalta – olisi ehkä mielekästä puhua erikseen seksualisoituneesta/seksuaalisesta väkivallasta ja sukupuolistuneesta
väkivallasta siten, että seksualisoituneen ja seksuaalisen väkivallan käsitteillä viitattaisiin tapauksiin, joissa välineenä käytetään seksuaalisuutta ja erilaisia seksuaalisuuskonstruktioita. Sukupuolistuneen väkivallan käsitteellä puolestaan voitaisiin viitata sellaiseen
verbaaliseen, visuaaliseen tai muuhun tekoon tai struktuuriin, joka perustuu epäkunnioittaviin, alistaviin tai aliarvioiviin asenteisiin toista tai toisia sukupuolia kohtaan ja jolla
tavalla tai toisella pyritään tämän/näiden alistamiseen tai vaientamiseen mutta jossa eivät
suoranaisesti näytä olevan seksuaalisuus tai seksuaalisuuskonstruktiot mukana.
Julkaisussa lähestytään seksualisoitunutta ja sukupuolistunutta väkivaltaa kolmesta eri
näkökulmasta, jotka ovat 1) feminiinisyyden ja maskuliinisuuden representaatiot ja väkivalta koulussa, 2) sukupuolistunut ja seksualisoitunut häirintä ja ahdistelu erilaisissa kasvatus- ja koulutusympäristöissä ja 3) heteronormatiivisuus ja seksuaalinen väkivalta. Teos
on tällä perusteella jaettu kolmeen osioon. Esittelemme kuhunkin osioon sijoittamamme
artikkelit osioiden alussa.
Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta on oleellinen osa organisaatioiden kulttuuria, mukaan lukien kasvatus- ja koulutusorganisaatiot. Kilpailu menestyksestä, taistelu
norminmukaisuudesta ja sukupuoleen, ikään, etnisyyteen ym. tekijöihin perustuvat hierarkkiset arvojärjestelmät ovat keskeisiä tekijöitä, jotka ylläpitävät näitä ilmiöitä. Ne ovat
komponentteina myös globalisaatioprosesseissa.
Globalisoituvassa kontekstissa tapahtuva seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta
ja sitä ylläpitävät kulttuurit haastavat opettajia ja muita kasvattajia kehittämään kykyä toimia sekä vahvoina, sivistyneinä ja valtautuneina kasvattajina että koulu- ja kasvatuskulttuurien analysoijina. Tämä ei kuitenkaan ole tarpeeksi. Lisäksi on tärkeää, että me opettajina ja kasvattajina teemme ihmisarvoa ja tasa-arvoa tukevia päätöksiä ja kehitämme taitoja tukea ihmisten kasvua tähän suuntaan
Seksuaalisen ja sukupuolistuneen väkivallan eliminoimisessa ei voi onnistua, ellei siitä
ole edes tietoinen. Yhä edelleen sukupuoli ja seksuaalisuuskin ovat pääasiassa vaiettuja ja
piiloisia asioita sekä yliopisto-opetuksessa että muussa koulutuksessa peruskoulutus
mukaan lukien. Tällainen tilanne aiheuttaa sen, että sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja
sukupuolten välisiin suhteisiin liittyvät asiat opitaan heterosukupuoleen perustuvan piiloopetussuunnitelman kautta. Tämän kirjan on omalta osaltaan tarkoitus palvella heterosukupuoleen perustuvan piilo-opetussuunnitelman näkyväksi tulemista. Haastamme kasvattajia keskustelemaan, miten ehkäistä seksualisoitunutta ja sukupuolistunutta väkivaltaa.
Omalta osaltamme haluamme korostaa hierarkioihin perustumattomien ihmissuhteiden
tukemisen tärkeyttä sekä tarvetta kehittää sellaista pedagogista kulttuuria, jossa arvoste-
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taan ihmisyyttä, tasa-arvoa ja sellaista laaja-alaista sivistyneisyyttä, joka sisältää myös
sosiaalisen, emotionaalisen ja esteettisen sivistyneisyyden.
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Osio 1 Feminiinisyyden ja maskuliinisuuden
representaatiot ja väkivalta koulussa

Johdattelua aiheeseen
Vappu Sunnari
Oppivelvollisuuskoulun opetussuunnitelmien virallisiin tavoitteisiin sisältyy tavoite kasvattaa kyvykkäitä kansalaisia tavalla, joka edistää oikeudenmukaisuutta. Ajatus on abstraktilla tasolla hyväksytty laajalti, mutta käytännössä tavoitteen toteutuminen on puutteellista. Esimerkiksi sellaiset tekijät kuten maantieteellinen ja sosiaalinen asema, kulttuuriset ja institutionaaliset arvot, sukupuoli, etnisyys sekä ”joukkoon” kuuluminen tai kuulumattomuus vaikuttavat kulloiseenkin kansalaisuuden toteutumisen tasoon. Nämä tekijät
määrittävät myös koululaisten asemaa kansalaisina ja kansalaisuuteen kasvajina. Seuraavissa kuudessa artikkelissa pyritään tekemään näkyväksi eräitä nimenomaan koulumaailmaan sijoittuvia kansalaisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen kulttuurisia rajoitteita ja esteitä: sukupuolistunutta ja seksualisoitunutta väkivaltaa ja niihin yhteydessä olevia feminiinisyyden, maskuliinisuuden ja seksuaalisuuden representaatioita sekä suosiontavoittelua.
Kouluväkivaltatutkimuksen valtavirta on keskittynyt väkivallan määrään ja muotoihin, ja tutkijat ovat myös yrittäneet vastata kysymykseen, miksi joku henkilö on väkivaltainen.1 Saadut tulokset viittaavat siihen, että kouluväkivalta on yleistä ja että väkivallan
käyttäjät ja uhrit ovat sekä poikia että tyttöjä, joskin useimmin poikia. Edelleen tutkimuksista käy ilmi, että pojat käyttävät fyysistä väkivaltaa enemmän kuin tytöt ja että tyttöjen
väkivalta on tyypillisemmin epäsuoraa. Epäsuoraa hyökkäystä pidetään vahingollisena
käyttäytymisenä, jossa kohdetta vastaan hyökätään kierrellen. Tämän johdosta kiusaajaa
ei tunnisteta eikä syytetä väkivallasta. Sosiaalista manipulaatiota, esimerkiksi pahantahtoisten juorujen levittelyä, pidetään yhtenä epäsuoran väkivallan muotona. Erottelu suoran ja epäsuoran väkivallan välillä sekä siitä seuraava tulkinta, jonka mukaan edellinen on
1. Tavallinen käsite, jota käytetään kouluväkivaltatutkimuksen valtavirran keskusteluissa Pohjoismaissa ja yleisemminkin, on kiusaaminen. Tiivistetysti voidaan sanoa, että suomenkielinen termi viittaa tekoihin, joita
pidetään vaarattomampina kuin ”oikeaa väkivaltaa”. Se ei kuitenkaan ole käsitteen alkuperäinen merkitys.
Norjalainen kouluväkivaltatutkija Dan Olweus (1999) esitteli käsitteen ja määritteli sen aggressiivisen käyttäytymisen muodoksi, joka ei ole satunnaista vaan systemaattista ja kohdistuu toistuvasti samaan yksittäiseen
lapseen epäsuhtaisessa valtatilanteessa. (Olweus 1999.)
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tyypillistä pojille ja jälkimmäinen tytöille, on johtanut oletukseen, että tyttöjen väkivalta
saattaa olla jopa moraalisesti ongelmallisempaa kuin poikien. Kouluväkivaltatutkimuksen valtavirrassa tyypillisimpinä väkivallan syinä on pidetty sosio-ekonomisia tekijöitä,
aviollisia2 ja muunlaisia ongelmia perheessä ja ongelmia, jotka liittyvät tiettyjen yksilöiden erityiseen aggressiivisuuteen. Sitä, ylläpitääkö koulu väkivaltaista käyttäytymistä, on
pohdittu hyvin vähän, ja vähällä huomiolle on jäänyt myös kysymys, vaikuttavatko sukupuoleen liittyvät tekijät kouluväkivaltaan. Samaa voidaan sanoa kysymyksestä, käytetäänkö seksuaalisuutta kouluväkivallan välineenä.
Feministit ja muut sukupuolitietoiset tutkijat tarkastelevat koulua erityisenä sosiaalisena ja kulttuurisena areenana, jossa seksuaalisia ja sukupuolisia identiteettejä, jakoja ja
hierarkioita tuotetaan ja muokataan uudelleen (Ks. esim. Wolpe 1988, Kenway 1998,
Lesko 2000). Osana näitä keskusteluja on esitetty kysymys, tuottavatko ja ylläpitävätkö
edellä mainitut prosessit tietyntyyppistä väkivaltaa. Asiasta tehdyt tutkimukset ovat valtaosin keskittyneet peruskoulun yläluokille ja lukioihin (esim. Mandel & Shakeshaft 2000,
Epstein D & Johnson R 1998, Duncan 1999, Saarikoski 2001). Yksi tutkijoista, joka on
selvittänyt asiaa pienempien koululaisten keskuudessa, on Emma Renold (2002). Hän on
tutkinut, miten seksuaalisuus ja eritoten heteroseksuaalisuus on osa myös alaluokkien
oppilaiden jokapäiväistä kokemusmaailmaa ja miten ja miksi tyttöjen ja poikien välinen
kanssakäyminen niin helposti merkityksellistetään heteroseksuaalisilla ”tykkäämis”olettamuksilla.
Tässä kokoelmassa kouluväkivaltaa ja sen sukupuolistuneisuutta/seksualisoituneisuutta tarkastellaan sekä koulujen ala- että yläluokkakontekstissa. Sari Mannisen tutkimusaineisto on kahden eteläsuomalaisen koulun neljänneltä luokalta. Anu Tallavaaran ja
Tuija Huukin aineistot on kerätty peruskoulun kuudensien luokkien oppilailta kahdesta
pohjoissuomalaisesta koulusta. Sanna Aaltosen ja Neil Duncanin tapauksissa on kyse
vähän vanhemmista tytöistä ja pojista, tai nuorista. Aaltosen aineisto on Etelä-Suomesta
ja Duncanin Isosta-Britanniasta. Tatiana Dyachenkon ja Hannele Harjusen aineistoissa on
eri-ikäisiä vastaajia ja eri luokka-asteille asettuvia tapauksia. Dyachenko on kerännyt
aineistonsa luoteisvenäläisessä koulussa ja Harjunen lehti-ilmoitusten avulla eri puolilta
Suomea.
Anu Tallavaara lähestyy kouluväkivaltaa ärsyttämisen termin kautta. Tallavaara tekee
tutkimusta sukupuolistuneesta kouluväkivallasta 11–12-vuotiaiden oppilaiden keskuudessa pienessä kyläkoulussa Pohjois-Suomessa. Kerätessään tutkimusaineistoaan Tallavaara huomasi, että sekä tytöt että pojat – mutta varsinkin pojat – käyttivät usein termiä
’ärsyttää’, ja hän päätti selvittää, missä yhteydessä he sitä käyttävät ja mitä he sillä tarkoittavat. Ärsyttäminen ja ärsyttämisen termi osoittautuivat tärkeiksi sekä heteronormatiivisten ja muunlaisten erojen rakentamisessa että väkivaltaisen kulttuurin ylläpitämisessä.
Aineistosta nousi esille myös aihe, josta sukupuolistuneisuuden tarkastelujen yhteydessä
keskustellaan harvoin ja joka saattaa olla pohjoisen maaseudun erikoisuus globalisoituneiden ja sukupuolistuneiden identiteettien maisemissa ja hegemoniataistelujen kentillä:
pojille – tai osalle pojista – luonto ja sen eläimet näyttivät olevan keino osoittaa tietynlaista herruutta sekä rakentaa ja ylläpitää maskuliinista identiteettiä. Osalle tytöistä luonto
eläimineen oli pikemminkin jotain, jonka puolesta taistella ja jota suojella. Mutta sekä

2. Viittaa avioeroihin.
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tyttöjen että poikien keskuudessa luontoa käytettiin myös hegemoniakamppailujen
aiheena.
Tuija Huuki ja Sari Manninen tarkastelevat artikkeleissaan kouluväkivaltaa poikien
suosiontavoittelun ja maskuliinisen hegemonian näkökulmista. Huukin näkökulma on
enemmän suosiontavoittelussa ja suosion sukupuolistuneissa ja heteronormatiivisissa
ehdoissa, Mannisen taas vallankäytössä ja sen hegemoniseen maskuliinisuuteen kiinnittyvissä ehdoissa.
Poikien käyttämän väkivallan ja suosiontavoittelun muodot osoittautuivat kummassakin tapauksessa – valtavirran käyttämän terminologian mukaan – sekä suoriksi että epäsuoriksi. Ulkopuolelle jättäminen on esimerkki sellaisesta epäsuorana pidetystä väkivallasta, jota osa pojista käytti hyvin tehokkaasti molemmissa tutkimuksissa. Mutta sen
sijasta että Huukin ja Mannisen tutkimukset vahvistaisivat epäsuora-suora -jaottelun ja
sen dikotomisen sukupuoleen perustuvan tulkinnan mielekkyyttä, ne haastavat purkamaan
kyseistä jakoa ja tulkintaa ja asettamaan uudenlaisia kysymyksiä asiasta. Sukupuolinäkökulmasta ja väkivallan ehkäisemisen näkökulmasta on tärkeämpää tunnistaa väkivallan ja
sen syiden piiloisia ja näkyviä komponentteja, tavoitteita ja viestejä kuin pohtia, käyttävätkö pojat tai tytöt jompaakumpaa väkivallan muotoa enemmän kuin toista.
R. W. Connellin tapaan Manninen ja Huuki havaitsivat, että poikien maskuliiniset
identiteetit eivät olleet pysyviä vaan sekä kulttuurisesti että tilannesidonnaisesti mutta
myös tapauskohtaisesti määrittyviä ja että ruumiillisuus ja ruumiin kieli ovat tärkeässä
asemassa siinä (vrt. Connell 1999, 463–467, body-reflected practices). Ruumis on keskeisessä asemassa myös naisidentiteetin muodostamisessa ja ylläpitämisessä. Hannele Harjunen keskittyy artikkelissaan tähän kysymykseen. Hän on tekemässä tutkimusta siitä,
miten suomalainen koulu muokkaa tyttöjen vartaloita. Harjunen on kerännyt aineiston
naisten lihavuuskokemuksista. Artikkelissaan Harjunen kysyy, kuinka koulu organisaationa ja lasten arjen näyttämönä rakentaa ja uusintaa vahvasti sukupuolistuneita ja väkivaltaisia käsityksiä hyväksyttävästä naisvartalosta ja kuinka se vaikuttaa nuorten tyttöjen
käsityksiin itsestään ja omasta vartalostaan. Harjunen soveltaa foucault’laista ajattelua ja
pohtii lihavuutta diskursiivisena kategoriana, joka luodaan, tuotetaan ja uudelleen tuotetaan sosiaalisten käytänteiden kautta, mukaan lukien koulu ja sen sisällä olevat instituutiot, kuten kouluterveydenhuolto ja liikuntakasvatus. Harjusen aineisto koostui 21–65vuotiaiden suomalaisten naisten 35 omaelämäkerrallisesta esseestä ja 12 teemahaastattelusta.
Harjusen aineisto liittyy väitöskirjatutkimukseen, kuten myös Tallavaaran, Huukin,
Mannisen ja Dyachenkon artikkelit. Tatjana Dyachenko on tutkinut kouluväkivaltaa ja
sen sukupuolistuneisuutta Apatitissa Luoteis-Venäjällä. Dyachenko käyttää käsitettä väkivallan piilotetut ilmentymät (hidden recordings of violence) kuvatessaan väkivaltaa, joka
hänen näkemyksensä mukaan hyvin usein juontaa juurensa varhaislapsuudesta ja muodostaa yksikseen vaikeasti ylitettävän noidankehän. Dyachenko on venäläisiä pioneereja
tämän alueen tutkimisessa, mikä osaltaan on vaikuttanut sukupuolisensitiivisen teoreettisen keskustelun tietynlaiseen kapea-alaisuuteen hänen artikkelissaan.
Neil Duncan jatkaa keskustelua seksuaalisesta väkivallasta kouluikäisten lasten ja
nuorten keskuudessa artikkelissaan ”Tytöt, kiusaaminen ja koulunvaihto”. Duncanin tutkimuksessa tarkastellaan väkivaltaa, jota tytöt kohtaavat toisten tyttöjen taholta. Tutkimus
perustuu seitsemän sellaisen tytön haastatteluun, jotka ovat kiusaamisen takia olleet
poissa koulusta ja joutuneet vaihtamaan koulua. Tytöt kertoivat, että sekä heihin itseensä
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että toisiin uhreihin oli kohdistettu suuressa määrin sekä epäsuoraa väkivaltaista käyttäytymistä että fyysistä väkivaltaa.
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Vähä ärsyttävvää!!1
Anu Tallavaara
Abstrakti
Artikkelissa käsitellään koululaisten suusta usein kuuluvaa ärsyttää-sanaa. Ärsyttäminen on työkalu, jonka avulla tarkastellaan sukupuolittunutta väkivaltaa sekä oppilaiden välisiä asemia ja niiden muotoutumista. Tutkimusaineisto on kerätty pohjoissuomalaisessa yhdysluokassa 5–6. Aineistoa on kerätty eri tavoin; oppilaat ovat vastanneet kyselyyn, piirtäneet piirustuksen, lisäksi heitä on
haastateltu ja havainnoitu. Tämä työ perustuu kyselyaineistoon, tutkijan havainnointeihin ja haastatteluihin. Oppilaiden pyrkimykset rakentaa, ylläpitää ja parantaa omaa asemaansa ovat tämän materiaalin perusteella osin sukupuolittuneita ja väkivaltaisia.

Johdanto
A: no te ootte ottaneet tänne että ärsyttää.
Kerttu: mm-m.
A: mitäkä ne [pojat]2 oikein tekee, että ne ärsyttää teitä.
Kaisa: ne ei osaa tehä mitään muutako ärsyttää.
Ärsyttäminen näyttää olevan oppilaille tuttu käsite. Monenlaisten asioiden – uusista housuista kissan tappamiseen – kerrotaan ärsyttävän, ja ärsyttää voidaan monin tavoin, esimerkiksi ystävän meikkaamisesta puhumalla tai yäk-sanalla. Mitä tekemistä ärsyttämisellä on sukupuolittuneen väkivallan tai oppilaan aseman kanssa? Yllättävän paljon.
1. Tämä artikkeli on kirjoitettu osana Vappu Sunnarin johtamaa projektia "Gendered power

relations and violence in schools and teacher education in Northern Finland". Projektia rahoittaa
Suomen Akatemia.
2. Hakasulkeiden sisällä oleva teksti ei ole peräisin haastattelusta. Tutkija on tehnyt itse kyseisen
lisäyksen, jotta tekstinpätkä olisi ymmärrettävä.

Aineiston keruusta
Tämä työ lähti liikkeelle siitä, kun hain luvan kerätä tutkimusaineistoa tutkimuskoulultani. Luvan sain sekä koulunjohtajalta, koulutoimenjohtajalta että koululautakunnalta.
Tämän jälkeen oppilaiden vanhemmille tiedotettiin asiasta ja heille järjestettiin aiheen tiimoilta vanhempainilta. Vanhemmilla oli mahdollisuus kieltää lapsensa osallistuminen tutkimukseen. Tutkimusluvan ehtoihin kuului myös, että koulun opettajille annettiin aiheesta heidän tarvitsemansa ja haluamansa tiedot. Myöhemmin kirjoitusvaiheessa nimesin tutkimuskouluni Lintuvaaraksi.
Toisessa vaiheessa tuli mukaan laaja kyselyaineisto. Tutkimusryhmän "Gendered
violence and the representations of femininity and masculinity in primary schools and
teacher education" jäsenenä olen ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kyselyä
sukupuolittuneesta väkivallasta. Tähän kyselyyn on vastannut useita satoja kuudennen
luokan tai luokan 5–6 oppilaita Suomessa ja Venäjällä. Tutkimusluokkani eli Lintuvaaran
luokka 5–6 oli yksi monista kyselyyn vastanneista luokista. Tätä tutkimusluokkani aineistoa käytin hyväksi myöhemmin luokkaa havainnoidessani ja haastatellessani.
Havaintojakso koululla kesti kuukauden. Tänä aikana minulla oli oma pulpetti luokan
perällä. Enimmäkseen tuosta asemapaikasta seurailin oppilaiden touhuja tuntien aikana,
niiden alussa ja lopussa sekä välitunneilla. Koulupäivän aikana kirjoitin tapahtumista
muistiinpanoja ja päivän päätteeksi kokosin muistiinpanot sekä omat ajatukseni ja pohdintani päiväkirjaksi tietokoneen äärellä.
Tein oppilaille kaksi teemahaastattelua (ks. Hirsjärvi et al. 1985, Syrjälä et al. 1988,
100, Eskola et al. 1998, 87). Näissä haastatteluissa oli tarkoituksena saada oppilaat mahdollisimman pitkälle keskustelemaan keskenään annetuista aiheista. Oppilaat saivat tulla
haastatteluihin joko yksin tai pienissä ryhmissä oman valintansa mukaan. Jokaisen haastattelun alussa kerroin, ettei kysymyksiini ole pakko vastata ja että heillä on oikeus myös
poistua kesken kaiken paikalta.
Ensimmäinen haastattelukierros keskittyi siihen, mikä tekee tässä luokassa tytön tai
pojan suosituksi. Olin valmistanut haastatteluja varten kortteja, joissa jokaisessa oli jokin
oppilaan suosioon mahdollisesti vaikuttava tekijä3, esimerkiksi koulumenestys. Korteissa
olevat aiheet olivat pitkälti kyselyaineiston pohjalta muokattuja. Oppilaat saivat kertoa,
3. ulkonäkö, koulumenestys, vaatteet, vapaa-aika ja harrastukset, ei ota heti kaikkea todesta,

uskaltaa valittaa, uskonto, ei käytä rumaa kieltä, vanhemmat, tytöt/pojat, meikit
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mitä mieltä he olivat esittämieni asioiden merkityksestä oppilaan suosiolle tällä luokalla.
Heillä oli myös mahdollisuus esittää muita asioita, jotka vaikuttavat oppilaan suosioon.
Toisen haastattelun runkona ja keskustelun herättelijänä olivat samaan tapaan muodostetut kortit4. Nyt aiheena oli, mitä sellaista tytöt/pojat tekevät tytöille/pojille, mistä kohteena oleva oppilas ei pidä. Tämä artikkeli pohjautuu pääasiassa haastatteluista peräisin
olevaan aineistoon.
Työtäni voisi kuvailla laadulliseksi feministiseksi tutkimukseksi (ks. esim. Ribbens &
Edwards 1998). Minulle tuo määre tarkoittaa mm. vahvaa pyrkimystä eettisesti kestävään
tutkimukseen sekä herkkyyttä sukupuoli- ja valtakysymyksille. Vaikka aineistoa on
kerätty jokseenkin etnografisin (ks. Syrjäläinen 1994, 67–112, Creswell 1998, 34–35, 58–
61) menetelmin, ei tämä kuvaileva metodi kuitenkaan leimaa analysointia. Näen aineiston
sisältävän ennemminkin diskursseja, jotka sekä ovat syntyneet siinä todellisuudessa, jossa
lapset elävät, että muovaavat sitä. Analyysissäni pyrin seuraamaan sukupuolisensitiivisiä
tutkimusperinteitä (ks. Sunnari 1997, 10–12).

Tutkimuskoulu
Lintuvaara on pohjoissuomalainen5 kyläkoulu. Koululla työskentelee noin seitsemänkymmentä6 oppilasta ja neljä opettajaa. Tutkimusluokkani oli noin kahdenkymmenen
oppilaan luokka 5–6. Luokassa oli hieman vähemmän tyttöjä kuin poikia ja hieman
enemmän kuudes- kuin viidesluokkalaisia. Luokan oppilaista noin puolen perhetaustalla
vaikuttaa suomalainen uskonnollinen vähemmistökulttuuri, mikä näkyy tässä artikkelissa
kahdella tavalla. Kyseinen vähemmistökulttuuri ei suosi populaarikulttuuria eikä kannusta tämänikäisiä seurustelusuhteisiin, kun taas muilla – valtakulttuuriin kuuluvilla – perheillä asenne populaarikulttuuria ja seurustelemista kohtaan on suvaitsevampaa. Työväenluokkaisuus ei ole koulun alueella harvinaista.
Oppilaiden nimet on muutettu, mutta tytöillä on edelleen tyttöjen nimi ja pojilla poikien. Nimen ensimmäinen kirjain kertoo oppilaan kotitaustasta ja luokasta: vokaali viittaa vähemmistötaustaan ja konsonantti valtakulttuuriin, ja kuudesluokkalaisten nimi alkaa
joko K- tai I-kirjaimella. A on valtakulttuuriin kuuluva tutkija.

Kiusaamisesta sukupuolittuneeseen väkivaltaan ja asemiin
Kouluväkivaltatutkimuksissa puhutaan usein lähinnä kiusaamisesta. Koulukiusaamiskeskustelun aloitti ruotsalainen Peter-Paul Heineman (Heineman 1972). Keskustelu levisi
4. kertoo salaisuuksia, levittää juttuja, käy käsiksi, haukkuu ja nimittelee, tappelee pojista /tytöistä,

jätetään yksin, kiusaavat tyttö/poikaystävästä, lesottaa, haukkuu uskonnosta, ärsyttää, nauraa
esim. vastauksille, vähättelee
5. Mielestäni on tärkeää tehdä kouluväkivaltatutkimusta nimenomaan Pohjois-Suomessa, sillä
suomalainen kouluväkivaltatutkimus keskittyy pääosin Etelä-Suomeen.
6. En esitä esim. koulun oppilasmääristä tarkkoja lukuarvoja koulun ja luokan anonymiteetin
vuoksi.
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pian myös muihin Pohjoismaihin. Heineman piti kiusaamista yhteen yksilöön kohdistuvana ryhmäväkivaltana. Ruotsalaisen Heinemanin jälkeen teemaan tarttui norjalainen Dan
Olweus, joka on tutkimut kiusaamista laajalti 1970-luvulta lähtien. Hänen määritelmänsä
mukaan kiusaaminen on säännöllistä ja pitkäkestoista yhteen henkilöön kohdistuvaa
negatiivista toimintaa, jossa osapuolien välillä on epäsymmetriset valtasuhteet. Toisin
kuin Heineman, Olweus ei pidä kiusaamista kollektiivisena yhteen henkilöön kohdistuvana aggressiona, vaan ennemminkin hän näkee kiusaajan olevan yksi henkilö tai ryhmä.
(Olweus 1999.) Norjalaisen viitoittamalla polulla on koulukiusaamisesta syntynyt runsaasti tutkimusta, joka näyttää usein korostavan yksilöpsykologisia lähestymistapoja.
Olweus jakaa kiusaamisen väkivaltaiseen ja väkivallattomaan kiusaamiseen. Tässä jaossa väkivaltaista on fyysinen väkivalta ja väkivallatonta esimerkiksi haukkuminen.
(Olweus 1999.) Tämän näkemyksen mukaan henkinen tai verbaalinen väkivalta ei siis ole
ollenkaan väkivaltaista!
Suomalainen sosiologi Christina Salmivalli perustaa työtään aggressiotutkimukselle ja
"olweuslaisille" traditioille. Hän määrittelee kiusaamisen systemaattiseksi aggressioksi,
jossa tahallisesti ja toistuvasti vahingoitetaan yhtä lasta. Vallan epätasapaino on Salmivallin mukaan myös yksi kiusaamisen piirre. Hänen työssään ryhmädynaamiset kysymykset
nousevat merkittävään asemaan eikä kiusaaminen jää enää kiusaajan ja kiusatun väliseksi
tapahtumaksi, vaan mukaan otetaan myös ympäröivä vertaisryhmä. Salmivalli on nimennyt useita rooleja, joihin ryhmän jäsenet voidaan kiusaamistilanteissa jakaa. (Salmivalli
1998.)
Tutkimusryhmämme "Gendered violence and the representations of femininity and
masculinity in primary schools and teacher education" näkemyksen mukaan väkivaltaa on
mikä tahansa tuottamuksellinen tai tarkoituksellinen teko tai struktuuri, joka alistaa,
vähättelee tai niillä keinoin pyrkii kontrolloimaan toisia ihmisiä (Sunnari 200, 91). Arto
Jokinen on kanssamme samoilla linjoilla todetessaan, että väkivallan päämäärä on hallita,
kontrolloida ja käyttää hyväksi muita ihmisiä (Jokinen 2000, 14). Meidän näkökulmastamme Olweuksen käsitykset kiusaamisen ja väkivallan yhteydestä tuntuvat kestämättömiltä. Emme missään nimessä voi yhtyä siihen, että kiusaaminen olisi toistuvaa väkivaltaista tai väkivallatonta negatiivista toimintaa: ennemminkin kiusaaminen on toistuvaa
väkivaltaa. Myös Olweuksen määritelmää negatiivisesta toiminnasta on kritisoitu ja
pidetty liian epämääräisenä. Duncan (1999, 144) huomauttaa, että negatiiviseksi toiminnaksi voitaisiin käsittää vaikka passiivinen tupakointi.
Lukijaa voi tässä vaiheessa hämmentää käsitteiden kiusaaminen ja väkivalta käyttö.
Joissakin tutkimuksissa pysytellään mielellään kiusaamiskäsitteen alla, toisin kuin tässä
artikkelissa. Väkivalta on käsitteenä laajempi kuin kiusaaminen, joka sisältää väkivallan
toistuvuuden. Sinänsä sana kiusaaminen on suomen kielessä jossain määrin ongelmallinen, koska se yhdistetään helposti sanaan kiusoitteleminen. Näin termi kiusaaminen voidaan käsittää jopa ongelmaa vähätteleväksi. Tämä vähättelevyys puuttuu väkivalta-käsitteestä. Koska meidän määritelmissämme kiusaaminen on aina väkivaltaista, pidän senkin
vuoksi perusteltuna käyttää tässä työssä nimenomaan termiä väkivalta. Väkivallan käsitteen käyttöä tukee myös se, että tarkastelen mm. valtasuhteita osana kouluväkivaltaa. Tällöin ei tunnu millään tapaa järkevältä tutkia ainoastaan kiusaamista vaan ennemminkin
väkivaltaa kokonaisuutena. Yksittäinen väkivallanteko kun voi kertoa paljon vallitsevista
valtasuhteista ja oppilaiden asemasta luokassa. Toisaalta yksittäinen väkivallanteko voi
olla myös osa piiloista kiusaamista.
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Perinteiselle koulukiusaamistutkimukselle, kuten aggressiopohjaiselle tutkimukselle,
näyttää olevan tyypillistä metsästää kiusaamisen syitä yksilöiden sisältä, esimerkiksi
impulsiivisuudesta, ulkoisesta poikkeavuudesta jne. Salmivallin työssä tämä näkökulma
avartuu, kun kiusaaminen liitetään osaksi ryhmädynamiikkaa. Salmivallin sanoin "kiusaaminen on kuin institutionalisoitunut tapa, jota suurelti motivoi kiusaajan tarve dominoida
toisia ja saavuttaa statusta vertaisryhmässä"7 (Salmivalli 1998, 11). Salmivallin sanat
dominoida ja status johtavat ajatuksia valtasuhteiden ja oppilaan aseman8 suuntaan, ja
tämä suunta tuntuukin mielenkiintoisemmalta kouluväkivallan syiden kannalta. Itse asiassa jo Olweuksen määritelmässä oli mukana valtasuhteiden epätasapaino. Tutkimusryhmämme näkemysten mukaan valtasuhteet ovat ensiarvoisen tärkeitä, kun tutkitaan kouluväkivaltaa. Samoilla linjoilla on myös britti Neil Duncan, joka on tutkinut yläasteilla seksuaalista kiusaamista ja analysoinut sitä sosiaalisen sukupuolen, valtasuhteiden ja oppilaskulttuurin näkökulmasta. Hänen määritelmiensä mukaan kiusaaminen on ihmisten välisten valtasuhteiden väärinkäyttöä9. (Duncan 1999.)
Salmivalli pohtii, voisiko toisten ahdisteleminen olla kiusaajien tapa ylläpitää omaa
epävakaata itsetuntoaan (Salmivalli 1998, 24). Anja-Riitta Lehtisen (2000) mukaan epävakaa itsetunto ei kuitenkaan riitä selittämään koko kuviota. Lehtinen on tutkinut esikoululaisten vallankäyttöä, neuvottelutaitoja ja toiminnan tapoja. Hänen työssään näytti siltä,
että lapsilla, jotka käyttävät negatiivisia vallankäyttökeinoja ja rakentavat siten asemaansa
aktiivisesti, on usein heikot sosiaaliset taidot. Positiivisia vallankäyttökeinoja taas käyttivät oppilaat, joiden sosiaaliset taidot olivat hyvät. Kiinnostavinta kuitenkin on, että jotkut
oppilaat, jotka käyttivät negatiivista valtaa, olivat sosiaalisesti taitavia ja jopa suosittuja
toisten oppilaiden mielestä – juuri päinvastaisesti kuin Salmivalli oletti. (Lehtinen 2000,
97–149.)
Suomalaisissa kouluväkivaltatutkimuksissa sukupuoli on usein lähinnä luokittelukategoria. Tutkimukset ovat pyrkineet olemaan sukupuolineutraaleja, mutta käytännössä ne
ovat neutraaliuden kaavussa painottuneet poikiin. Suomalaisesta koulukontekstista on
hyvin vähän väkivaltatutkimusta, joka olisi sukupuolisensitiivistä tai tarkastelisi erityisesti tyttöjä. Myös valtasuhteet ovat jääneet vähälle huomiolle.
Yhteenvetona voisi todeta, että mielenkiintoni kohdistuu sukupuolittuneen väkivallan
tutkimiseen ja sen tarkastelemiseen oppilaiden aseman kautta. Voisiko olla, että henkilö,
joka käyttää tai väärinkäyttää valtaa, voi pyrkiä kiusaamisen tai väkivallan avulla rakentamaan, tukemaan tai parantamaan omaa asemaansa vertaisryhmässään?

Ärsyttäminen, sukupuolittunut väkivalta ja asema
Ärsyttäminen on minulle työkalu, jonka avulla tutkin sukupuolittunutta väkivaltaa ja asemaa. Teemaan ärsyttäminen päädyin useistakin syistä. Sana ärsyttäminen tulee alun perin
kyselyaineistosta, josta nostin sen yhdeksi teemaksi haastatteluihin. Tämä teema tuntui
7. Bullying is like an institutionalised habit which is largely motivated by the bully´s need to

dominate others or to acquire status in the peer group. (suom. AT)
8. Katso esim. Ronkainen 1999, 231–214.
9. an abuse of interpersonal power (suom. AT)
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olevan oppilaille tärkeä, ja kaikki oppilaat – niin tytöt kuin pojat ja sekä vähemmistö- että
valtakulttuurin oppilaat – puhuivat aiheesta paljon. Minulla onkin teemasta runsaasti
materiaalia ja pystyn käsittelemään ärsyttämistä näkyvien ja vähemmän näkyvien, tyttöjen ja poikien sekä valta- ja vähemmistökulttuurin oppilaiden kannalta. Koska sana ärsyttää on noussut oppilaiden vastauksista, niin se on heidän jokapäiväistä kieltään, ja he
kaikki ymmärtävät käsitteen.
Termi sukupuolittunut väkivalta kertoo sitoutumisestani tarkastelemaan väkivaltaa tietoisesti sekä poikien että tyttöjen näkökulmasta. Tällä tavoin pyrin tekemään sukupuolen
ja väkivallan yhteyksiä näkyväksi. Vastapainona suomalaisille kouluväkivaltatutkimuksen
trendeille tuon selkeästi esille myös tyttöjen käsityksiä. Artikkelissa esitettyjä tapahtumia
ei ehkä yksittäisinä voisi kuvata väkivaltaisiksi. Väkivaltaisuus tuleekin mukaan vasta silloin, kun katsotaan koko kuvaa: kulttuuria, jossa omaa asemaa luodaan, säilytetään ja
parannetaan painamalla toisia alas.

Teemat
Luettuani ja käsiteltyäni haastatteluja edestakaisin päädyin ottamaan tarkemman luennan
alle kohdat, jotka liittyivät ärsyttämiseen. Valitsin tätä artikkelia varten viisi teemaa: ääniä
luokassa, aktivistit ja eläintentappajat, lesottaminen, heterohärnä ja pojat ärsyttää koko
ajan. Suuri osa oppilaiden keskusteluista liittyi näihin aihepiireihin. Lisäksi sukupuolittunut väkivalta ja sen yhteys oppilaan asemaan tulee näissä teemoissa hyvin esille. Mielestäni on tärkeää tuoda esille teemoja, jotka ovat merkittäviä sekä tytöille että pojille yhtä
hyvin kuin vähemmistö- ja valtakulttuurin oppilaille. Näiden tähän valitsemieni aihepiirien kautta tämä ajatus toteutuu. Tämä artikkeli ei pyri kattamaan koko sukupuolistuneen
väkivallan kenttää eikä käsittelemään ärsyttämistä tyhjentävästi. Pyrkimyksenäni on esitellä, miten nämä ilmiöt olivat läsnä tutkimusluokassa ja kuinka sukupuolittunut väkivalta omalta osaltaan muovaa näiden oppilaiden todellisuutta.

Ääniä luokassa
Kun tarkastellaan luokan äänimassaa, voidaan sanoa, että äänekkyys ja sitä kautta näkyvyys on leimallisempaa valtakulttuurin oppilaille. Vähemmistötaustaiset oppilaat ovat
selvästi hiljaisempia ja näkymättömämpiä. Ääntä voi tässä tapauksessa pitää ainakin valtakulttuurin oppilaiden keinona osoittaa ja rakentaa omaa asemaa luokassa. Luokan tytöt
ovat jakautuneet kahteen yhtä suureen kaveriryhmään kulttuuritaustojen mukaisesti. Valtakulttuurin tytöt10 puhuvat enemmän ja ovat äänekkäämpiä kuin toiset tytöt. Nämä
äänekkäät tytöt puhuvat haastattelussa siitä, kuinka äänet ärsyttävät heitä ja kuinka he
käyttävät ääniä tai äänimassaa ärsyttämiseen. Muut oppilaat eivät mainitse ääniä ärsyttämisen tapana. Kun puhutaan siitä, miten pojat ärsyttävät tyttöjä, tytöt poikia ja tytöt tyttöjä, äänet ovat ensimmäinen asia, jonka kaikki valtakulttuurin tytöt tuovat esille,.
10. Käytän tästä tyttöryhmästä myös nimitystä Kaisan ryhmä.
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A: joskus ärsytätte poikia. no kertokaa vähän millälailla.
Kaisa: nyttenki saattaa Janika saattaa aina keksiä niitä kaikkia mainos niitä lauluja
se lauleskelee sit niitä. sitten mekin lauletaan niinkö jotain Puuha Pete tai tällasta.
A: niin.
Kaisa: sitten pojat käskee meän olla hiljaa. mutta sitten me lauletaan kuitenki.
Ärsyttäviä ääniä ovat haastattelujen perusteella esimerkiksi huutaminen, laulaminen,
kynän napsutteleminen ja puhuminen. Näitä ääniä tuottavat valtakulttuurin pojat, vähemmistön tytöt ja heidän oman ryhmänsä tytöt. Näiden äänekkäiden tyttöjen mielestä ärsyttävä ääni oli aina jollakin tapaa jatkuva, eikä se välttämättä loppunut pyynnöistäkään huolimatta.
A: no kertokaa joku esimerkki missä joku on ärsyttäny jotakuta toista.
Virpi: no jestas. Kaisa ärsyttää aika palijon. se silleen ärsyttävästi päpättää.
Kaisalle näkyvyys ja äänekkyys lienevät tapoja osoittaa ja pitää yllä omaa asemaa tyttöryhmän ja välillä koko luokan johtohahmona. Hän puhuu paljon ja nopeassa tempossa
luokassa. Toisinaan hän esittelee kykyään täyttää koko luokkatila omalla äänellään. Näin
käy useilla tyttöjen käsityötunneilla, jolloin Kaisa puhuu taukoamatta ennalta määrittelemänsä ajan. Aikaa – yksi, kaksi tai kolme minuuttia – mittaa Kaisan ystävä.
Käsityötynneilla on muutenkin omia rutiineja. Kaisan ryhmä istuu usein jollain tapaa
keskeisellä paikalla ja puhuu kovaäänisesti. Vähemmistökulttuurin tyttöjen istumapaikat
ovat syrjemmällä ja he keskustelevat keskenään hiljaisemmalla äänellä. Valtakulttuurin
tyttöjen keskustelunaiheet ovat usein sellaisia – pop-musiikki, elokuvat ja tv-ohjelmat –
etteivät toiset tytöt voi edes osallistua samaan keskusteluun.

Aktivistit ja eläintentappajat
A: [mitä te voisitte] tehä semmosta mistä pojat ei tykkää.
Janika: haukkua eläinten tappajiksi. siitä ne ei tykkää.
Virpi: eläinten kiduttajia.
Janika: just, heittää oravia kivillä sitten ne XXX11 päähän.
A: no tuotako ko te haukutte poikia eläintenkiduttajiksi tai eläintentappajiksi, niin
onko ne oikeasti tehny jotaki vai ärsytättekö te vain.
Janika: on.
Virpi: ko ne kuviksen tunnillaki yhdesti [kerto, että] ne oli niin hakannu
pesäpallomailalla kissalta pään irti.
Janika: hyi.
…
Virpi: ne kuviksen tunnilla kerto niitä kaikkia.

11. XXX = puhe liian epäselvää litteroitavaksi
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A: mitä ne on tehny. kertooko ne sen takia, että ne haluaa ärsyttää teitä sillä.
Virpi: joo ylpeilee, että mepä nyt ollaan tapettu joku.
…
A: ne ylpeilee. se on poikien mielestä se on kova sana niinkö.
Janika: niin.
Virpi: ko se on niitten mielestä hauskaa tappaa eläimiä. omia koiria ja kissoja.
Janika: silmän ottaa pois kauheena yäk jollaki lusikalla.
Esimerkki kertoo, kuinka väkivalta kietoutuu ärsyttämiseen monin tavoin. Haastattelumateriaalista löytyy vain tämä kohta, joka viittaa eläimiin kohdistuneeseen todelliseen
väkivaltaan tai sillä kehuskelemiseen. Koulun opettajien kanssa käymieni keskustelujen
perusteella kuitenkin tiedän, ettei tämäntyyppinen kehuskelu ole mikään yksittäistapaus.
Aineiston perusteella on kuitenkin vaikea sanoa, mikä merkitys tällaisella toiminnalla on
poikien välisten asemien määrittymisessä. Ainakaan tässä tapauksessa pojat, joihin Janika
ja Virpi viittaavat, eivät ole luokassa suosittuja, vaan enemminkin heidän asemansa on
heikko. Tämä sopisi yhteen Duncanin havainnon kanssa, jonka mukaan väkivaltaisesti
käyttäytyvät pojat eivät välttämättä ole oppilasryhmässään suosittuja (1999, 18, 86).
Mutta kuten tytöt kertovat, noista teoista puhumista voidaan käyttää ärsyttämään ainakin
osaa tytöistä.
Lintuvaaran koulu sijaitsee luonnonläheisissä oloissa, eikä luonto ole kaukana oppilaiden jokapäiväisestä elämästä. Ei ole mitenkään ennenkuulumatonta, että oppilaat esimerkiksi näkevät hirven koulumatkalla. Useat pojat viettävät vapaa-aikaansa luonnossa, ja
”metillä käyminen”12 ja kalastaminen ovat tavanomaisia harrastuksia. Kuudesluokkalaisten poikien mielipide tuntui olevan se, että olisi perin vaikeaa olla suosittu poika, jollei
kävisi metillä tai kalastaisi. Eräs haastateltavista piti metillä käymistä osana aikuistumista. Kalastamista ja metillä käymistä voisi pitää osana paikallista tai ainakin tässä ryhmässä vallitsevaa käsitystä kunnon mieheydestä. Vaikka tällainen maskuliinisuus sopii
valtaosaan luokan pojista, se ei kuitenkaan luonnehdi heitä kaikkia.
Edellä kuvattu luontosuhde ei ole ainoa luontosuhde, joka luokasta löytyy. Kaisan
ryhmä on vahvasti sitä mieltä, että suositun oppilaan täytyy olla eläinrakas. Ryhmä määrittelee eläinrakkauden perin tarkasti: eläimiä ei saa tappaa, niitä pitää suojella ja eläinrakkautta täytyy julistaa julkisesti. Koska tämä luokassaan voimakas ryhmä määrittelee
näillä kriteereillä suosittua oppilasta, ei liene yllättävää, että määritelmä sopii lähinnä vain
määrittelijöihin itseensä. Vähemmistökulttuurin tytöt tiesivät Kaisan ryhmän eläinrakkauden käsitteen ja tunsivat sen merkityksen valtakulttuurin tyttöryhmälle. He eivät kuitenkaan jakaneet näitä käsityksiä eivätkä tuoneet itse haastatteluissa esille luontosuhdetta tai
sen merkitystä tässä luokassa.
Kai: mulla palo pinna, ko se yrittää niinkö ohojailla muitten elämää sillai niinkö.
A: Kaisa.
Kai: mitä sais tehä ja mitä ei sais tehä.
A: yrittääkö se ohjailla poikienki elämää, vai tyttöjen elämää.
12. Metillä käyminen on oppilaiden käyttämä ilmaisu. Ymmärrän sen sisältävän luonnossa

liikkumista, tulistelua, metsästämistä…
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Kai: no poikien elämää. semmosta ettei sais mettästää, ja harrastaa niinkö
kalastusta.
Eläinrakkaus näyttää olevan Kaisan ryhmälle työkalu, jolla voi ärsyttää poikia. Sillä voi
näppärästi kyseenalaistaa samalla sekä poikien aseman että heidän käsityksensä kunnon
miehestä, eläinrakkaan määritelmä kun tekee kalastavista ja metsästävistä pojista eläintentappajia ja -kiduttajia. Monet pojat pitävät kuitenkin eläintentappajan tai -kiduttajan
leimaa epäoikeutettuna ja purnaavat siitä haastatteluissa. Jotkut suositut pojat yrittävät
puhdistaa mainettaan eläinrakkaiden tyttöjen silmissä. Havaintomuistiinpanoistani löytyy
kaksi tapausta, joissa kuudesluokkalainen poika tuo valokuvan – lemmikkikoiran ja metson – ja yrittää innokkaasti näyttää sitä Kaisalle. Toinen pojista pitää äidinkielen tunnilla
esitelmän lemmikkikoirastaan ja sen rodusta, ja hän jopa tuo samalla koiransa koululle
näytille. Sama poika kysyy Kaisalta, pitäisikö hänen haastatella Kaisaa koulun lehteen
eläinten suojelemisesta. Kaisalta heruu näille yrityksille hyvin vähän huomiota, eivätkä
nuo yritykset mitenkään estä valtakulttuurin tyttöjä määrittelemästä suosittujakin poikia
oman mittapuunsa mukaan – tilanteessa, jossa tytöt ovat selvästi etulyöntiasemassa.
Metillä käyvä maskuliinisuus ei ole ainoa kritiikin kohde luokassa. Haastatteluissa
pojat, jotka pyrkivät muokkaamaan Kaisan ryhmän mielipiteitä, ilmaisivat myös toisen
näkökannan. Valtakulttuurin tyttöjä ja etenkin Kaisaa kutsutaan aktivistiksi ja heidän käsityksiään luonnonsuojelusta – esimerkiksi minkkien vapauttamista luontoon – kritisoidaan. Näillä kommenteilla pojat puolestaan kyseenalaistavat äänekkäintä ja näkyvintä
femininiteettiä.
A: no millä asioilla pojat vois ärsyttää tyttöjä.
Kai: mikähän nyt viime viikolla, ko tuo Kaisa on semmonen aktivisti.
A: aktivisti.
Kai: sitä ei saa niinko mittän tehä. käy vähän välilä hermoon, niin alakoin puhhuun
kissan tappamisesta. niin sillä meni hermot.
…
A: eli se on semmonen keino, millä voi ärsyttää.
Kai: niin.
Näyttää siltä, että tilanne on valtakulttuurin tyttöjen ja joidenkin valtakulttuurin poikien
välillä kehittynyt eräänlaiseksi ärsyttämispeliksi. Kun nämä pojat haluavat ärsyttää Kaisan ryhmän tyttöjä, he puhuvat tarkoituksellisesti kissan tappamisesta tai vaikka pikkulintujen ampumisesta. Havaintojeni perusteella nämä huomautukset – ohimennen tehtyinäkin – saavat vastineekseen välittömän, voimakkaan ja ilmeisen toivotun reaktion tytöiltä.
Virpi ja Janika toivat jo aiemmin esille, että tytöt voivat tietoisesti käyttää ärsyttämiseen
eläintentappajan tai -kiduttajan leimaa.

Lesottaminen
Sana lesottaa on oppilaiden yleisesti käyttämää kieltä ja alun perin nostettu tämän tutkimuksen sanavarastoon Lintuvaaran kyselyaineistosta. Lesottaminen ja ärsyttäminen kie-

29
toutuvat toisiinsa kahdella eri tavalla: luokkatoveria voi ärsyttää syyttämällä häntä lesottamisesta, mutta myös lesottamiseksi koettu käytös itsessään ärsyttää. Eräässä haastattelussa poika toteaa, että kaikki pojat lesottavat jollakin. Haastattelujen mukaan pojat lesottavat yleensä esineillä, kuten uusilla housuilla, kännyköillä, jopa aseilla, mutta myös
urheilusuoritukset, tyttökaveri tai hiusten värjääminen tulevat esille.
A: no voiko tyttökaverilla lesottaa. [toisille pojille]
Valto: tottakai. … ei se periaatteessa oo semmonen että ”joo kato mullapa on
tyttökaveri” (lesottaen), kato siitähän voi saaha periaatteesa semmosenki
käsityksen että, jos se tyttökaveriki kuulee, sehän voi luulla että toinen pittää sitä
pelekkänä leluna.13
Lesottaminen näyttää kytkeytyvän tiukasti asemaan ja valtaan. Se on yksi tapa, jolla oppilas voi tuoda esille niitä kortteja, joista arvelee hyötyvänsä luokan asemapelissä. Oppilaat voivat myös syyttää toisiaan lesottamisesta, jos he arvelevat esille tuotujen asioiden
liittyvän asemien määrittymiseen. Niinpä asiat, joilla lesotetaan tai joilla voidaan lesottaa, näyttävät olevan niitä, joita oppilaat arvostavat tai jotka mahdollisesti vaikuttavat
oppilaan asemaan.
Kun puhutaan lesottamisesta, Veikko ja hänen uudet housunsa tulevat esille lähes
jokaisessa haastattelussa. Veikko on viidesluokkalainen poika, jonka harrastuksiin eivät
kuulu luokassa niin suositut metillä käyminen ja kalastaminen. Veikon taktiikka oman
aseman rakentamisessa on esimerkiksi puhua hänen viimeisintä huutoa olevasta kännykkämallistaan, perheen matkoista tai muista vastaavista asioista, joihin luokan muilla oppilailla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Toisten oppilaiden silmissä Veikko lesottaa kalliilla tavaroillaan. Kaikki luokkakaverit tuntuvat tietävän hänen uudet housunsa, niiden
hinnan tai ainakin merkin. Veikon strategia ei tee hänestä suosittua oppilasta, mutta takaa
kuitenkin yllättävän korkean aseman. Havainnointiaikana hän seurustelee Kaisan – vahvimmassa asemassa olevan tytön – kanssa ja pistää lopuksi suhteen poikki.
Yksi pojista kertoo tapauksen, jossa hän voitti kultaa koulujenvälisissä urheilukisoissa. Tieto kullasta kiiri koululle välittömästi, eikä voittajan tarvinnut kuin saapua koululle, kun hän kertoo jo tulleensa syytetyksi lesottamisesta. Syytös voisi tuntua turhan
pikaiselta, elleivät toiset oppilaat haastatteluissa ja luokan opettaja kertoisi kyseisen pojan
lesottavan nimenomaan urheilusaavutuksillaan. Haastattelussaan poika on tietoinen toisten käsityksistä eikä kiellä lesottamistaan. Toiset oppilaat ilmeisesti osasivat jo ennakoida, mitä voisi tapahtua, ja reagoivat sen mukaan. Mitä ilmeisimmin kultamitalilla voisi
olla jotain merkitystä voittajan asemalle, koska tämä mahdollinen lesottamisen aihe tunnistetaan jo ennen lesottamista.
Lesottaminen tulee vain harvoin esille tutkimusluokan tyttöjen kohdalla. Sitä kyllä
esiintyy, mutta se ei selvästi ole yhtä merkittävä tekijä tyttöjen aseman rakentumisen kannalta kuin poikien.

13. Tässä kohtaa tutkijan on usein hankalaa peittää pientä hymyä, joka nousee Valton (11)

kommentista…
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Heterohärnä
A: millälailla voi toisia poikia ärsyttää.
Into: härnää vaikka jostain sillai, nää tykkäät siitä ja siittä.
A: ahaa. tytöt, tyttökaverit ja tykkäämisillä on hyvä härnätä. härnätäänkö siitä, että
joku tykkää vai siitä että jollaki on tyttökaveri.
Into: kummastaki.
Rinnakkainen sukupuoli ja todelliset tai spekuloidut heteroseksuaaliset suhteet ovat kätevä tapa ärsyttää ketä tahansa. Ilmiö on moniulotteinen: härnätä voidaan todellisilla tai
vaikka keksityillä, mahdollisimman ei-toivotuilla ihastumisilla ja esimerkiksi sillä, että
toinen seurustelee tai ei seurustele. Tämä ärsyttämisen muoto taipuu moneksi, eikä siltä
ole periaatteessa kukaan turvassa. Todellisuudessa oppilaan suosio ja hänen asemansa
vaikuttavat kuitenkin siihen, kuinka paljon ja millaista heterohärnää yksilö saa osakseen.
Oppilaat sukupuolesta, luokasta tai kulttuuritaustasta riippumatta toivat tämän ärsyttämisen muodon esille haastatteluissa.
Toisesta ”tykkääminen” on paitsi ihanaa myös mahdollisesti haavoittavaa. Jos tieto
tykkäämisestä pääsee vääriin käsiin, sillä voidaan armotta härnätä molempia osapuolia.
Ihastuksien ei toki tarvitse olla oikeita. Lähestulkoon ketä tahansa voidaan härnätä liittämällä hänet yhteen jonkun luokan epäsuositun tai heikossa asemassa olevan tytön tai
pojan kanssa. Tämä ärsyttämisen muoto tekee suhteen rinnakkaiseen sukupuoleen tässä
iässä aina jossain määrin uhkaavaksi eikä varmastikaan ole omiaan edistämään sukupuolten välistä luontevaa kanssakäymistä (vrt. Thorne 1993, 50, 53–54). Oppilaiden pitää
varoa käyttäytymistään rinnakkaisen sukupuolen suhteen, vaikkei se sinänsä suojelekaan
heterohärnältä.
Oppilaiden kulttuuritausta vaikuttaa heidän suhtautumiseensa seurustelemiseen.
Vähemmistökulttuuri ei suosi seurustelemista tässä iässä, kun taas valtakulttuurikotien
asenteet voivat olla jopa päinvastaisia. Havainnointijakson ja haastattelujen aikana ainakin viisi valtakulttuurin oppilasta seurusteli. Osa suhteista alkoi, päättyi ja jopa alkoi
uudestaan tuona aikana.14 Oppilaat tuntuvat olevan hyvin perillä kulloisistakin seurustelusuhteista, nehän sekä ovat seurusteleville oppilaille osa oman aseman rakentamista että
myös luovat muille kulttuuritaustasta riippumatta herkullisen mahdollisuuden ärsyttämiselle. Varsinkin tyttökaverin ystävillä tuntuu olevan mehukas tilanne, jossa pojalle ei jää
muuta mahdollisuutta kuin niellä kohdalleen tuleva ärsyttäminen. Viidesluokkalainen,
joka seurustelee neljäsluokkalaisen tytön kanssa, sanoo, että toisia (valtakulttuurin) poikia
voi kutsua ”tunareiksi”, koska he eivät ole saaneet itselleen tyttökaveria.

Pojat ärsyttää koko ajan
A: millä tavalla pojat ärsyttää toisia poikia.
14. Näitä suhteita oli sangen vaikea nähdä koulussa. Oletin luokassa olevan kolme seurustelevaa

oppilasta ennen haastatteluja. Vasta haastatteluissa minulle selvisi, että toinen noista suhteista oli
jo ohi ja että seurustelevia oppilaita oli enemmänkin.
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Kai: on kai sitä porukasa aina sellasta valittamista.
A: mitä asioista toisia ärsytetään.
Kai: no kaikenlaista mahollista.
Kuisma: niitä on monta asiaa.
…
A: no tapahtuuko sitä kavereittenki välillä.
Kai: no tapahtuu sitä sielä aina porukassa.
Pojat puhuvat ärsyttämisestä normaalina osana keskinäistä kanssakäymistään, ja ärsyttäminen ja nimitteleminen tuntuvat olevan tavallisia ilmiöitä kaverusten kesken. Sinänsä
hieman yllättää, että ärsyttäminen ei rajaudukaan vain riitapukarien välille vaan sitä löytyy ystävien keskuudesta ja kaveriporukoista. Jotkut pojista pitävät ärsyttämistä keinona
saada selville, kuinka hyvä kaveri toinen todellisuudessa on. Vaikka pojat puhuvat kavereidensa ärsyttämisestä, he eivät sano kavereidensa silti ärsyttävän itseään. Poikia tuntuvat ärsyttävän huomattavasti enemmän ne pojat, joiden kanssa he eivät ole ystäviä tai jotka ovat toisen kulttuuritaustan edustajia.
Jatkuvan ärsyttämisen voi tulkita osaksi poikien välistä asemapeliä, jossa määritellään
ja testataan nokkimisjärjestystä ilman fyysistä väkivaltaa. Tässä pelissä näyttää olevan
eräs keskeinen elementti se, että suuttua ei saa. Valtaosa pojista on sitä mieltä, ettei suosittu poika ”ota kaikkea heti todesta”, toisin sanoen ei suutu ärsyttämisestä tai ”leikkitappelusta”. Pojat painottavat, että nimitteleminen on leikillistä, vaikka tämä leikkisyys voi
johtaa jopa tappeluihin. Homottelu on kuitenkin poikkeus. Homottelua pojat pitävät niin
suurena loukkauksena, että kohteena oleva poika saa suuttua, ja hänen suorastaan odotetaankin suuttuvan ja kostavan (vrt. Duncan 1999, 38).
Pojat puhuvat ärsyttämisestä ja nimittelystä eri tavoin suhteessa tyttöihin ja poikiin.
Poikien mukaan he nimittelevät tyttöjä vasta silloin, jos tytöt ensin ärsyttävät heitä, mutta
toisia poikia he nimittelevät nimenomaisesti ärsyttääkseen.

Pohdintaa ärsyttämisestä, sukupuolittuneesta väkivallasta ja asemasta
Mitä asioita löytyy Lintuvaaran oppilaiden ärsyttää-termin takaa? Liikkeelle voisi lähteä
ärsyttävien asioiden määrästä, joka näyttää olevan tämän aineiston perusteella lukumäärältään rajallinen. Samoja asioita käytetään ärsyttämisen välineenä kerta toisensa jälkeen,
mikä on sinänsä loogista. Kun kerran toimiva ärsyttämisen menetelmä on löytynyt, miksi
luopua siitä niin kauan kuin se toimii. Se mitä käytetään ärsyttämiseen, vaihtelee osin
sukupuolen ja kulttuuritaustan mukaan. Valtakulttuurin tytöt sekä käyttävät ääniä ärsyttämiseen että ärsyyntyvät äänistä. Vähemmistökulttuuritaustaiset tytöt eivät osallistu aktivistit–eläintentappajat-ärsyttämispeliin. Vähemmistötaustaiset pojat ovat haastatteluissa
melko vähäpuheisia mutta tuovat heterohärnän voimakkaasti esille. Pojat yrittävät ärsyttämällä punnita ystävyyssuhteitaan, mutta tätä piirrettä aineisto ei anna tytöille.
Oppilaat eivät puhu mistään ärsyttämisen muodosta, jota kohdistettaisiin jatkuvasti
yhteen ja samaan oppilaaseen. Näin ärsyttäminen ei täytä kaikkia klassisen kiusaamisen
määritelmiä. Heterohärnä ja pojat ärsyttää koko ajan toimivat yksilötasolla, mutta koh-
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teena oleva oppilas ei välttämättä ole aina sama henkilö. Lisäksi ärsyttäminen voi kohdistua yksilön sijasta ryhmään. Kun pojat mainitsevat pikkulintujen ampumisen, he onnistuvat ärsyttämään koko Kaisan ryhmää. Tässä ärsyttämispelissä ryhmä oppilaita ärsyttää
ryhmää oppilaita. Tästä piirteestä kertoo mm. tyttöjen tapa jakaa toistensa kanssa sellaiset tapaukset, joiden yleisönä on ollut vain yksi tytöistä, ja sitä kautta jaetaan myös tapauksen herättämä ärsyyntyminen. Kun Veikko lesottaa kuuluisilla housuillaan, hän ärsyttää luokan kaikkia oppilaita.
Lienee turvallista sanoa, että osa ärsyttämismalleista tulee koulun ulkopuolelta. Esimerkiksi heterohärnä taitaa olla tuttu ilmiö kaikenikäisille ihmisille, jotka eivät elä vakituisessa heteroseksuaalisessa suhteessa. Ainakin itse muistan olleeni vasta alle kouluikäinen, kun jo kohtasin tykkäämisasioihin liittyvää kiusoittelua. Osa ärsyttämisen keinoista
taas on enemmän kontekstisidonnaisia. Havaintomuistiinpanoista löytyy mainintoja tvohjelmien ja virrenveisuun käyttämisestä ärsyttämisen välineenä. Kyseiset teemat eivät
jossain toisessa yhteisössä toimisi ärsyttämisen keinoina.
Valtasuhteinen epäsymmetrisyys sekä niiden luominen ja ylläpitäminen liittyvät vahvasti ärsyttämiseen. Oppilaan asema vaikuttaa siihen, kuinka paljon ja millaista ärsyttämistä lapsi saa osakseen (ks. Tuija Huuki tässä kirjassa). Kuitenkaan korkeakaan asema ei
suojaa ärsyttämiseltä. Ärsyttämistä käytetään tässä aineistossa selkeästi osana oppilaan
aseman muodostamista ja määrittämistä vertaisryhmässä. Ärsyttämällä voi osoittaa esimerkiksi omaa korkeaa tai kohteen alhaista asemaa, kuten Kaisa käsityötunneilla.
Aineiston ärsyttäminen liittyy oppilaiden asemien määrittymiseen tässä luokassa. Siksi
kyseiset ärsyttämisen keinot liittyvät kouluun ja tähän nimenomaiseen oppilasryhmään
ympäristönä ja todellisuutena. Jos luokan oppilaat tapaavat toisensa jossain muussa tilanteessa, samat toiminnan tavat tuskin tulevat kyseeseen. Toisessa, esimerkiksi koulun ulkopuolisessa, kontekstissa arvot ja asemat ovat toisenlaisia, joten suhteiden rakentuminen
on myös toisenlaisten lakien alaista.
Sukupuolittuneen väkivallan ja asemien näkymistä ärsyttämisessä voisi vielä tarkentaa muutaman esimerkin kautta. Kaikkia näitä esimerkkejä yhdistää se, että ärsyttäminen
on keino, jolla omaa asemaa rakennetaan. Oman aseman rakentaminen tai pönkittäminen
taas muuttuu väkivaltaiseksi, kun se edellyttää muiden painamista alaspäin. Kaisa käyttää
ääntää täyttääkseen tilan eikä näin jätä toisten tyttöjen äänille tilaa. Valtakulttuurin tytöt
pitävät vähemmistökulttuurin tytöt käsityötunneilla kovaäänisten keskustelujensa ulkopuolella yksinkertaisesti valitsemalla aiheita, joihin toiset eivät voi osallistua. Näillä keinoilla Kaisa ja muut valtakulttuurin tytöt tekevät väkivaltaisesti itseään näkyviksi ja toisia
näkymättömiksi.
Eläinten kiduttaminen on helppoa nimetä väkivallaksi. Yhtä helppoa ei ole välttämättä
nähdä väkivaltaa tilanteessa, jossa vähätellään toisten oppilaiden arvostamia asioita.
Tässä luokassa kalastaminen ja metillä käyminen ovat tärkeitä asioita suurelle osalle
pojista ja liittyvät vahvasti heidän käsitykseensä miehuudesta. Vahva tyttöryhmä pystyy
kääntämään poikien harrastukset negatiivisiksi ja siten asettamaan kyseenalaiseksi poikien käsityksen tavoiteltavasta maskuliinisuudesta. Jossain toisessa ympäristössä esimerkiksi ryhmä poikia voisi tehdä samoin heppahöperöille tytöille. Tällä kohdalla on syytä
miettiä, miten ärsyttäminen – ja heterohärnä – vaikuttaa oppilaiden sukupuoli-identiteettien kehittymiseen, kun kerran omaa asemaa ja myös sukupuoli-identiteettiä rakennetaan
näin väkivaltaisesti alentamalla toisia.
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Lesottamisen ja aseman yhteys näkyy aineistossa selvästi. Lesottaminen on tästä näkökulmasta katsottuna tapa tuoda esille omia kortteja asemien rakentumisen pelissä. Lesottaminen ei sinänsä ole vielä väkivaltaista, mutta sen takana oleva kulttuuri tässä aineistossa on, sillä tämä kulttuuri edellyttää itsen ylentämistä muiden kustannuksella. Veikon
kiinnostuksenkohteet eivät noudata luokassa arvostettuja luontopainotteisia harrastuksia.
Lisäksi hän on viidennellä luokalla yhdysluokassa, jossa kuudesluokkalaisilla on ikänsä
vuoksi vahvempi asema (vrt. Duncan 1999, 76–91). Niinpä Veikon keino asemansa
parantamiseksi on tuoda esille niitä asioita, joita hänellä taloudellisista syistä on mutta
muilla ei. Vaikka lesottaminen on ilmeisesti tavallista poikien keskuudessa, vain muutamia poikia pidettiin lesottajina. Nämä pojat eivät olleet luokkansa suosituimpia, eikä heidän asemansa ollut kaikkein vahvin luokassa. Näiden lesottajina pidettyjen poikien voisi
tulkita olevan niitä, joilla oli voimakkain pyrkimys suosituimmaksi tai asemaltaan vahvimmaksi.
Tykkääminen ja seurustelu ovat haavoittavia kohtia näille oppilaille. Oppilasta voidaan
esimerkiksi härnätä siitä, että hän tykkäisi jostain epäsuotuisasta oppilaasta. Tällainen
kiusaaminen kohdistuu yleensä oppilaaseen, jonka asema luokassa on heikko. Tällä
tavalla härnäämällä pystytään nolaamaan molemmat osapuolet ja ilmaisemaan selvästi,
kuka ei ole luokassa suosittu. Härnääjä taas voi pönkittää omaa asemaansa, erottautua
epäsuosituista oppilaista ja työntää heitä vielä alhaisempaan asemaan.
Kuisman kommentti ”pojat tekee sitä (ärsyttää) koko ajan” kertoo poikaryhmän sisäisestä testaamisesta ja asemien määrittelemisestä. Tämä näyttäisi olevan käytäntö, jossa
etsitään toisista heikkoja kohtia ja isketään niihin. Käytännössä koko ajan täytyy pitää
huolta siitä, ettei itse uppoa, ja samalla hyökätä toisten kimppuun. Osa pojista osallistuu
tähän toimintaan toisia aktiivisemmin, toiset pojat taas jättäytyvät lähes syrjään tapahtumista. Silti tämä toiminta vaikuttaa kaikkiin.
Miten artikkelissa käsitelty väkivalta sitten on sukupuolittunutta väkivaltaa? Perinteisestä koulukiusaamistutkimuksesta poikkeavalla tavalla tämä artikkeli pyrkii tuomaan
oppilaiden sukupuolen näkyville. Tutkimuksen lapset eivät ole sukupuolettomia, neutraaleja oppilaita, vaan heidän kokemuksensa luokan todellisuudesta ja samalla väkivallasta
voivat olla sukupuolen mukaan eriytyneitä. Käsittelenkin artikkelissa tällaisia tilanteita.
Usein tyttöjen asema on koululuokissa poikia heikompi, jolloin tyttöjen käyttämää väkivaltaa on myös vaikeampaa nähdä. Tässä luokassa osalla tytöistä on hyvinkin vahva
asema, joten heidän toimintansa on myös näkyvämpää. Tässä työssä olen lisäksi tietoisesti pyrkinyt tarkastelemaan tyttöjen käyttämiä ja kohtaamia väkivallan muotoja. Pyrin
tuomaan myös heikommassa asemassa olevien oppilaiden kokemuksia esille.
Kuten artikkelin alkupuolella uumoilinkin, oppilaan asemalla on paljonkin tekemistä
ärsyttämisen ja sukupuolittuneen väkivallan kanssa. Oppilaiden aseman määritteleminen
näyttää olevan usein väkivaltaista toimintaa, ja ärsyttäminen on vain yksi tähän käytetyistä menetelmistä. Oppilaan asema vaikuttaa myös siihen, millaiset mahdollisuudet
hänellä on käyttää valtaa ja väkivaltaa. Näyttääkin siltä, että tällä hetkellä on ilmeinen
tarve sekä tutkia sukupuolittunutta väkivaltaa ja sukupuolittunutta valtaa että linkittää
molemmat teemat aseman käsitteeseen.
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Poikien suosiontavoittelu ja väkivalta koulun sosiaalisen
kentällä1
Tuija Huuki
Abstrakti
Artikkeli käsittelee koulupoikien sosiaalista vuorovaikutusta ja muuta sellaista toimintaa, jolla
rakennetaan ja ylläpidetään omaa asemaa sekä tavoitellaan suosiota. Kirjoittaja tarkastelee myös
sitä, millä tavalla suosiontavoitteluun sisältyy väkivaltaista toimintaa ja millä tavalla väkivalta on
mukana nais- ja mieskuvien rakentamisessa. Tutkimusmateriaali kerättiin eräällä
pohjoissuomalaisella koululla haastatteluin ja observoinnein. Aineisto osoittaa, kuinka väkivaltaa
käytetään toisten yksilöiden kontrollointiin ja oman aseman vahvistamiseen sekä miten väkivalta
asettuu osaksi normaalina pidettyjä poikana olemisen tapoja.

Johdanto
Koulujen väkivaltaongelma on akuutti puheenaihe suomalaisissa kouluissa. Väkivallan
näkyviä muotoja on kartoitettu monilla tutkimuksilla, ja niihin pyritään puuttumaan
(Pikas 1991, Olweus 1992, 1999, Ahmad & Smith 1994, Salmivalli 1998, Salomäki
2001). Ongelmasta käyty keskustelu jättää kuitenkin väkivallan ja kiusaamisen sukupuolistuneisuuteen liittyvät tekijät lähes huomioimatta. Vielä vähemmälle huomiolle näyttää
jääneen se, että väkivallan avulla myös rakennetaan ja ylläpidetään sukupuolista identiteettiä.
Connell tarkastelee ihmisen sosiaalista sukupuolta sekä todellisuuden tuottajana että
sen tuotteena. Ihmisen toimintakapasiteetti nähdään kaksinapaisesti siten, että tiettyjä
ominaisuuksia pidetään miehisinä ja toisia taas naisisina. Fyysinen voima, riippumattomuus, emotionaaliseksi neutraalisuudeksi mielletyt piirteet, loogisuus ja kovuus pyritään
1. Tämä artikkeli on kirjoitettu osana Vappu Sunnarin johtamaa projektia "Gendered power relations and
violence in schools and teacher education in Northern Finland". Projektia rahoittaa Suomen Akatemia.
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liittämään maskuliinisuuteen. Fyysinen heikkous, riippuvuus, tunteellisuus, myötätunto ja
intuitiivisuus taas pyritään liittämään feminiinisyyteen. ”Oikeanlaista” maskuliinisuutta
rakennetaan erottautumalla feminiinisinä pidetyistä asioista ja pitämällä niitä vähempiarvoisina. Nämä dikotomiat ovat mukana rakentamassa valtasuhteita sukupuolten välille
alistaen naisia. (Näre 1994, French 1994, Liljeström 1996, Nicolson 1996, Kenway &
Fitzclarence 1997, Jokinen 2000.)
Yksilöiden oletetaan omaksuvan kulttuurissaan sukupuolelleen tyypilliset ominaisuudet automaattisesti, ja vaikkei jonkun kohdalla niin kävisikään, niihin sosiaalistetaan
aktiivisesti. Näin kulttuuri määrittelee normatiivisen maskuliinisuuden rakennusainekset.
Poikien oletetaan toimivan yleisesti hyväksyttävien normien mukaisesti ja omaksuvan niiden ihanteet. Tällä tavalla tuotetaan ja ylläpidetään kulttuurisia konventioita siitä, mitä
maskuliinisuuteen kuuluu ja mikä on normaalia miehistä toimintaa. (Värtö 2000.) Niinpä
voidaan olettaa, että poikien toimintatapojen taustalla ovat kulttuurin luomat ja ylläpitämät, yleisesti hyväksytyt käsitykset poikana olemisesta ja siihen liittyvästä vallasta.
Connell (1995, 77) käyttää hegemonian käsitettä ja viittaa sillä kulttuurisiin käytänteisiin, joissa tietynlaisilla maskuliinisilla tyyleillä on johtava ja hallitseva asema suhteessa
miesten enemmistöön ja naisiin. Hänen mukaansa hegemonisessa maskuliinisuudessa ei
ole kyse staattisesta kasaumasta erilaisia olemuspiirteitä vaan sosiaalisesta ja historiallisesta prosessista, jossa tietylle maskuliinisuudelle tuotetaan valta-asema sukupuolten välisissä suhteissa. Hegemonialla on valta määrittää, millainen maskuliininen toiminta on
“normaalia” ja mikä ei (Haywood & Mac an Ghaill 1996, 52).
Skandinaavinen kouluväkivalta- ja kiusaamistutkimus (mm. Heinemann 1972, Olweus
1992, 1999, Salmivalli 1998, Björkqvist & Österman 1999) jättää avoimeksi ilmiön sukupuoleen ja vallankäyttöön liittyvät tekijät. Tutkimuksessani väkivallan määrittelyn taustalla on ajatus, että eri henkilöillä on esimerkiksi sukupuolen, iän, rodun tai sosiaalistaloudellisen taustansa perusteella lähtökohdiltaan erilaiset mahdollisuudet vallankäyttöön. Erilaiset lähtökohdat vallankäytölle tarjoavat myös erilaiset mahdollisuudet vallan
väärinkäytölle. Tässä tutkimuksessa väkivaltaa pidetään sellaisena valtaan liittyvänä toimintana tai rakenteena, joka alentaa tai vähättelee toista ja jota käyttämällä pyritään hallitsemaan ja kontrolloimaan toista (Sunnari 2000, 91). Keskeistä on myös väkivallan,
sukupuolen ja seksuaalisuuden yhteys toisiinsa joko kulttuurin, sukupuolistuneiden
rakenteiden tai toimintakäytänteiden kautta (Ronkainen 1998, 53).
Käytän myös toisarvoistamisen käsitettä kuvatessani yhtä osaa kouluoppilaiden väkivaltaisesta toiminnasta. Toisarvoistaminen sisältyy väkivaltaiseen käyttäytymiseen, ja se
tarkoittaa toimintaa, jossa tietyille yksilöille osoitetaan vallan väärinkäytön keinoin
paikka hierarkian periferiassa. Väkivaltaisen käyttäytymisen pinnallinen syy tai sen
toteuttamisen tapa voi siis olla mikä hyvänsä. Olennaista kiusatuksi tulemisessa on se,
miten muut näkevät yksilön sukupuolisena olentona ja mikä on hänen asemansa oppilaiden sosiaalisessa järjestelmässä. Gordonia (2000, 155) mukaillen voidaan sanoa, että
hyväksyttyjen feminiinisyyksien ja maskuliinisuuksien rajoja kontrolloidaan ja ylläpidetään väkivallan keinoin. Näin suosio, väkivalta ja sukupuolen rakentaminen kietoutuvat
toisiinsa moniulotteiseksi vyyhdiksi.
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Tutkimuskohde ja menetelmät
Artikkelin fokuksena on suosion tavoittelu ja sen ylläpitäminen sekä näiden suhde väkivaltaiseen käyttäytymiseen ja maskuliinisuuden rakentamiseen. Tutkimusmateriaalina
käytetään sekä oppilaista kerättyjä aineistoja että kenttämuistiinpanoja kohteena olevasta
koulusta. Artikkeli on osa laajempaa tutkimusprojektia, jossa selvitetään, miten sukupuoli on läsnä kouluväkivallassa, millaisia feminiinisyyden ja maskuliinisuuden representaatioita kohdekoulujen tytöillä ja pojilla on sekä kuinka valta ja väkivalta ilmenevät niissä.
Kyseessä on feministinen laadullinen tutkimus, jonka metodologia on rakennettu tutkimuskohteen mukaan. Tutkimusmateriaali kerättiin kuuden viikon aikana keskisuurella
pohjoissuomalaisella koululla haastattelemalla ja havainnoimalla 46:ta kuudennen luokan oppilasta sekä ohjatuissa että vapaissa tilanteissa koulupäivien aikana koulun eri
tiloissa. (Syrjälä ym. 1994, 81, Eskola & Suoranta 1998, 87, Glesne 1999, 9–13.) Haastatteluja oli kaksi. Ensimmäiseen haastatteluun osallistui 43 oppilasta ja toiseen 26 oppilasta.2
Haastattelujen teemoittelu oli alun perin hyvin löyhä, jotta tutkittavan ilmiöön sisältyvä rikkaus paljastuisi mahdollisimman hyvin (Hirsjärvi & Hurme 1982, 42). Keskusteluteemat eivät rajoittuneet pelkästään suosion tavoitteluun. Ensimmäisen haastattelun teemoina olivat suosioon, maineeseen sekä henkilösuhteisiin ja luokkailmastoon liittyvät
asiat. Toisen haastattelukerran teemoina olivat toisten puolustaminen, opettajan suhtautuminen oppilaisiin sekä kysymys siitä, mitä sellaista oppilaat tekevät toisille, mistä kohteena oleva ei pidä. Tuolloin keskusteltavana oli myös sellaisia aiemmin esille tulleita
asioita, joita katsoin tarpeelliseksi tarkentaa tai syventää. Lisäksi nostin esiin tilanteita,
jotka olivat tapahtuneet koulussaoloni aikana ja joiden tulkitsin olevan tutkimusaiheen
kannalta merkittäviä. Haastattelujen aikana oppilaat toivat esille uusia teemoja, jotka
myös nousivat enemmän tai vähemmän merkityksellisiksi. Sellaisia olivat mm. huumori,
koulumenestyksen ja suosion välinen yhteys ja toiminta, jota pojat kutsuivat leikkitappeluiksi. Vein yksittäisten oppilaiden tai oppilasryhmien esille nostamia teemoja eteenpäin
ottamalla ne puheeksi muidenkin haastateltavien kanssa. Tällä oli tarkoitus testata ilmiöiden yleisyyttä tutkimusjoukossa. Jotkut teemoista, kuten huumori ja leikkitappelut, osoittautuivat niin merkittäviksi, että olen ottanut ne lähempään tarkasteluun myös tässä artikkelissa. Niitä aineksia, joista oppilaat kertoivat poikien suosion rakentuvan, käytettiin
arvostetun maskuliinisuuden tavoitteluun. Samoihin teemoihin liittyy myös runsaasti
väkivaltaista toimintaa.
Haastattelut analysoitiin kertomusanalyysin keinoin (Riessman 1993). Kertomusanalyyttinen lähestymistapa ohjasi myös haastatteluaineiston keruuta siten, että vein ensimmäisen haastattelumateriaalin analysoinnin jälkeen teemoja oppilaiden kanssa eteenpäin
2. Oppilaat valikoituivat toiseen haastatteluun ensimmäisen haastattelun perusteella. Muutaman oppilaan
kanssa keskustelu jäi niin pinnalliseksi, että toiselle haastattelukierrokselle eteneminen ei olisi ollut tarkoituksenmukaista. Kenties nauhoitettu haastattelutilanne tuntemattoman aikuisen kanssa aiheutti joissakin
oppilaissa jännittyneisyyttä. Tämän tutkimuksen teemoista keskusteleminen edellyttää sitä, että tutkittava
luottaa tutkijaan, joten joidenkin oppilaiden arkuus oli ymmärrettävää. Haastatteluissa oli aina suuri kulhollinen maapähkinöitä tarjolla, minkä huomasin toimivan monessa tilanteessa oivallisena tunnelmanvapauttajana. Valitsin toiseen haastatteluun myös ensisijaisesti niitä oppilaita, joiden nimet esiintyivät useimmin toisten oppilaiden kertomuksissa. Tällaisten oppilaiden avulla ajattelin saavani jo aiemmin keskusteltuihin teemoihin lisätietoa.
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tarkentaakseni ja syventääkseni niitä mahdollisia jatko- ja uudelleentulkintoja varten.
Uudelleenluvun, -haastattelujen ja -tulkintojen tarkoituksena oli pureutua aineistoon
syvemmälle sekä parantaa tutkimuksen luotettavuutta.
Koska tutkimuksen kohteena olevien luokkien yleinen ilmapiiri oli sekä havainnoinnin että haastattelujen perusteella voimakkaasti poikien ja heidän käytänteidensä hallitsema, otin varsinaiseksi analyysin kohteeksi sellaiset havainnot ja lausumat, jotka liittyivät poikien suosiontavoitteluun ja joihin sisältyi väkivaltaisuutta tai sen mahdollisuus
implisiittisesti tai eksplisiittisesti.
Analyysin perusteella tutkimusaineistostani nousivat keskeisiksi seuraavat teemat:
kompetenssitodistukset, toisarvoistaminen, huumori, ääneen, kehoon ja tilaan liittyvä vallan väärinkäyttö, tyttöjen ja poikien romanttisiin suhteisiin liittyvät asiat, misogynia ja
homofobia. Tässä artikkelissa tarkastelen näitä teemoja ja sisältöjä. Sisällytän kompetenssitodistukset ja toisarvoistamisen suosiontavoittelua käsittelevän alaotsikon alle, koska
suosiontavoittelun tarkastelu osoittautui tässä aineistossa mielekkääksi näiden teemojen
kautta. Muita teemoja tarkastelen selvittäessäni, miten oppilaiden väkivaltainen toiminta
liittyy poikana olemisen tapoihin. Selkeyden ja luettavuuden takia tarkastelen em. komponentteja erillään. Käytännössä kyseiset komponentit limittyvät toisiinsa ja muodostavat vyyhdin, jonka eri ulottuvuuksia ei voi erottaa toisistaan. Teemat, joita tässä yhteydessä kuvaan, voivat siis yhtä lailla liittyä suosiontavoitteluun. Kompetenssitodistukset
voivat puolestaan sisältää väkivaltaista toimintaa, jota pidetään normaalina poikana olemisen tapana.

Suosiontavoittelu
Kompetenssitodistukset
Mikael: …oltiin Timon kanssa keinumassa ja Timo teki tämmösen pikkutempun
jota me nimitetään tömpsyksi. Niin minä että joo mie nyt hyppään ja lensin todella
pitkälle, kolme ja puoli metriä. Että mie oon pikkukeinussa (hypännyt) kovimpia
mitä voi saada.
TH: No mitä siitä sitte?
Mikael: Sitte mua ei kiusattu koko viikkoon ja aina kylällä morjenstivat ja kaikkea
tällasta. Ja se viikko oliki mulla hyvä viikko. Tuntu siltä ku olis ollu vähän
pirteämpi. Ja en tehny yhtään unohdusta koulussa ja mä jaksoin jotenki paremmin.
TH: Mistä arvelet että se vois johtua?
Mikael: No just siitä että minuaki alettiin pitää sen viikon ajan kovana ja sitte ne
että “eihän tota kärsi kiusata”.3
Tutkimukseen osallistunut Mikael oli onnistunut hyppäämään keinusta haamuhypyn. Se
oli lisännyt hänen arvostustaan muiden poikien silmissä ja auttanut häntä nostamaan suosiotaan tilapäisesti ja välttymään jonkin aikaa kiusaamiselta. Mikael oli siis hetkeksi
todistanut kompetenssinsa. Arto Jokinen (2000, 68–69, 210–211) käyttää käsitettä mie-
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huuskokeet, joiksi hän nimittää konkreettisia ansiotekoja, suorituksia, joilla kulttuurinen
maskuliinisuus ansaitaan. Tutkimusaineistoni ja kokemusteni perusteella väitän, että kouluikäisten poikien miehuuskokeet jäävät usein mahtailevan puheen tasolle. Siitä syystä
tarkastelen ilmiötä tässä yhteydessä kompetenssitodistuksina ja -todisteluina, vaikka
nimenomaan Mikaelin tapauksessa kyse olikin konkreettisesta teosta.
Duncan (1999) toteaa brittiläisten yläasteikäisten nuorten sukupuolistunutta kiusaamista käsittelevässä tutkimuksessaan kiusaamisen linkittyvän statuksen saavuttamiseen
tai sen ylläpitoon. Tai kuten Jokinen (2000, 29) esittää, miesten ja poikien väkivalta on
’osa mieheksi kasvamista ja miehenä olemista’. Omassa aineistossani suosiontavoittelu
liittyi selkeästi poikien sosiokulttuuriseen arkeen, jossa vallitsi hierarkkinen järjestys.
Pojat koettivat todistaa kompetenssiaan ja kelvollisuuttaan turvatakseen paikkansa vertaisryhmässä. Näin suosion saavuttamisesta tai sen ylläpidosta tuli päämäärä, johon pyrittiin todistelujen kautta, ja väkivalta tai väkivaltapuhe oli yksi keino todistelussa.
McGuffeyn & Richin (1999, 612) tutkimuksessa ilmeni, että suosituimmat pojat päättävät, mikä on hyväksyttyä ja arvostettua ja mikä ei. Omassa tutkimuksessani ilmeni vastaavaa. Pojat arvottivat tiettyjä asioita kontrolloidakseen toisia oppilaita. Mikael kertoi
haastattelussa, että kun erään pojan suosio lähti nousuun, niin myös hänen harrastamansa
liikuntalaji muuttui halveksitusta hyväksytyksi. Eräs toinen poika puolestaan kertoi,
kuinka heidän luokallaan vain kaksi suosittua poikaa uskalsi käyttää tietynlaisia muotilippalakkeja. Muut eivät kiusaamisen pelossa niitä käyttäneet.
Poikien valtataistelussa epäsuositut pojat ja tytöt toimivat usein suosiontavoittelun
pelinappuloina sekä kontrollin kohteena. Suosion tavoittelussa oli osoitettava kompetenssinsa, jotta maine ei kärsisi, ja sen tavoitteluun sisältyi väkivaltaista toimintaa, kuten
Mikael kertoo seuraavassa puheenvuorossa:
Mikael: Jotkut tosi epätoivoset kiusaajat etsii jotakuta, jota vois alkaa kiusaamaan.
Etsii että se tekee jotain hölmöä. Ja jos kukaan ei tee mitään hölmöä niin ne keksii
jonku tekosyyn alkaa kiusaamaan. Ihan tavallisestaki asiasta voi alkaa ja se on se
kaikkein kurjin tapa kiusata. Toinen ei oo tehny mitään ja silti haukutaan.
TH: Mistä semmonen mahtaa johtua?
Mikael: No siihen on helppo selitys, todellaki helppo. Täytyy olla kova että pysyy
suosittuna, että tätä ei kiusattais. Suosiota tuo kouluarvosanat, temput ja tälläset
hienot hommat, jota me tykätään harrastaa. Ne tuo sitä suosiota, ja jos on kovin
suosittu niin ei kiusata. Jos toisten mielestä se suosittu alkaa käydä löysäksi, että se
pehmoilee, ne alkaa kiusata sitä, ja sen on taas pakko etsiä joku jota sen pitäis
rautalangalla vääntämällä alkaa kiusaamaan. Ihan mikä tahansa homma, joka
vaikuttaa hivenenki pöljältä, niin heti tulee, että hä-hä-hää, tommonen. Mutta
joskus jopa siinä kiusaamisessaki on huono puoli. Kerran ku minua tultiin
kiusaamaan, niin se kiusaaja alkokin nauramaan minulle sellasesta asiasta, mitä se
3. Kaikki artikkelissa esiintyvät nimet ovat peitenimiä. Haastattelut on litteroitu sanatarkasti, mutta tilan säästämiseksi ja luettavuuden parantamiseksi puhekielelle ominaisia täytesanoja on poistettu artikkelissa esiintyvistä haastattelukatkelmista. Olen myös poistanut haastatteluista sellaisia katkelmia, joissa haastateltava toistaa jotain asiaa muttei tuo siihen mitään lisävalaistusta. Valitut tekstikatkelmat ovat sellaisia, joissa haastateltavat ovat onnistuneet kiteyttämään tapahtumia ja ilmaisevat asian selkeästi. Anonymiteetin turvaamiseksi
joitakin henkilöllisyyden paljastavia yksityiskohtia on muutettu sekä haastattelukatkelmista että aineiston
kuvauksista.
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on itte tehny koko ajan. Sitte se hoksas, että hänki tekee tuota, ja se nolostu ja
lopetti. Sitä ei pidetty enää kovana ennenku se löys jonku jota kiusata ja siinä
tapauksessa se oli pikku-Jasmin.
TH: Miten hän jatkoi pikku-Jasminia kohtaan?
Mikael: No pikku-Jasmin tykkää hirveesti kissoista. Niin sen harrastusta on
vängänvääntämällä kiusattu. Ja sitten ku se on kaikkia muita lyhyempi. Siitä on
aivan kaikki mahdollinen varmaan jo käytetty tässä kuuden vuoden aikana.
Mikael kertoo suosion ja kiusaamisen yhteydestä. Kohteessa ei tarvitse olla mitään syytä,
vaan toisen kiusaaminen voi olla eräs keino vakuuttaa muut omasta toimintakyvystä.
Kyvykkyys puolestaan tuo suosiota. Näin väkivalta asettuu kompetenssin todistamisen ja
hierarkian jäsentämisen välineeksi. Se voi olla ikään kuin oheisilmiö painettaessa marginaalisessa asemassa olevaa yksilöä alaspäin ryhmän hierarkiajärjestelmässä. Väkivallan
harjoittajalla/harjoittajilla ei siis välttämättä ole henkilökohtaista kaunaa uhria kohtaan.
Koska oppilaiden hierarkkisessa valtapelissä toiset ovat häviäjiä ja toiset voittajia, niin
aina löytyy tarvittaessa yksilöitä, jotka joutuvat väkivaltaisen toiminnan kohteeksi.
Tutkimusjoukossani pojat yrittivät yhtäältä tavoitella arvostettua maskuliinisuutta ja
toisaalta esittää itsensä mahdollisimman toimintakykyisenä oppilasryhmässä. Tämä tuli
yleisimmin esiin seuraavien asioiden kautta, joilla oppilaat arvottivat poikia: sellaiset
urheilu- ja liikuntalajit kuin pallopelit, rullalautailu ja break dance; pukeutuminen tietynlaisiin merkkivaatteisiin – huppareihin, löysiin farkkuihin ja skeittikenkiin; huimat temput, kuten korkealta hyppääminen, vaaralliset ja pitkät keinuhypyt, moottoriajoneuvoilla
ajaminen (ja mitä kovempi vauhti, sen parempi)4, uhkarohkeilu heikoilla jäillä; sääntörikkeet; eron tekeminen asioihin, joita pidettiin tytöille kuuluvina; huumori; tietynlainen statusomaisuus, kuten tietokonepelit, moottoriajoneuvot, merkkituotteet. Osaaminen, taitavuus ja helppopääsyisyys em. asioihin oli yhteydessä pojan suosioon luokassa. Vähemmän suosittuja olivat vetäytyvät, ei-urheilulliset, tyttömäisinä pidetyt, temppuilusta
vähemmän innostuneet pojat. Heitä kutsuttiin usein ”nynnyiksi” tai ”nipoiksi”. Tutkimani oppilaat nostivat edellä mainittuja asioita arvokkaiksi. Jossakin toisessa kulttuurissa
ne voisivat osoittautua erilaisiksi. Lisäksi on syytä mainita, että tutkimassani oppilasjoukossa ei ollut yhtä yhtenäistä kulttuuria arvostettujen asioiden suhteen, vaan arvokkaiden
asioiden joukossa oli myös yksilö- ja ryhmäkohtaista vaihtelua.
Esimerkiksi Sakarin tapauksessa suosion ja kiusaamisen yhteys tulee selkeästi esiin.
Hän oli aiemmin toisarvoistettu, mutta suosio lähti nousuun, kun hän muutti olemustaan.
Hän hankki hyvän fyysisen kunnon ja alkoi harrastaa hiphop-kulttuuria sekä jääkiekkoa,
joka oli poikien keskuudessa arvostettu laji. Hän oli kavereineen lisäksi alkanut kerskailla jääkiekkoharjoitusten kovuudella ja siellä harjoitetulla väkivallalla. Tämä sai
aikaan ihailua muiden poikien keskuudessa.
Eräs toinen poika oli todistanut kompetenssinsa muilla tavoilla:
Leevi: Kerran minä pölähin kelkalla tuohon (kirjaston) pihalle. Niin sittepä alako
porukka nikottelemaan. Sitte uskoivat. Siihenpä se loppu ja sitte sitä aina puhutaan
että minä ajan kelekalla ja minä sitä ja minä tätä. Ko ne tietää, että sitä ei saa ajaa

4. Moottoriajoneuvoilla ajaminen on kielletty 12–13-vuotiailta Suomen lainsäädännössä. Esimerkiksi moottorikelkalla ja mopolla ajamiseen vaaditaan 15 vuoden ikä sekä ajokortti.

41
(alaikäinen moottorikelkalla). Sitte ei tartte olla ennää se kovis. Ja kouluun ko
aamulla tullee, nii ei tartte heti, että kävimpä eilen Saajovaarassa kelkalla.
TH: Onkse suosio lopullinen vai lyhytkestonen?
Leevi: No toisaalta se unohtuu, mutta toisaalta se on koko ajan siellä mielessä.
TH: Vai riippuuko se myös henkilösta?
Leevi: Riippuu. Jos eräs meän luokkalainen henkilö tulis kelekalla kirjastolle, niin
alettas varmaan haukkumaan sen vanhempia ko ne on päästäny. Aateltais että ei se
osaa ajaa kelekalla ja manailtas sitä.
TH: Mistä se sitte johtuu että se toisten kohalla toimii mutta toisten kohalla ei
ookkaan niin yksinkertaista?
Leevi: Se on sitte se koko ulkomuoto tai että minkälainen se on. Jos kaks luokan
suosituinta poikaa ostaa kalliit vaatteet ja ne on hirveen muodissa tällä hetkellä,
niin ne (muut) että vautsi. Sitte se joka on manailtu, joka on aina huono kaikessa,
jos se ostaa niin ei sitä ees hoksata. Ne (suositut) ei voi mennä sanomaan sille
mittään, koska ne (suositut) joutus niiden mielestä huonon tai tyhmän …
sanomaan että vähä sulla on hienot housut. Ei se kävis niin, ei niillä järki riittäs
sanoa sitä.
TH: Ei vois tunnustaa sitä?
Leevi: Ei. Vaikka ne tietää kuitenki.
TH: …emmää ainakaan oo nähny sua lökäreissä tuolla koulussa.
Leevi: No nehän on huonot! Eihän niillä ees pysty polokeen pyörällä! Kettinkien
välissä heti ja non tuhannen hajalla. Sittekö joutuu koko ajan piettään käsiä
taskussa että ne pyssyy päällä. Minä ostan aina semmoset vaatteet millä on hyvä
touhuta kaikkia. Eikä mulla ole mitään erikseen kouluvaatteita. Meänki luokka
haisee kelekalle ihan kympillä ku mie oon edellispäivänä rullannu sata kilsaa
kelekalla ja bensaa on valunu housuille. Ja seuraavana päivänä vaan kouluun.
Emmie ite sitä hoksaa, mutta kaikki aina valittaa.
TH: Mut ilmeisesti ei kuitenkaan niin paljo valita että se alkas ihan oikeesti ottaan
pannuun?
Leevi: Ei. Toisaalta sitä on vähän silleen että, no siinäpähän näette, että minä
kelekkailen!
TH: Mut ilmeisesti kaikilla ei oo niin yksoikoista että vois tehä saman, vaan ehkä
se niitten suosio perustuu juuri niille, ku niillä ei oo kelkkoja?
Leevi: Niin, no ne ettii semmosia että millä ne pääsee suosioon.
Leevi teki itsenäisesti pitkiä moottorikelkkareissuja – ainakin oppilaiden keskuudessa
vallitsi sellainen käsitys. Hän oli todistanut kompetenssinsa mm. ajamalla yleisillä paikoilla moottorikelkalla sekä erilaisilla ylivertaista uhkarohkeutta vaativilla teoilla. Hän oli
saavuttanut aseman, jossa pelkkä bensiinille tuoksuminen riitti ylläpitämään mielikuvaa
toimintakykyisestä pojasta. Vaikka hän väittikin, ettei käytä muotivaatteita, koska ne ovat
epäkäytännöllisiä ja kalliita, syynä lienee se, että hän ei tarvinnut niitä pönkittämään suosiotaan. On huomionarvoista, että Leeviä ei yhdistetty kiusaamiseen vaan häntä pidettiin
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poikana, joka tuli toimeen ”kaikkien” kanssa. Kuitenkin Leevi kertoi tarvittaessa antavansa ”rökityksen” sellaiselle pojalle, joka astuu hänen varpailleen.

Toisarvoistaminen
Suosion tavoitteluun ja sen ylläpitoon liittyi yleensä runsaasti toisarvoistamista, usein
hyvinkin hienovaraista ja piiloista. Ei-suosittu Jukka on esimerkki pojasta, joka sijoittui
hierarkian häntäpäähän.
Leea: Yleensä Jukka saa hyviä (numeroita kokeista). Jos se toinen poika…
Heli: …Joka on IN. Niinkö Tuomas vaikka…
Leea: …saa paremman ku Jukka, niin miks Tuomasta ei haukuta nipoksi, mutta
Jukkaa haukutaan, vaikka se saa huonomman ku Tuomas?
Heli: Niin, se onki siinä, että Tuomas on meän luokassa kingi. Kingi saa tehä mitä
haluaa, saa harrastaa vaikka balettia! – Mut (madaltaa ääntään) siitä mä en oo kyllä
varma. Ko Jukka on muutenki ollu aina sellanen kiltti ja sinisilmänen.
Leea: Ettei kellekkään halua pahaa ja semmosta muutenkaan.
TH: Että jos on jo tarpeeksi kingi niin kestää jo vähän tehäkki semmosta?
Heli: Joo! Mutta ei liikaa – mun tietääkseni.
Leea: Mutta saa olla hyviä numeroita kokeesta. Mutta jos Jukka sais hyvän
kokeesta, aletaan aivan hullusti haukkuun nipoksi ja kaikkea.
Jukan kompetenssin heikkous tiivistyi mm. seuraavina poikkeamina poikuuden ideaalista: Hän ei ollut urheilullinen eikä yrittänyt todistaa kompetenssiaan huimilla tempuilla.
Hän ilmensi ei-arvossapidettyä maskuliinisuutta myös osallistumalla tyttömäisenä pidettyyn harrastustoimintaan, pukeutumalla muodista poikkeavasti ja olemalla ystävällinen
muille oppilaille. Lisäksi hänellä oli tapana ilmaista avoimesti yleistietämyksensä. Hänet
oli leimattu ”nipoksi”. Jukka joutui väkivaltaisen toiminnan kohteeksi sellaisista syistä
(esimerkiksi myöhästyminen tai hyvät kouluarvosanat), joista suositut pojat saivat olla
rauhassa tai joiden seurauksena heidän asemansa kaverijoukossa jopa vahvistui. Suosio ei
ollut osiensa summa, eivätkä kohteen yksittäiset teot tai olemuksen piirteet toisaalta kiusaamisen varsinaisia syitä. Suosion saavuttaminen näytti sen sijaan olevan osa laajempaa
sosiaalista toimintakoodia. Muut tekivät eron ideaalimaskuliinisuuden ja Jukan ilmentämän maskuliinisuuden välillä näkyväksi tuomalla Jukan maskuliinisuuden toistuvasti
esiin negatiivisessa valossa. Jukan toisarvoistamisessa tuli selkeästi esille kaksi seikkaa:
ensiksikin se, miten poikuuden ideaalia määriteltiin epäsuositun yksilön kautta sekä toiseksi heikossa statusasemassa olevan yksilön kontrollointi sijoittamalla hänet hierarkiajärjestelmän laita-alueelle. (Ks. Swain 2002.)
Toisenlainen toisarvoistettu poika oli aineistossani Matias. Hänellä oli kavereita, mutta
toisaalta häntä vieroksuttiin eikä hänestä selvästikään pidetty. Hänen tyylinsä oli karkea:
hän kävi käsiksi, kaatoi, oli raju. Hän tuli vähävaraisesta kodista, ei harrastanut mitään ja
menestyi koulussa heikosti. Hän käytti päihteitä ja lukeutui ns. koviksiin. Matiaksen ystävyyttä ei tavoitellut yksikään tyttö eivätkä suosituimmat pojat, mutta hänen annettiin olla
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seurassa. Matias pukeutui hyväksytyn koodin mukaisesti ja esiintyi korostuneen maskuliinisesti. Silti hän ei saavuttanut suosiota ryhmässä, sillä hän ilmensi työväenluokkaisena
pidettyä poikakulttuuria, johon kuuluivat ylikorostunut karskius ja rajuus sekä vähävaraisuus. Tässä tapauksessa näytti pätevän Connellin (1995, 93–116), Haywood & Mac an
Ghaillin (1996, 51) ja Mac an Ghaillin (2000, 181) esittämä väite, että sukupuolistunut
valtahierarkia on yhteydessä yksilöiden sosiaaliluokkaan myös kouluympäristössä. Kompetenssin todistamisen edellytykset olivat Matiaksen kohdalla vähissä, joten hän yritti
kääntää heikkoutensa vahvuudeksi. Aggressiivisuus, riehuminen ja pelleily olivat hänen
osakseen jääviä keinoja yrittää puolustaa paikkaansa hierarkiassa – heikohkolla menestyksellä.
Myös huomattava osa tytöistä tarkoituksettomasti kannatti ajatusta, jonka mukaan
pojan on asetuttava tiettyjen maskuliinisten määreiden kehyksiin. Eräs suosittu tyttö lausahti:
”Kyllä ne tytötki saa joskus vallan poikiin ...Jos me löyetään niitten heikko
kohta...”
Kommentti kertoo, että jotkut tytöt osasivat ja saattoivat tietyin ehdoin käyttää valtaa
poikien yli. Heikkoja kohtia näytti löytyvän erityisesti niistä pojista, jotka eivät täyttäneet
yhteisössä hyväksytyn maskuliinisuuden määreitä eivätkä kyenneet todistamaan kompetenssiaan ryhmässä. Tyttöjen polkupyörällä ajava, balettia tanssiva, seurakunnan toimintaan aktiivisesti osallistuva ja tunteitaan avoimesti toisille maskuliinisuuksille osoittava
poika joutui tai hänen arveltiin olevan vaarassa tulla kiusatuksi myös suosittujen tyttöjen
taholta. Siten osa tytöistä oli vahvistamassa maskuliinisuuden ideaalia, jonka mukaan
pojan on oltava tietynlainen tullakseen hyväksytyksi. Ja koska muunlaisen pojan imago ei
ollut ”oikeanlainen”, hänen persoonansa ansaitsi tulla latistetuksi.
Suosittujen tyttöjen ja ei-suosittujen poikien välillä tapahtunut väkivaltainen toiminta
oli kahdensuuntaista, ja siinä oli yhteneviä piirteitä. Toisaalta monet ei-suositut, Matiaksen tyyliset pojat pyrkivät alistamaan tyttöjä mm. fyysisin hyökkäyksin, nimittelemällä ja
vähättelemällä heitä. Samoin teki osa tytöistä näitä poikia sekä esimerkiksi Jukkaa kohtaan. He kertoivat kohdistavansa väkivaltaisen toiminnan poikiin sellaisilla avoimilla
väkivallanteoilla kuin arvostelemalla heidän ulkonäköään tai pukeutumistyyliään sekä
viemällä tavaroita ja nimittelemällä.

Väkivalta ja konventionaalinen maskuliinisuus
Tutkimassani oppilasryhmässä ei näyttänyt olevan tyttöjä, jotka olisivat pyrkineet hallitsemaan kaikkia luokan oppilaita. Haastattelujen ja havainnointien perusteella monet seikat viittasivat siihen, että pojat yleensä toimivat ikään kuin kulttuurisen maskuliinisuuskonvention nosteessa. He käyttäytyivät niin kuin olisivat oikeutettuja toimimaan tyttöjen
oikeuksien yli. Esimerkkejä tästä olivat poikien tilan ja äänen käyttö verrattuna tyttöihin;
tavat, joilla opettajat jakoivat toimintamahdollisuuksia sukupuolten kesken; poikien tyttöihin kohdistaman väkivallan yleisyys verrattuna tyttöjen poikiin kohdistamaan väkivaltaan; monien tyttöjen pojilta hakema suosio; kyseenalaistamattomat, kirjoittamattomat
normit, joiden mukaan poika voi käyttää valtaa yli tytön; tyttöjen eräänlainen alistuva
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reagoiminen heidän kohdatessaan epämiellyttäviä asioita poikien taholta. Haastatteluissa
ilmeni sukupuolten välisiä eroja keskusteltaessa rinnakkaisen sukupuolen kulttuurista.
Tytöt analysoivat ja kuvailivat poikien toimintaa yksityiskohtaisesti, kun taas poikien vastaus tyttökulttuuriin liittyviin kysymyksiin oli usein ”emminä tiiä”, ”ei kiinnosta pätkääkään”. Lisäksi pojat eivät vaikuttaneet hakevan tyttöjen hyväksyntää samalla tavalla kuin
tytöt hakivat poikien hyväksyntää. Nuorten seksuaalisuutta ja valtaa käsittelevässä tutkimuksessa Holland ym. (1998, 11, 24) totesivat kulttuurin rakentuvan pojan arvomaailman kautta. He käyttävät käsitettä 'male-in-the-head' kuvaamaan sitä miesten dominoimaa ja institutionaaliseen heteroseksuaalisuuteen sidoksissa olevaa valvontavaltaa, jota
on nuorten seksuaalisissa suhteissa. Heidän mukaansa feminiinisyys muodostuu heteroseksuaalisuuden sisällä ja miesten alueella, eikä miehistä käsitettä vastaavaa 'female-inthe-head' löydetty heidän tutkimuksessaan. Vaikka tässä tutkimuksessa fokus ei olekaan
seksuaalisuudessa, niin kyseessä on samansuuntainen ilmiö.

Huumori ja huiputus – väkivallan hienovaraisuus
Pojat jäsensivät hierarkiaa myös hienovaraisilla keinoilla. Kehily & Nayak (1997) ovat
tutkineet poikien huumorin käyttöä ja pitävät sitä toimintana, jota voidaan käyttää yksilöiden kontrollointiin ja sukupuolihierarkioiden rakentamiseen oppilaskulttuurin sisällä.
Tässä tutkimuksessa huumorin taakse kätkeytyi kosolti väkivaltaista toimintaa. Tavallisinta oli, että jotakuta huiputettiin niin että kohteena oleva saatettiin naurunalaiseksi.
Monet pojat kertoivat, että huumoriin oli suhtauduttava huumorilla ja se, joka loukkaantui
tai suuttui, joutui pilkan kohteeksi. Huumoria näytti olevan monenasteista, ja sitä käytettiin jatkuvasti. Haastattelut antoivat kuitenkin aihetta olettaa, että valta-asema vaikutti
sekä huumorin sisältöön että toimija-asemaan huumoritilanteissa. Tähän palaan tarkemmin tutkimukseni myöhemmässä vaiheessa. Haastattelujen perusteella huiputuksen ja
pilkkaavan huumorin kohteena olivat usein epäsuositut pojat ja tytöt.
Viimeaikaisissa kiusaamista koskevissa tutkimuksissa kiusaaminen on jaoteltu suoriin
ja epäsuoriin muotoihin. Suora kiusaaminen sisältää suhteellisen avoimet hyökkäykset
uhrin kimppuun. Epäsuora kiusaaminen taas tapahtuu sosiaalisia suhteita hyväksikäyttäen. Tällaisia ovat esimerkiksi eristäminen ja poissulkeminen ryhmästä, ilkeiden viestien lähettäminen ja puhumasta kieltäytyminen. Epäsuorat kiusaamisen tavat on liitetty
tyttöjen ja suorat poikien toimintaan. (Salmivalli 1998, Lagerspetz 1998, Olweus 1992,
1999.) Epäsuoran kiusaamisen määritelmä jättää kuitenkin jo lähtökohtaisesti ulkopuolelle esimerkiksi alistavien vitsien ja tarinoiden kertomisen, huiputtamisen ja hyväksikäytön sekä muut manipulatiiviset kiusaamisen tavat, joita tutkimusluokkieni pojat usein harjoittivat. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että kiusaamisen ns. epäsuorat tavat
olisivat lähemmin yhteydessä henkilön valtaan kuin sukupuoleen. Jotkut epäsuositussa
asemassa olevat pojat kritisoivat suosittuja poikia ja heidän toimintaansa tutkijalle, mutta
eivät tehneet sitä julkisesti. Samoin tytöt naureskelivat suosituille pojille tai arvostelivat
heitä selän takana tyttöporukassa samalla toivoen, ettei kritiikki kantautuisi poikien korviin. Suositut tytöt puolestaan saattoivat olla hyvinkin suoria sanoissaan ja teoissaan huonommassa statusasemassa olevia tyttöjä ja ei-suosittuja poikia kohtaan. Kritisoiminen ei
tee henkilöstä väkivallan harjoittajaa, mutta tämä kertoo siitä, minkälaisilla toiminta-aree-

45
noilla suositun ja ei-suositun on mahdollista liikkua. Tyttöjen ei-julkiset tavat toimia väkivaltaisesti saattavat olla seurausta siitä, että tytöillä ei ole yleensä valtaa siten kuin pojilla,
minkä vuoksi ei-julkinen toiminta jää heidän osakseen. Kun ei ole valtaa, ei voi toimia
yhtä julkisesti kuin silloin, kun omaa valtaa. Oma osansa on konventionaalisilla tyttöyskäsityksillä, ts. tyttöihin sosiaalistetuilla mielikuvilla ja ajatuksilla siitä, kuinka tytön kuuluu toimia.
Alistavan huumorin lisäksi poikien harjoittama väkivalta oli hienovaraista myös toisella tavalla. Seurasin episodia, jossa Kim, ei-suosittu, sosiaalisesti sopeutumaton poika,
oli jonossa toiseksi viimeisenä ja hierarkiassa korkeammalle sijoittuva Jami viimeisenä.
Suosittu Arto, joka seisoi jonon alkupäässä, suostutteli Jamin siirtymään taakseen, jolloin
Kim jäi viimeiseksi. Kim hyökkäsi Jamin kimppuun lyömällä ja potkimalla. Tapausta
käsiteltäessä tuli ilmi, että kyseisessä oppilasryhmässä Kim usein tavalla tai toisella jätetään ryhmästä tai hänelle osoitetaan, että hänen läsnäolonsa ei ole toivottu. Esimerkki
kuvaa, kuinka myös pojat osoittivat vähemmän näkyvilläkin keinoilla epäsuositulle yksilölle hänen paikkansa arvoasteikon pohjalla. Väkivallan tarkastelussa tulisikin pureutua
paitsi näkyvään toimintaan myös sen taakse. On siis vähintäänkin yhtä oleellista kysyä,
miksi Kim kerran toisensa jälkeen ohitetaan kuin miksi tämä löi Jamia.
Haastattelujen ja havainnointien perusteella poikien harjoittama väkivalta oli pitkälti
verbaalista, vaikka fyysinen kontakti oli yleisempää poika- kuin tyttökulttuurissa. Tappeluista puhuttiin enemmän kuin niitä näytti olevan. Toimintaa, josta oppilaat käyttivät
nimitystä leikkitappelu, saattoi sen sijaan nähdä päivittäin. Kysyessäni sen merkitystä
eräs poika kertoi leikkitappelun olevan poikien tapa ottaa mittaa toisistaan. Samansuuntaisia tuloksia on saanut esimerkiksi Boulton (1996, 37), jonka mukaan leikkitappelu ja
valtasuhteet ovat yhteydessä toisiinsa. Tutkimuksessani leikkitappelu näyttäytyi esittämisen tapana, jossa sääntöjen puitteissa, leikin nimissä määritellään omaa ja toisten paikkaa
hierarkiassa. Vaikka poika ei olisi milloinkaan osallistunut tositappeluun, hän voi saavuttaa tässä suhteessa mainetta. Jo se, että väkivallan uhka on olemassa, riittää valta-asetelman ylläpitämiseen. Kuten Jokinenkin (2000, 203) toteaa, väkivallan potentiaalisuus on
väkivallan tyypillisin ilmentymä.
Niko: Me (kavereiden kesken) ollaan aina huueltu toisille, että nyt ei olla aikuisten
jääkiekkoa, älä tapa tuota, äläkä tuota. Kuulostaa niin hauskalta, ku minä osotan
sormella, että ”tuota älä tapa vaikka haluaisitki”. Niin ne (muut) kattoo aivan
ihmeissään, että ”tapa”? On meillä niin hauskaa siellä.
Niko selvittää, miten pelattaessa koulujääkiekkoa Sakarin jääkiekkoa harrastava kaveriporukka vitsailee keskenään väkivallalla muiden oppilaiden kuullen ja tekee muille tiettäväksi kykynsä, voimansa ja mahtinsa. Koko peruskoulun ajan kiusatuksi tullut Niko
kertoi myös, kuinka häntä itseäänkin oli lakattu kiusaamasta ja hänen asemansa oli vahvistunut Sakarin suosionnousun seurauksena. Monet pojat tosin totesivat haastatteluissa,
että ei-suositun pojan yksittäinen yritys ei välttämättä nosta suosiota, vaan siitäkin voidaan alkaa kiusata. Henkilökohtaisen aseman tavoittelu on kompleksinen prosessi, joka
voi olla itseään vahvistava tai vaihtoehtoisesti kääntyä itseään vastaan johtaen yksilön
entistä pahempaan noidankehään. Suosion saavuttamisen hintana saattaa olla se, että yksilön identiteetti tulee väkisin uudelleen muokatuksi sopiakseen hyväksyttävään muottiin.

46

Ääni, keho ja tila
Äänen, kehon, ja tilan käytön sukupuolittuneisuutta on tutkittu 1980–1990-luvuilla runsaasti. (Saarnivaara 1985, Lindroos 1997, Nespor 2000, 29, Gordon, Holland & Lahelma
2000, Tolonen 2001.) Myös tämän aineiston valossa poikien tapa käyttää ääntä, tilaa ja
kehoaan on erilainen kuin tyttöjen. Siinä missä tyttöjen tapa koskettaa ja liikkua oli hillitympi ja varovaisempi, pojat käyttivät kehoaan kokonaisvaltaisemmin ja voimallisemmin. Näin episodeja, joissa poika kulkee toisen oppilaan vierestä ja ohi mennessään puolihuolimattomasti sohaisee tätä paperilla, läpäyttää tai tekee jonkin muun äkkinäisen
eleen tai liikkeen toista kohti. Tytöt ja pojat reagoivat tähän toisistaan poikkeavasti: pojat
vastasivat toimintaan samalla mitalla tai raivasivat tiensä eteenpäin tilaa antamatta, tytöt
taas reagoivat siirtymällä syrjään pojan tieltä. Riippumatta kohteena olevan vastareaktiosta ko. hyökkäily voi olla kohteen kannalta epämiellyttävää, olipa kohteena tyttö tai poika. Myös se, että poikien riehuessa tytöt koettivat väistellä heitä ja luovia heidän lomitseen, kertoo siitä, että tytöt luopuvat tilasta poikien hyväksi.
Olin useita kertoja todistamassa tilannetta, jossa tyttö kävi hakemassa itselleen jonkin
työvälineen, jonka poika oli päättänyt saada haltuunsa samanaikaisesti. Kun tyttö ehti
ensin ja asettui paikoilleen jatkamaan työtään, poika tuli tytön luo, jäi pyöriskelemään
tytön työn ääreen ja ryhtyi voimakkaasti ääntään käyttäen ja ponnekkaasti liikehtien, joskus tytön käsistä tempoen vaatimaan työvälinettä itselleen. Jokaisella kerralla poika sai
haluamansa käyttäen hyväksi voimaansa, kehoaan ja ääntään. En havainnut, että tytöt olisivat toimineet vastaavalla tavalla.5
Äänen, kehon ja tilan käytön suhteen erityisen uhkan muodostivat ns. sosiaalisesti
sopeutumattomat,6 erityistä tukea tarvitsevat pojat, joita oli tässäkin tutkimusaineistossa.
Tytöt ilmaisivat selkeästi olevansa peloissaan ja keinottomia näiden poikien edessä, jotka
aggression vallassa saattavat toimia erittäin väkivaltaisesti. Toisten oppilaiden turvallisuuden takaamiseksi tällaisen pojan jatkuva valvonta olisi välttämätöntä, mikä oli yleisopetuksen opettajalle vallitsevien resurssien puitteissa mahdotonta. Hyökkäyksen kohteena
saattoi olla yhtä hyvin tyttö kuin poikakin. Aineistossani on viitteitä tietynlaisesta toimintamallista sen ilmiön suhteen, kenelle aggressiivinen poika tekee väkivaltaa todennäköisimmin, valtaapitävälle vai marginaalisessa asemassa olevalle, mutta kysymys vaatii vielä
5. Normaalistunut näytti olevan myös tapa, jonka mukaan pojat suhtautuvat välinpitämättömästi työvälineisiin.
Silloin kun pojalla ei ollut opiskeluvälineitä oppitunnilla, kirjoittamattoman säännön mukaan tyttöjen oletettiin lainaavan heille omistaan. Tämä tapahtui joko pojan tai opettajan vaatimuksesta, poikien tai opettajan
miellyttämiseksi tai kiusaamisen pelossa. Jopa opettaja saattoi ottaa lupaa kysymättä tytön penaalista kyniä ja
luovuttaa niitä poikien käyttöön tai nuhdella lainaamisesta kieltäytymisestä. Sellaisia tilanteita, joissa poika
olisi joutunut luopumaan omaisuudestaan tytön vaatimuksesta, ei ilmennyt. Tällaisen käytänteen salliminen
alistaa tytöt poikien vallan alle ja näin uusintaa ja ylläpitää valta-asetelmaa, jossa pojan tarpeet menevät tyttöjen oikeuksien edelle. Se sisältää piiloviestin, jonka mukaisesti poika voi sukupuolensa edustajana vaatia ja
tytön on vastaavasti täytettävä tarve. Poikana olemisen kyseenalaistamattomiin ilmenemismuotoihin kuului
myös tyttöjen henkilökohtaisten tavaroiden vieminen: tyttöjen penaaleiden ja reppujen penkominen, kirjevihkojen, päiväkirjojen ja matkapuhelinviestien luvaton lukeminen ja ääneen reposteleminen.
6. Sosiaalisesti sopeutumattomilla oppilailla tarkoitan käyttäytymishäiriöisiä oppilaita. Suomalainen inkluusiopolitiikka toimii tätä kirjoitettaessa pitkälti ns. säästöintegraation periaatteella. 1990-luvun alun lamakauden
seurauksena aloitetut taloudelliset leikkaukset näkyvät perusopetuksessa edelleen mm. siten, että erityistä
tukea tarvitsevia oppilaita opetetaan yleisopetuksessa ilman tarvittavia tukiresursseja, mikä ei ole kenenkään
luokassa työskentelevän oppilaan edun mukaista.
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tarkempaa analyysiä. Voidaan kysyä, voiko väkivallasta nauttiminen tai hallitsematon
aggressiotila toimia väkivaltaisen käyttäytymisen syynä ja jos voi, niin millä ehdoilla.
Tarkasteltaessa ihmistä intentionaalisena, tarkoitushakuisena olentona herää kysymys,
nauttiiko hän kenties väkivallan mukanaan tuomasta hallinnantunteesta ja edelleen sen
tuomasta asemasta ja/tai aseman tuomista eduista, mikä palauttaa pohdinnan jälleen valtakysymysten äärelle.
Työrauhahäiriöt olivat lähes kokonaan poikien aiheuttamia sinä aikana, kun olin luokissa. Kun opettaja sanktioi, tapausta käsiteltiin usein koko luokan läsnä ollessa. Näin
syyttömät joutuivat aiheetta olemaan rangaistustilanteessa läsnä, mikä ensiksikin vei heidän opiskeluaikaansa. Toiseksi monet tytöt, päinvastoin kuin pojat, sisällyttivät itsensä
”häiriköihin”, vaikkeivät olleet osallistuneet häiriköintiin. On myös mahdollista, että
ahkeruuteen ja tunnollisuuteen sosiaalistetut tytöt kokevat olonsa hankalaksi opettajan
suuttumuksen vuoksi ja ajattelevat, että olemalla entistäkin kiltimpiä ja ahkerampia he
voivat paikata häirikköpoikien tekemiset ja lepyttää opettajan. Yleinen sanonta ”pojat on
poikia” vahvistaa ajatusta, että pojat voivat rikkoa sääntöjä monin eri tavoin. Sääntörikkomusten sukupuolittuneisuus ja niiden sukupuolittunut sanktiointi ovat näkyviä muotoja
sille, kuinka tytöt pidetään poikia ahtaammissa normikehyksissä.

Kiusaamista vai leikkiä?
Haastattelu- ja havainnointitilanteissa tuli ilmi tyttöjen ja poikien välillä tapahtumia, joissa vaikutti olevan kysymys kiusoittelusta tai yhteisestä sopimuksesta alkaneesta pelistä,
kuten pipon ottaminen, töniminen, oppikirjalla lyöminen, lumipesu, kärpästen laittaminen puseroon jne. Tytöt eivät vastanneet tilanteisiin yhtä voimakkaasti vaan jäivät niissä
helposti altavastaajan asemaan.
TH: Torstaina Joni vei sulta kännykän. Miten sää koit sen?
Liisa: Ei siellä ollu mittään salaisia viestejä, mutta se ärsytti. En määkään ikinä ota
Jonin kännykkää. Mää sanoisin, että saanko mää kattoa. Mutta emmää ikinä ota
sitä. Sitte kö se näytti kaikille sitä kännykkää.
TH: Mutta siellähän olis voinu olla vaikka mitä yksityisiä juttuja.
Liisa: Niin justiinsa. Ja sitte tuntu että minä oisin voinu potkasta sitä täysillä, että
anna nyt se kännykkä. Mutta kyllä se sitte anto.
TH: Mikset sää tehny sitä?
Liisa: Emminä viittiny, koska, no tää on nyt tyhmä sana, mutta ei minusta
väkivallalla saa mitään ongelmia ratkasta.
TH: Niin. Mitenkähän ois tapahtunu, jos sää oisit samalla tavalla vieny Jonilta sen
kännykän?
Liisa: Jos mää oisin ottanu Jonin kännykän, niin se varmaan ois tehny jonku,
varmaan jotenki (ottanut) hiuksista kiinni, tai potkassu tai jotain, mutta en mää ees
osaa ajatella sitä…
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Esimerkin kaltaiset tapahtumat tulkitaan helposti tykkäämiseen liittyväksi peliksi. Tällaisen tulkinnan tekee esim. Boulton (1996, 35) leikkitappelua ja aggressiivista tappelua
koskevassa tutkimuksessaan. On kuitenkin kyseenalaista ensinnäkin sallia ja pitää normaalina tykkäämiseen liitettyjä väkivaltaisia piirteitä, jotka selvästi ovat kohteen kannalta epämiellyttäviä. Vähintäänkin yhtä arveluttavaa on velvoittaa kohde tulkitsemaan
toiminta tykkäämisen osoitukseksi.

Misogynia ja homofobia
Jokinen (2000, 222) nimittää heteroseksuaalisuutta korostavaa, feminiinisyydestä erottautuvaa miesten välistä ystävyyttä homososiaalisuudeksi. Koulukulttuurissa sitä pidetään
selviönä, ja siitä poikkeamisesta rangaistaan (Lehtonen 1999, Mac an Ghaill 2000). Epsteinin (1997, 105) mukaan koulujen eksplisiittinen homofobia ja implisiittinen heteroseksismi johtuvat machoista ja misogynistisistä maskuliinisuuden muodoista ja myös ruokkivat näitä muotoja. Tutkimusaineistossani tiettyjen piirteiden liittäminen poikaan itseensä
herätti hänessä voimakkaita negatiivisia tunteita ja kielikuvia. Nämä olivat asioita tai
ominaisuuksia, joita pidettiin tutkimassani koulukulttuurissa tytöille kuuluvina, esimerkiksi hevos- ja luontoharrastus, baletti- ja ilmaisuharrastus, pukeutuminen tiukkoihin,
leveälahkeisiin housuihin ja tiukkoihin paitoihin, hiuslaitteet ja tekstiilikäsityö. Ne oli leimattu feminiinisiksi ja ne sisälsivät vähempiarvoisuuteen liittyvän sivumerkityksen. Niitä ilmentäviä tai niiden kanssa tekemisissä olevia yksilöitä toisarvoistettiin.
Mandel & Shakeshaft (2000) nimeävät maskuliinisuutta määrittäviksi piirteiksi antifeminiisyyden, machoilun, atleettisuuden ja (hetero)seksuaalisen statuksen. Tämä tukee nyt
kyseessä olevan tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan pojat joutuivat tai heidän koettiin
olevan vaarassa tulla toisarvoistetuksi sellaisista asioista kuten järkevä keskustelu intiimeistä asioista, sellaisessa ulkoasussa esiintyminen, jota pidettiin tyttömäisenä tai tytön
vieressä istuminen. Siinä missä tyttö saattoi tietyillä ehdoilla pukeutua tai toimia tavalla,
jota ko. yhteisössä pidettiin maskuliinisena, poika tuli toisarvoistetuksi esiintyessään
tavoilla, joita pidettiin feminiinisenä. Erästä poikaa pidettiin tyttömäisenä, koska hän liikkui tyttöseurassa, mutta seurustelusuhdetta tyttöön tai sellaista kanssakäymistä, jossa tehtiin poikien taholta pientä jäynää, pidettiin poikien keskuudessa hyväksyttävänä. Pojan
toiminta ei tyttöseurassa saanut liiaksi muistuttaa tyttöjen toimintamalleja, vaan oli tehtävä ero tyttöyteen ja feminiinisenä pidettyyn. Onnistuakseen tässä pojan oli otettava tietynlainen machomaskuliininen rooli: saatava ääni, tila – jopa tyttökin – hallintaan.
Vaikuttaa siltä, että koulun oppilaskulttuurin kirjoittamaton normisto asetti paineita
varsinkin niille pojille, jotka ilmensivät hyväksytystä normista poikkeavaa maskuliinisuutta. Ainakin jos poika halusi selviytyä koulumaailmassa, tämä normisto rajoitti heidän
mahdollisuuksiaan omaksua erilaisia maskuliinisuuksien variaatioita. Esimerkiksi Juhani
häpesi tunnustaa ajaneensa ainoastaan yhden kerran moottoriajoneuvolla. Monet olivatkin
alkaneet omaksua konventionaalisia miehisiä käyttäytymistapoja, niin kuin Matti, joka oli
alkanut leuhkia sähly- ja karateharrastuksilla muille pojille. Samuel taas joutui todistelemaan, että oli ajanut huippunopealla moottorikelkalla. Esimerkiksi fyysisesti heikon tai
herkän pojan kykenemättömyys puolustautua aggressiivisen pojan edessä saattoi muodostua uhkaksi hänen maskuliiniselle identiteetilleen, koska maskuliinisuuteen katsottiin
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kuuluvan kyky puolustautua ja olla tarvittaessa aggressiivinen: Juhani kertoi, että kuutosluokkalaisen kävisi huonosti, jos tämä saisi alaluokan oppilaalta selkäsaunan. Jos yksilö
ei sopeudu pelin sääntöihin, hän ei edusta kulttuurissa hyväksyttyä maskuliinisuutta ja on
vaarassa tulla toisarvoistetuksi. Jos säännöt edellyttävät aggressiivista, kilpailullista suhtautumista toisiin yksilöihin, vääristynyttä suhdetta rinnakkaiseen sukupuoleen ja sääntörikkeitä, kouluyhteisössä on vaikea selviytyä ilman että joutuu joko muuttamaan persoonallisuuttaan tai menettämään maineensa ja ihmisarvonsa maskuliinisena olentona.
Epsteinin (1997, 114) mukaan homofobia ja misogynia ovat niin lähekkäin yhteen kietoutuneita, että ne ovat erottamattomia: misogynia on homofobista ja homofobia misogynistista. Normatiiviselle maskuliinisuudelle ”Toisia” koulussa edustavat tytöt ja epämiehisinä pidetyt pojat. Juuri näihin useat pojat yrittävät määritellä omaa identiteettiään.
Tämän lisäksi pojat omaksuvat erilaisia psyykkisiä ja sosiaalisia puolustusmekanismeja,
joita he käyttävät estääkseen ”tartuntaa”. Ne ovat haitallisia Toisille, joiden täytyy sietää
jossain määrin jatkuvaa häirintää. Tutkimassani oppilasryhmässä pojat kohdistivat tyttöihin seksuaalista häirintää arvostelemalla heitä ja kommentoimalla ikävällä tavalla heidän
vartaloitaan sekä puhumalla seksistisiä juttuja naisista ja tytöistä. Tyttöihin kohdistuvat
nimittelysanat olivat lähes poikkeuksetta tytön feminiinisyyttä tai ulkonäköä väheksyviä.
Tyttöjen poikiin kohdistamien nimittelysanojen repertuaariin kuuluivat homottelun ohella
”lapsellinen” ja ”ärsyttävä”.
Myös joidenkin poikien saamelaistyttöihin kohdistamaa toisarvoistamista tapahtui.
Osa etnisestä toisarvoistamisesta tapahtui esimerkiksi kolttahuoraksi nimittelemällä. Tällainen nimittely saattaa olla kaksinkertaisesti toisarvoistavaa, sillä siihen sisältyy sekä
tytön feminiinisyyden että etnisyyden laistava ulottuvuus. Tätä kysymystä käsittelen tutkimukseni myöhemmässä vaiheessa.
Saadakseen olla rauhassa tai miellyttääkseen poikia useat tytöt kokivat joutuvansa
muuttamaan tekemisiään, sanomisiaan, pukeutumistaan ja joskus myös harrastuksiaan.
Lisäksi he kokivat joutuvansa vaikenemaan poikien heihin kohdistamasta häirinnästä tai
poikien sääntörikkomuksista. Monet tytöt pyrkivät selvästi saavuttamaan suosiota poikien keskuudessa, koska sen arveltiin nostavan tytön asemaa sekä poikien että tyttöjen
keskuudessa. Joutuminen epäsuosioon poikien keskuudessa oli joillekin tytöille kauhistus. Jotkut tytöistä kertoivat välttyvänsä poikien itseensä kohdistamalta häirinnältä olemalla puuttumatta heidän asioihinsa ja pysyttelemällä hiljaa tietyissä tilanteissa. Jotkut
taas tuntuivat tavoittelevan poikien suosiota palvelemalla heitä. Suhteet poikiin näyttivät
olevan keskeinen osa feminiinisyyden rakentamisessa, kun taas maskuliinisuutta rakennettiin pikemminkin suhteessa toisiin poikiin sekä erottautumalla feminiinisenä pidetystä. Toisaalta aineistossa oli joitakin tyttöjä, jotka näyttivät jäävän tai jättäytyvän sukupuolipelin ulkopuolelle. Heihin palaan tutkimukseni myöhemmässä vaiheessa.

Lopuksi
Tutkimuksessani suosiontavoittelu liittyi selkeästi poikien sosiokulttuuriseen arkeen, jossa he pyrkivät asettamaan itsensä ja toinen toisensa tiettyyn paikkaan hierarkkisessa
struktuurissa. Turvatakseen paikkansa vertaisryhmässä pojat yrittivät todistaa kyvykkyyttään ja kelpoisuuttaan kompetenssitodistuksilla. Suosion saavuttaminen tai sen ylläpito

50
oli päämäärä, johon pyrittiin todistelujen kautta, ja väkivalta oli yksi keino todistelussa.
Kiusaamisen kohteessa itsessään ei tarvinnut olla mitään syytä, sillä kiusaaminen oli keino vakuuttaa muut omasta toimintakyvystä. Kyvykkyys puolestaan toi suosiota. Näin
väkivalta asettui kompetenssin todistamisen ja hierarkian jäsentämisen välineeksi.
Pojat yrittivät esittää itsensä mahdollisimman toimintakykyisenä oppilasryhmässä sekä
tavoitella siinä arvostettua maskuliinisuutta. Hierarkian huipulla oleva maskuliinisuuden
hegemoninen malli määritti sen, mikä on hyväksyttyä ja arvostettua ja mikä ei. Tämän
mallin tunnusmerkkejä olivat muun muassa urheilullinen/atleettinen kyvykkyys, koodin
mukainen pukeutuminen, huimat ja uhkarohkeat temput, sääntörikkeet, huumori, statusesineet sekä eron tekeminen feminiinisenä pidettyyn. Arvostetut asiat liittyivät väkivaltaan osana monimutkaista prosessia, jossa määriteltiin, ylläpidettiin ja uusinnettiin hierarkiaa sekä kontrolloitiin sen jäseniä. Heikon suosion omaava yksilö oli jatkuvasti alttiina
joutua valtapelin pelinappulaksi ja siten väkivallan kohteeksi ja uhriksi muiden vallantavoittelun seurauksena. Arvostetut asiat toivat ryhmän jäsenelle kompetenssia, mikä puolestaan toi valtaa ja aseman. Tämän aseman perusteella määräytyivät erilaajuiset kontrollikentät: mitä enemmän suosiota, sitä enemmän valtaa, ja mitä enemmän valtaa, sitä
paremmat mahdollisuudet kontrolloida heikommassa asemassa olevia ja määrittää edelleen maskuliinisuuden ideaalia.
Tässä pelissä oli tärkeä rooli sillä, millaista mies- ja naiskuvaa sen avulla ylläpidettiin
ja rakennettiin. Erilaiset tavat toimia maskuliinisena olentona avasivat yksilöille erilaisia
mahdollisuuksia asettua hierarkian eri portaille ja käyttää valtaa. Ne jotka käyttäytyivät
yhteisössä arvostetun maskuliinisuuden vastaisesti, ne jotka eivät olleet ”tosipoikia”, olivat vähemmän suosittuja ja siten suuremmassa vaarassa joutua väkivaltaisen toiminnan
kohteeksi. Hierarkian laitamille sijoitetut yksilöt olivat enemmän tai vähemmän noidankehässä, josta ulospääsy oli hankalaa. Hyväksytystä normista poikkeava tapa ilmentää
omaa sukupuolta tarjosi yksilölle heikommat edellytykset suosion tavoittelussa ja sen
ylläpidossa: mitä vähemmän kompetenssia, sitä huonompi asema, ja kun ei ole vahvaa
asemaa, on heikommat mahdollisuudet kontrolloida, vähätellä tai alentaa muita. Tämä
sitoo yksilön edelleen tiukemmin arvojärjestyksen periferiaan.
Poikien väkivalta oli osittain hyvin hienovaraista ja sulautui osaksi normaalina pidettyjä poikana olemisen käytänteitä. Suuri osa siitä tapahtui opetushenkilöstön katseen ulottumattomissa. Toisia alentava huumori, leikkitappeluiksi kutsuttu toiminta, väkivallan
uhka, huiputukset sekä tyttövihamielisyys ja homofobinen toiminta olivat poikien keskuudessa yleisiä. Poikien ja tyttöjen välinen tykkäämispeli, poikien suhtautuminen työvälineisiin, sosiaalisesti sopeutumattomien poikien toiminta sekä poikien tilan, kehon ja
äänen käyttö suhteessa muihin oppilaisiin sisälsivät usein väkivaltaa ja loukkasivat kohteena olevien oikeuksia. Valta-asema selvästi toi turvaa suosituimmille pojille em. tilanteissa. Häviäjiä olivat koulun arjessa ensisijaisesti toisarvoistetut pojat ja tytöt.
Skandinaavinen koulukiusaamistutkimus tarkastelee kiusaamisen erilaisia tapoja sukupuolikysymyksenä siten, että kiusaamisen suorat muodot on liitetty poikiin ja epäsuorat
muodot tyttöihin (esim. Salmivalli 1998, Olweus 1992, 1999). Kuitenkin esimerkiksi
oppilaan pään huuhtelu wc-altaassa voi sisältää sekä suoran että epäsuoran kiusaamisen
ulottuvuuksia. Itse fyysinen hyökkäys edustaa suoraa tapaa, mutta sen taustalla voi olla
konnotaatio vaikkapa vääränlaisesta maskuliinisuuden esittämisestä. Toisin sanoen teon
suorittaja ajattelee uhrin poikana olemisen tavassa olevan jotain sellaista, jonka perusteella tämä ansaitsee tulla rangaistuksi. Tämä tutkimus antaa haasteen pohtia nykyisen
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suora-epäsuora-jaottelun mielekkyyttä, sillä se näyttää tukevan sitä, että monet väkivallan sukupuolistuneet komponentit jäävät näkymättömiin.
Koulu – opetussuunnitelmineen, henkilöstöineen, oppilaineen – vuorovaikutuksessa
muihin kulttuurisiin ja sosiaalisiin foorumeihin on mukana luomassa sukupuolta (Haywood & Mac an Ghaill 1996, 59). Jos koulu ei kyseenalaista kouluväkivallan konventionaalisia ja piiloisia muotoja, se legitimoi väkivaltaisen toiminnan normaaliksi osaksi
aikuiseksi kasvamisen prosessia. Tutkimuksellani haastan koulun eri toimijat ottamaan
sukupuoliperspektiivin huomioon kaikessa kouluopetuksessa sillä tavalla, että se pystyisi
tukemaan poikien ja tyttöjen persoonallisuuden kehitystä tasapainoisiksi ja toisiaan kunnioittaviksi miehiksi ja naisiksi.
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Maskuliinisuudet, valtahierarkia, väkivalta ja sosiaalinen
asema monikulttuurisessa luokkayhteisössä
– tapaustutkimus
Sari Manninen
Abstrakti
Artikkeli käsittelee erään monikulttuurisen neljännen luokan poikien keskinäisiä suhteita sekä heidän suhtautumistaan tyttöihin. Kirjoittaja tarkastelee sukupuolisensitiivisestä näkökulmasta sitä,
kuinka valta, väkivalta ja suosio ovat yhteydessä poikien erilaisiin tapoihin toimia maskuliinisina
olentoina. Tulosten perusteella osa suomalaisista pojista käytti valtaa ja väkivaltaa maahanmuuttajapoikien ja muiden hegemonialle alisteisten ryhmien marginaalistamiseen. Väkivaltaisia piirteitä
sisältävää toimintaa käytettiin luokan sisäisen valtahierarkian rakentamisessa ja uusintamisessa. Sen
avulla osoitettiin myös maskuliinista kyvykkyyttä.

Valta, väkivalta ja hierarkia
Käsittelen valtaa Foucault'n tapaan yksilöiden tai ryhmien välisinä vuorovaikutuksellisina sosiaalisina suhteina, joissa valtaa ei varsinaisesti omista kukaan eikä se ole paikannettavissa yhteen pisteeseen. Valta ymmärretään koko sosiaalisen kentän kattavana verkostona, jossa jokainen yksilö sekä harjoittaa valtaa että on vallankäytön kohteena. Valtaa ei
siis nähdä absoluuttisena määreenä, joka joillakin on ja toisilta puuttuu, vaan sitä on
samanaikaisesti kaikkialla. Valta ei kuitenkaan jakaannu tasaisesti verkoston eri puolille,
vaan valtasuhteita voi toisaalla olla tiheämmässä kuin toisaalla. Sosiaalisia käytäntöjä
pidetään valtasuhteiden tuottamina ja muovaamina, ja lisäksi aitoon valtasuhteeseen sisältyy aina vastarinnan mahdollisuus. (Foucault 1980, 1984, Väliverronen 1993, Kusch
1993.)1
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Väkivaltaa tarkastellaan tässä artikkelissa siitä näkökulmasta, miten se liittyy poikien
välisten valtasuhteiden selvittelyyn ja ylläpitoon (Stanko 1996, 44).
R.W. Connell (1987, 1995) liittää vallan ja väkivallan tarkasteluun käsitteen hegemoninen maskuliinisuus, jossa on kysymys siitä, miten tietyt mies- tai poikaryhmät omaksuvat vallan ja sen mukanaan tuomat etuudet ja kuinka he oikeuttavat ja uusintavat niitä
sosiaalisia suhteita, jotka luovat ja ylläpitävät heidän ylivaltaansa. Pojat, jotka eivät saavuta mutta tavoittelevat hegemonisen maskuliinisuuden piirteitä, ovat Connellin termein
”rikoskumppaneita”, jotka seuraavat ja kannattavat hegemonista maskuliinisuutta. Marginalisoidut ja marginalisoituneet maskuliinisuudet taas joko vastustavat tai tukevat hegemoniaa, mutta heiltä silti puuttuu hegemonialle tyypillistä valtaa. Eri valtakulttuurista
erottuvien etnisten ryhmien on nähty homojen ohella usein jäävän marginaaliin. Maskuliinisuuden hegemoniaa tavoittelevat muodot pyrkivät yleismaailmallisuuteen, näkymättömyyteen ja ikään kuin luonnollisuuteen (Carrigan, Connell & Lee 1985, Jokinen 2000,
Sipilä 1994). Billig (1995) on käyttänyt tästä ilmiöstä termiä banaalisuus tutkiessaan kansalaisuutta. Banaalina maskuliinisuutena voidaan pitää normimaskuliinisuutta, ”tavallisena” tai ”normaalina” poikana olemista. Se on yhteydessä pojan luokkayhteisössä nauttimaan suosioon. Myös sosiaalinen sukupuoli voidaan nähdä banaalina (Gordon, Holland
& Lahelma 2000, 36).

Tutkimuskoulu, aineistot ja tutkimuksen metodi
Tutkimuksen kohteena oleva 4:s luokka on 30 oppilaan luokka ”Kivikummun koulussa”2
eteläsuomalaisen kaupungin lähiössä, jossa olen toiminut maahanmuuttajaluokan opettajana. Koulu on keskikokoinen, ja 23 prosenttia sen oppilaista on maahanmuuttajia.
Tämän luokan oppilaiden vanhemmista valtaosa edustaa ammatillisesti työväestöä, ns.
alempaa keskiluokkaa. Oppilaista 9 on maahanmuuttajia, näistä 5 poikia. Kaikkiaan luokka on poikavaltainen: poikia on 21 ja tyttöjä 9. Aineistonkeruuvaiheessa, maaliskuussa
2002, luokkaan oli juuri tullut uusi tyttö Intiasta.
Toimiessani opettajana kyseisessä koulussa kiinnostuin ko. luokan sosiaalisista suhteista ja siitä, miten maahanmuuttajaoppilaat sopeutuvat luokkaan, jossa suomalaiset
oppilaat ovat enemmistönä. Opettajan ja myös omien havaintojeni mukaan pojat selvittelivät tutkimusta edeltäneen kouluvuoden aikana rajusti keskinäistä valtahierarkiaansa.
Tappeluita oli ollut runsaasti. Luokalla oli kaksi poikaa, joiden yhtäkkiset raivokohtaukset
alempien luokkien aikana olivat vaikuttaneet luokan sosiaalisiin suhteisiin ja ilmastoon.
Tutkimusmateriaalin keruuta ohjasivat laajempaan tutkimushankkeeseen liittyvät
kysymykset, jotka koskivat sitä, miten valta ja väkivalta kietoutuvat maskuliinisuuksien
ja feminiinisyyksien representaatioihin sekä sitä, millä tavalla sosiaalinen sukupuoli on
merkityksellinen kouluväkivallassa. Tarkoituksenani oli selvittää kaverisuhteita ja kiusaa1. Tämä artikkeli on kirjoitettu Vappu Sunnarin johtaman verkoston "Gendered violence in schools and teacher
education in the Barents region" tuella. Verkoston toimintaa rahoittaa NorFA:n hallinnoima Kön och Våld
-tutkimusohjelma.
2. Kaikki nimet ovat pseudonyymejä tutkimukseen osallistuneiden koulujen ja oppilaiden intimiteettisuojan
varmistamiseksi.

55
mista koskevan kyselylomakkeen ja siihen liittyvien haastattelujen pohjalta, mitä kouluväkivaltaa esiintyy ensimmäisellä ja neljännellä luokalla ja mikä osa siitä on sukupuolistunutta. Haastattelujen ja osallistuvan havainnoinnin avulla pyrin myös selvittämään sitä,
miten oppilaat näkevät itsensä ja toisensa sukupuolisina toimijoina, miten valta on
jakaantunut eri toimijoiden ja ryhmien välille sekä sitä, miten valta ja väkivalta ovat yhteydessä erityisesti maskuliinisuuksien representaatioihin.
Päästäkseni käsiksi näihin kysymyksiin haastattelin kaikki oppilaat ja observoin heitä
erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, kuten ruokailussa, välitunneilla, oppituntien alussa
ennen opettajan luokkaan tuloa sekä oppitunneilla, erityisesti liikunta- ja käsityötunneilla. Tässä artikkelissa käsittelen vain neljättä luokkaa ja materiaalia, josta kertyi 30
kappaletta 15–45 minuutin mittaisia nauhoitettuja haastatteluja, n. 20 tuntia observointia
sekä 4 focus-group-haastattelua, joiden tarkoituksena oli saada lisää informaatiota oppilasryhmien sisäisestä ja niiden välisestä valtaan liittyvästä dynamiikasta. Vaikka tutkimuksen fokus kohdistuu poikiin, haastateltiin myös tytöt, jotta tutkimusaiheesta saataisiin koko luokan kattava kokonaiskuva ja että myös tyttöjen kokemukset luokassa ilmenevästä vallasta tai väkivallasta pääsisivät esille.
Edellä mainittujen teemojen lisäksi tartuin haastattelujen kuluessa oppilaiden esiin
nostamiin asioihin ja tulkintoihin mm. väkivaltatilanteista. Näin pyrin pääsemään syvemmälle tutkimuksen keskeisiin teemoihin sekä löytämään yhdenmukaisuuksia ja eroja
oppilaiden kertomuksista.
Aineiston analyysissa olen pyrkinyt tunnistamaan oppilaiden puheista samantapaisina
toistuvia, oppilaiden keskuudessa jaettuja tapoja käsitteellistää tutkittavia ilmiöitä. Keskeiseksi teemaksi aineistosta nousi valtaan, väkivaltaan ja maskuliinisuuksiin liittyvien
lisäksi suosion ja siihen liittyvien seikkojen tarkastelu. Suosion suhde valtaan luokkayhteisössä ei merkinnyt automaattisesti sitä, että mitä ylemmäs oppilas valtahierarkiassa
sijoittui, sitä suositumpi hän oli. Sen sijaan suosio oli yhteydessä hegemonista asemaa
tavoittelevaan banaaliin maskuliinisuuteen, kun taas hegemonisessa valta-asemassa olevat
kovikset olivat kavereina epäsuosiossa. Koviksia ei mainittu kyselylomakkeissa tai haastatteluissa kenenkään parhaaksi kaveriksi tai suosituiksi pojiksi.

Poikien jaot ja hierarkiat
Luokan pojat muodostivat kaksi selkeästi erottuvaa ryhmää: suomalaiset ja maahanmuuttajat. Maskuliinisuuksien osalta suomalaispoikien ryhmästä oli lisäksi erotettavissa kolme pienempää ryhmää, joista käytän nimityksiä kovikset, suositut ja rauhalliset pojat.
Nämä ryhmät eivät olleet koko ajan selkeästi näkyvissä poikien toiminnassa, vaan pojat
saattoivat kerääntyä kokoonpanoltaan vaihteleviksi ryhmiksi kulloisenkin toiminnan
mukaan. Ainoastaan rauhalliset pojat viihtyivät keskenään tiiviinä porukkana useammin
kuin muut. Useimpia suomalaispoikia yhdistäviä tekijöitä olivat mm. jalkapallon pelaaminen välitunnilla, smack down -kisailu eli eräänlainen vapaapaini sekä kiinnostus urheiluun, tietokonepeleihin ja videoihin. Erityisesti kaksi ensimmäistä olivat tärkeitä hegemonisen kamppailun foorumeita, joissa pojilla oli mahdollisuus osoittaa omaa maskuliinista kyvykkyyttään sekä uusintaa ja testata valtasuhteita. Hegemoniseen kamppailuun
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osallistuivat aktiivisesti kovikset, suurin osa suosituista sekä yksi rauhallisista pojista,
Olli, joka liikkui suosittujen ja rauhallisten poikien ryhmien välillä.3
Maskuliinisen kompetenssin osoittaminen oli yhteydessä poikien asemaan luokan hierarkiassa. Kompetenssitodistukset (katso Huukin artikkeli tässä kirjassa), kuten osallistuminen hegemoniseen kamppailuun ja päteminen urheilussa, tietokone- tai Playstation
-peleissä, nostivat poikien statusta. Pojat pystyivät haastatteluissa määrittelemään, keillä
heidän mielestään oli eniten ”tappeluvaltaa”, mikä tarkoittaa pojan oletettua kyvykkyyttä
pärjätä mahdollisessa tappelutilanteessa. Tämä tappeluvalta hankittiin juuri leikkimielisessä vapaapainimittelössä sekä myös aidoissa väkivaltatilanteissa. Koviksilla miellettiin
olevan eniten tällaista valtaa, jonka tuoman maineen avulla he pystyivät jossain määrin
vaikuttamaan muiden oppilaiden toimintaan. Haastattelujen ja observoinnin perusteella
järjestys valtahierarkiassa oli ylhäältä alaspäin pääsääntöisesti seuraava: kovikset, suositut, rauhalliset ja maahanmuuttajapojat. Myös suomalaisuus oli tärkeä tekijä valtasuhteissa: vaikka Haytarilla, joka oli maahanmuuttajaryhmän johtaja, oli myös aiemmin hankittua "tappeluvaltaa", se ei silti taannut hänelle valtaa oman ryhmänsä ulkopuolella,
koska hänet toisarvoistettiin maahanmuuttajuutensa takia. Rauhalliset pojat taas eivät
tavoitelleet juuri lainkaan väkivaltaan perustuvaa valtaa, mutta mm. focus group -haastattelussa tuli esille, että he sijoittuivat oppilaiden mielestä valtahierarkiassa maahanmuuttajaryhmän yläpuolelle, koska siltä puuttui suomalaisuuteen liittyvää ja esimerkiksi tietokonepelien avulla hankittujen kompetenssitodistusten tuomaa statusta.
Kovikset sijoittuivat siis valtahierarkian huipulle, mutta heidän toimintansa koettiin
liian hyökkäävänä, mikä laski heidän suosiotaan muiden oppilaiden keskuudessa. Kovisten ilkeily ja muiden väheksyminen saattoivat aiheuttaa muissa ryhmissä vihaa tai pelkoa
näitä kohtaan, kuten myös Adler & Adler (1998) ovat tutkimuksessaan todenneet. Rauhallisten poikien suosiota taas laski heidän kiltteytensä ja hegemonisen kamppailun ulkopuolelle jättäytyminen. Saavuttaakseen suosiota luokkayhteisössään pojan tuli edustaa
mahdollisimman banaalia maskuliinisuutta. Hänen tuli siis olla mahdollisimman tavallinen – ei liian hyökkäävä muttei liian lempeäkään – eli tasapainotella maskuliinisuuksien
ääripäitä edustavien muotojen välissä. Pojilta odotettiin myös lojaalisuutta kaveriryhmää
kohtaan sekä kykyä puolustaa fyysisesti ja verbaalisesti paitsi kavereita myös itseään.
Suosittu poika ei käyttäytynyt uhkaavasti ellei kokenut asemaansa uhatuksi: itsepuolustus oli sallittua, mutta itse ei tappelua sopinut aloittaa.

Kovikset
Haastatteluissa ja observoinnissa ilmeni, että ylivoimaisesti eniten väkivaltaan perustuvaa valtaa käytti koviksiin4 kuuluva Janne, jonka asema perustui alemmilla luokilla saavutettuun ja vielä neljännelläkin luokalla ylläpidettyyn tappeluvaltaan. Koviksiin kuului
myös alemmilla luokilla uhkaavasti ja arvaamattomasti käyttäytynyt Pasi, jonka väkival3. Adler & Adlerin (1998, 62-63) mukaan tietyssä ryhmässä alemman statuksen omaava jäsen saattaa hakea
kunnioitusta ja ihailua ryhmän ulkopuolisilta lapsilta. Ollin status ei ollut suosittujen poikien ryhmässä erityisen korkea, mutta rauhallisten poikien ryhmässä häntä ihailtiin.
4. Termi ’kovis' viittaa tässä maineeseen ja asenteeseen ennemmin kuin fyysiseen voimakkuuteen.
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tainen käyttäytyminen oli huomattavasti vähentynyt. Lisäksi osa oppilaista sanoi haastatteluissa myös Santerin kuuluvan tähän ryhmään, koska tämä oli usein kannustamassa Jannea tappeluissa ja hänen kielenkäytössään oli koviksille tyypillisiä piirteitä. Toisaalta
Santeri oli erittäin suosittu kaveripiirissä, häntä ei pelätty kuten Jannea ja Pasia eikä
hänen esittämänsä maskuliinisuus ollut liian hyökkäävää, joten hänet voidaan lukea myös
suosittujen ryhmään kuuluvaksi.
Väkivaltaisella toiminnalla hankittu maine näytti olevan yhteydessä pojan korkeaan
asemaan valtahierarkiassa myöhemminkin. Haastattelujen perusteella kovikset kiroilivat
ja käyttivät väkivaltaa enemmän kuin muut, sekä tietynlaista pukeutumiseen ja käyttäytymiseen liittyvää koodistoa, kuten Mikko seuraavassa kertoo:
SM: Kerropa mulle, kuka on suosittu poika? Kuka sun mielestä on suosittu ja
miksi?
Mikko: No…Ari kun se on niin ystävällinen.
SM: Joo-o. Että pojan täytyy olla semmonen, että tulee toisten kans toimeen, että
se on suosittu. No, mikä on koviksen ja suositun pojan ero?
Mikko: Koviksilla on niinku farkut, ne on liian isot sillain ja sitten ne räkii maahan.
M: Minkäslaista kieltä ne käyttää?
Mikko: Kiroilee ja sillain.
SM: Mmm.. Onks ne kovikset yleensä niitä, jotka kiusaa?
Mikko: Joo.
SM: No mitä sää aattelet ittestäs, minkälainen poika sää oot?
Mikko: Ehkä siinä välillä.
SM: Kumpi sää mieluummin haluaisit olla enemmän?
Mikko: Tavallinen.

Suositut pojat
Mikko sanoi haastattelussa haluavansa olla mieluummin tavallisen kuin koviksen roolissa. Mikko edustaa tässä suosittujen, tavallisten poikien ryhmää. Tämän ryhmän kruunaamaton kuningas oli Ari, jota kaikki pojat Jannea lukuun ottamatta ihailivat ja kunnioittivat. Ari mainittiin useimmin suosituimmaksi pojaksi, koska tämä oli niin hyvä urheilussa
ja koulussa, ei kiroillut eikä korostanut maskuliinista kompetenssiaan osallistumalla
hegemoniseen kisailuun. Ari oli omieni ja opettajan havaintojen mukaan henkisesti harvinaisen kypsä ikäisekseen. Hän ei myöskään osallistunut tappelemalla valtataisteluun,
vaikka Janne olisikin ollut valmis ottamaan haasteen vastaan. Arin ei tarvinnut tappelemalla todistella maskuliinista kyvykkyyttään muille eikä itselleen. Hän todisti maskuliinisen kompetenssinsa osoittamalla pätevyyttä urheilussa sekä nosti statustaan myös koulumenestyksellä ja olemalla reilu kaveri. Kyselylomakkeiden ja haastattelujen perusteella
Ari myös puolusti kiusattuja oppilaita. Arin asema nousi jo näillä avuilla niin korkeaksi,
että hänellä oli varaa jättäytyä näkyvän valtataistelun ulkopuolelle putoamatta samalla
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alaspäin hierarkiassa. Arin esittämä maskuliinisuus poikkeaa toisten suosittujen poikien
edustamasta banaalista maskuliinisuudesta juuri siinä, että muille tämän ryhmän edustajille oli tyypillistä osallistuminen smack down -kisailuun ja leikkitappeluihin

Rauhalliset pojat
Rauhallisten poikien muodostamaan kaveriporukkaan kuuluivat Juhani, Olli, Lauri, Eero
ja Vesa. Lisäksi ryhmään kuuluivat eräänlaisina ulkojäseninä tytöt Ida ja Julia. Tästä ryhmästä suurin osa jättäytyi sivuun väkivaltaan liittyvästä valtakamppailusta. Etenkään
Vesa, Eero ja Lauri eivät olleet suosittujen poikien tavoin erityisen kiinnostuneita väkivaltaan liittyvistä asioista, kuten smack downista, väkivaltapeleistä tai -videoista. Rauhallisten poikien ryhmää luonnehti empaattisuus ja tasapainoisuus sekä halu muodostaa tiiviitä ystävyyssuhteita. Erityisesti tiiviiden ystävyyssuhteiden luominen oli piirre, joka
yleensä näytti puuttuvan kovisten ja suosittujen poikien maskuliinisuuspakista. Kysyttäessä suurin osa suomalaisista pojista nimesi parhaita kavereita, joita oli usein enemmän
kuin yksi, mutta koulun sosiaalisissa tilanteissa muodostettiin isompia kaverisakkeja,
joista ulkopuolisen oli vaikea nähdä, ketkä ovat kenenkin parhaat kaverit. Rauhallisten
poikien ryhmässä tämä kuitenkin näkyi myös erilaisissa käytännön tilanteissa, kuten ruokailussa.
Rauhallisten poikien ryhmän jäsenet olivat kiinnostuneita urheilusta tai tieteestä,
pukeutuivat ja puhuivat maskuliinisena pidetyn koodin mukaisesti jne. mutteivät osoittaneet erityistä kiinnostusta ainakaan näkyvään väkivaltaan tai ”nujuamiseen”. Ryhmän
johtaja Olli identifioitiin kuuluvaksi myös suosittujen ryhmään, mutta hänen hauskuuttajan roolinsa herätti eniten vastakaikua ja ihailua rauhallisten ryhmässä, joten Olli hakeutui
usein näiden poikien seuraan, jossa hänellä oli myös johtajan asema ja siihen liittyvää valtaa.
Luokan suosituin poika Ari olisi olemukseltaan ja käyttäytymisensä perusteella hyvin
voinut kuulua tähän ryhmään. Hän osallistui luokan sosiaaliseen elämään ja aktiviteetteihin ja tuli toimeen kaikkien kanssa eikä osallistunut hegemoniseen kamppailuun. Ari ei
kuitenkaan luonut erityisen läheistä ystävyyssuhdetta kehenkään, mikä oli rauhallisten
poikien ryhmää keskeisesti määrittävä piirre. Smack down -kisailuun rauhalliset pojat
osallistuivat harvoin, mutta heidät voidaan nähdä hegemonian kannattajina. Juhani oli
ottanut tehtäväkseen toimia vapaapainiottelun selostajana tai tuomarina, jolloin hän välttyi itse osallistumasta varsinaiseen mittelöön mutta osoitti kuitenkin samalla olevansa
hegemonisen kamppailun kannattaja. Tämän roolin avulla Juhani sai näkyvän aseman toiminnassa, ja samalla hänen statuksensa muiden poikien silmissä nousi.

Hegemoninen mittelö valtahierarkian rakentamisen ja ylläpitämisen
välineenä
Nujuaminen, leikkitappelut ja vapaapainiottelut olivat siis joidenkin poikien keinoja
kamppailla asemasta hegemonisessa valtahierarkiassa. Hegemoniseen maskuliinisuuteen
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tiivistyi tässäkin aineistossa länsimaisen miesideaalin viisi odotusta, joiksi Arto Jokinen
nimeää vallan lisäksi voiman, menestyksen, tunteiden hallinnan ja heteroseksuaalisuuden. Vaikka hegemonisen maskuliinisuuden voidaan nähdä sekoittuvan kaikkiin maskuliinisuuksiin, pojilla on mahdollisuus käyttää valtaa sen mukaan, mihin he hierarkiassa
sijoittuvat. (Jokinen 1999, 2000.) Osallistumalla hegemoniseen mittelöön rakennetaan
myös mainetta maskuliinisena toimijana. Saavutetun maineen ylläpitämiseen tarvitaan
jatkuvaa työtä. Tolosen (1996) mukaan se, että toisia poikia käytetään välineenä tietynlaisen maineen ylläpitämiseksi, osoittaa poikien keskinäisessä kilpailussa oman dynamiikkansa. Janne kertoo:
SM: ... Onks teillä tämmöstä vapaa-painihommaa?
Janne: Jaa smack downia?
SM: Niin.
Janne: Se on meidän luokalla aina…mennään. Hirveesti mennään.
SM: Mmm. Kuka siinä on hyvä?
Janne: Otto.
SM: Se on aika iso, se on varmaan senki takia hyvä siinä. Ketäs muita on hyviä?
Janne: Mää oon aika hyvä.
SM: Mmm. Muuttuuko se koskaan tosi tappeluksi? Meneekö hermot kellään?
Janne: Ei todellakaan. Mulla lähtee aina ilmat pihalle, kun Otto tekee mulle selänmurtajan, vetää jonkun kylkijuntan tai…mulla lähtee ilmat pihalle, mutta mää vaan
rupeen nauraan aina.
SM: Mmm.
Janne: Mutta ei me oteta sellasia ketkä rupee aina itkeen niinku jotain Eeroo. Eikä
me mennä sillain että joo, mää hyppään jonku päälle hirveen hypyn ja selkä halki
ja…
SM: Niin, että teillä on kuitenki älli päässä…
Janne: Luovutusvoitot ja selätysvoitot..
SM: Mmm. Te tiedätte, mitkä on vaarallisia liikkeitä, niin niitä ei tehdä täysillä?
Janne: Tiedetään kaikki sen säännöt. Meillä ei saa repiä hiuksista…meillä on otettu
se. Sitten ei saa purra ja sitten ei saa vetää kulkusille.. heh… potkasta ja mitäs
muuta meillä olikaan…
Hegemoniseen smack down -kisailuun osallistuivat siis suositut pojat Aria lukuun ottamatta, osa rauhallisista pojista sekä kovikset. Smack down -kisailussa oli selvät säännöt,
joilla pyrittiin estämään loukkaantumiset. Osallistuakseen mittelöön pojan tuli kuitenkin
osoittaa riittävää rohkeutta ja kivunsietokykyä. Itkeminen ei ollut suotavaa. Tällaisen
kontrolloidun väkivallan elementtejä sisältävän toiminnan funktiona oli esitellä ja testata
omaa maskuliinista kompetenssia, vahvistaa omaa statusta ja sitä kautta saavuttaa ja säilyttää mainetta ja kunnioitusta maskuliinisena toimijana sekä asema hierarkiassa. Näin
poikien ei tarvinnut ottaa mittaa toisistaan tappelemalla oikeasti. Osa rauhallisista pojista
sekä maahanmuuttajapojat olivat poikaryhmiä, jotka jätettiin tai jotka jättäytyivät mittelöstä sivuun. Jannen mukaan tämä liittyi osaksi siihen, että maahanmuuttajapojat eivät
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katsoneet vapaapainia televisiosta, ja toiseksi heitä ei huolittu muutenkaan mukaan. Rauhallisia poikia taas ei otettu mukaan, jos ”ne rupee itkeen”, kuten Janne edellisessä esimerkissä totesi.
SM: Onks maahanmuuttajapojista ketään (vapaapainissa)?
Janne: Ei.
SM: Meneeks ne ees omalla porukalla?
Janne: En mää tiedä, kai ne menee..Ei. Ei ne varmaan ees kato sitä.
SM: Mmm. Miks te ette ota niitä matkaan? Vai haluaako ne edes tulla?
Janne: En mää tiä miks me ei niitä haluta.
Hegemoninen maskuliinisuus koetaan usein itsestään selväksi ja ongelmattomaksi; sitä ei
tarvitse pohtia, kuten naisena olemista (Olander et al. 1994, 82). Aikuiset saattavat nähdä
joidenkin poikien, kuten Jannen, esittämän aggressiivisen maskuliinisuuden normaalina
maskuliinisuutena. Herkkyys täytyy peittää panssarin taakse, kuten Jannen seuraavasta
esimerkistä voi päätellä. Kaikkien tunteiden näyttäminen koulussa ei ollut mahdollista
etenkään poikien keskuudessa, vaan niitä pyrittiin hallitsemaan ja kontrolloimaan. Suurin
osa pojista koki haastattelujen perusteella, että pelko ja häpeä ovat tunteita, joita ei voi
näyttää. Viha ja raivo koettiin hyväksyttävimmiksi tunteiksi, mitä tulee niiden julkiseen
näyttämiseen. Ne miellettiin erityisesti kovisten alueeksi, suositut ja rauhalliset pojat pyrkivät kontrolloimaan niitäkin. Onni, ilo ja myötätunto olivat tunteita, joita suositut, rauhalliset pojat ja maahanmuuttajapojat saattoivat joskus näyttää. Tunteiden näyttämiseen
liittyi pelko maineen ja aseman menetyksestä.
SM: Voiko pojat näyttää kaikkia tunteita koulussa?
Janne: Ei todellakaan!
SM: Mitä ei voi näyttää?
Janne: Vaikka sitä, että on sellanen…kyllä joskus haluais näyttää, mutta ei voi.
SM: Miks ei voi näyttää?
Janne: En mää tiedä, se on kyllä järjetöntä.
SM: Niin, sanos muuta.
Janne: Mutta se on..mun iskäkin on sanonu, että se on normaalia pojissa, että joku
poika…monet pojat ei halua näyttää sitä, mitä ne oikeesti on. Se on ollu jo silloin,
kun mun iskäki oli pieni…se on ollu aina sellanen, että pojat on ollu jotain sellasia…
SM: Niin. että pojille pienestä pitäen sanotaan, että pojat ei saa itkeä ja pojat ei saa
sitä ja tätä. Että pojat tavallaan kasvatetaan siihen. Ja se on kyllä aika järjetöntä. Se
on varmaan aika ahdistavaa, että ei pysty näyttään…
Janne: Kyllä pystyy…kyllä mun mielestä on kivempaa ku on sellanen, että kestää
jotain kipua, jos vaiks lyö vasaralla sormeen, niin on vaan että ”Huh, löysät pois
vaan” ja silleen että.
SM: Onks se niin, että pojan pitää olla miehinen poika tai silleen?
Janne: Kyllä se mun mielestä on heti alusta asti, mutta tietenki ei pikkuvauvana ja
sellasena. Mutta ei..kyllä poika voi olla sellanen kun se haluaa, mutta ei kukaan
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varmaan oo sellanen isona, ku se on ihan iso, sellanen aikunen. Niin en mää oikein
usko, että kukaan poika on sellanen mikä…ei ne esitä mitään, ne ei vaan pojat oo
sellasia.. joskus… että ne vollottaa aina… eikä ne oo sellasia. Ei ne mitään leiki
vaan ne on jotenki sellasia.
Jannen puheessa kuvastuu juuri hegemonisille maskuliinisuuksille tyypillisiä piirteitä,
kuten tunteiden peittäminen, ja maskuliinisuuksien hegemonisten muotojen tavoittelun
ottaminen annettuna, luonnollisena. Tässä aineistossa useimpien poikien tuli jatkuvasti
osoittaa maskuliinista kyvykkyyttään itselleen ja muille suorituksissaan ja puheissaan.
Ollakseen suosittu piti tasapainotella liiallisen kovuuden ja kiltteyden välimaastossa. Jannen esittämä maskuliinisuus oli ollut ainakin alemmilla luokilla liian kovaa, mikä vaikutti hänen suosioonsa negatiivisesti vieläkin, vaikka toisaalta se takasi hänelle kovan kundin maineeseen perustuvaa valtaa.

Maahanmuuttajapojat marginaalissa
Maahanmuuttajapoikien ryhmään kuuluivat Afganistanista tulleet Haytar, Talib ja Jafar,
Vietnamista tullut Bao sekä Irakista kotoisin oleva Araz.5 Maahanmuuttajapoikien ryhmä
jäi valtahierarkiassa marginaaliin hegemoniaan nähden. Näillä pojilla oli kuitenkin oman
ryhmän sisällä jonkinlainen hierarkkinen järjestys. Haastattelujen ja havainnoinnin perusteella maahanmuuttajien ryhmän kiistaton johtaja oli Haytar, jonka asema perustui hänen
ikäänsä ja kokoonsa: hän oli vanhempi ja isompi muita. Alemmilla luokilla saavutettu,
itsepuolustukseen ja vastarintaan liittyvä tappeluvalta vahvisti hänen asemaansa ryhmän
johtajana. Arazin edustama maskuliinisuus sen sijaan on lähinnä sitä, jonka edustajia
Duncan (1999) nimittää kaheleiksi. Siihen liittyy tässä aineistossa hyökkäävä käyttäytyminen ja vähäinen arvostus dominoivien maskuliinisuuksien taholta. Arazia ei kuitenkaan mielletty ilkeäksi, vaan hänen vastarintaan liittyvä väkivaltansa koettiin jollain tapaa
oikeutettuna. Talib ja Jafar olisivat voineet kuulua suosittuihin poikiin, kuten Haytarkin,
ja olivatkin sitä omassa viiteryhmässään. Koska he eivät olleet suomalaisia, oli itsestään
selvää, banaalia, ettei heitä laskettu miltään taholta kuuluviksi suomalaisten suosittujen
poikien joukkoon. Bao oli hiljainen ja syrjään vetäytyvä rauhallinen poika, josta suomalaispojatkaan eivät sanoneet mitään kielteistä. Häntä ei kuitenkaan otettu suomalaisten
porukkaan. Bao viihtyi hyvin muiden maahanmuuttajapoikien kanssa. Haytar otti ryhmässä eräänlaisen isonveljen roolin ja oli valmis puolustamaan muita konfliktitilanteissa.
Erityisesti Talib ja Jafar ihailivat Haytaria ja tekivät yleensä niin kuin tämä sanoi.
SM: Onko ketään, joka puolustaisi kiusattua? Jos vaikka maahanmuuttajista jotakuta kiusataan, niin puolustatteko te toisianne?
Haytar: Joo.
SM: Ihan kaikkia? Araziaki?
5. Myös tytöt Zohra (Irak) ja Mei-Mei (Vietnam) kuuluivat ryhmään, ja heidät hyväksyttiin myös suomalaisten
tyttöjen joukkoon. Vasta luokkaan tullut intialaissyntyinen Surinder ja kreikkalais-suomalainen Sanni viihtyivät enimmäkseen suomalaistyttöjen kanssa. Tyttöjen osalta erottelua maahanmuuttajat–suomalaiset ei esiintynyt samalla tavoin kuin poikien keskuudessa.
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Haytar: Puolustetaan ko se on meidän kaveri… Toi Araz itkee paljon. Koska Janne
hakkaa sitä ihan täysin. Kun mää oon jossain muussa luokassa, eli mun äidinkielessä, tai englannissa, koska mää oon viidennen luokan kans englanti, jos mää oon
siellä, se hakkaa sitä silloin.
Dominoivien maskuliinisuuksien edustajien eli lähinnä kovisten ja suosittujen suomalaispoikien ryhmissä oli yleisesti kielteinen asenne maahanmuuttajia kohtaan. Erityisesti
Arazin ja Jannen välillä oli jatkuva jännite. Tosin suomalaispoikien asenne ei ollut ainoa
tekijä, joka johti maahanmuuttajien erottumiseen omaksi ryhmäkseen, vaan myös maahanmuuttajat itse halusivat muodostaa oman ryhmänsä. Sen mahdollisti jo maahanmuuttajien lukumäärä tässä luokassa. Myös yhteinen kieli, uskonto, etninen tausta tai samassa
tukiopetusryhmässä oleminen vaikuttivat siihen, että he viihtyivät yhdessä.
SM: Onks sillä mitään merkitystä, miltä joku näyttää (siihen, kuinka suosittu joku
on)?
Toni: Ei
SM: Onks sillä merkitystä, onko se ulkomaalainen6 vai suomalainen?
Toni: On.
SM: Kumpi pitää olla, että ois suosittu?
Toni: Suomalainen.
SM: Osaaks sää sanoa, mistä se johtuu?
Toni: Suomalaiset ei tykkää ulkomaalaisista.
SM: Yleensäkään?
Toni: mmm
Maahanmuuttajapoikien marginaalinen asema liittyi siis osittain hegemonisen ryhmän
kielteisiin asenteisiin heitä kohtaan, mikä johti heidän toisarvoistamiseensa (katso Huukin
artikkeli tässä kirjassa). Maahanmuuttajia pidettiin ’ulkopuolisina’, toisina ja erilaisina.
Suomalaisuutta pidettiin itsestään selvästi parempana, ja suomalaisilla miellettiin haastattelujen perusteella olevan maahanmuuttajiin nähden enemmän valtaa. Suomalaisuus näyttäytyy siis banaalina kansalaisuutena. Etenkin Jannella oli melkoisen rasistiset mielipiteet
maahanmuuttajista, minkä hän saattoi myös yleiseen tietoisuuteen mm. nimittelemällä
heitä riisiksi tai vinosilmäksi. Myös toisen perheeseen kohdistuvaa halventamista käytettiin väkivallan keinona:
SM: Millä tavalla Janne kiusaa Talibia ja Jafaria?
Haytar: Ne laulavat Talibin nimelläkin, mutta Jafarilla ne… Jafarilla ne kiusaavat
sen perhettä ja sen kuvia. Jos se piirtää jotain, niin se sanoo, että toi on piirtäny
tämmöstä. Siksi.
SM: Ai jaa. Että niinku ihan perheasioista..
Haytar: Kerran se [Janne (SM)] kiroili mun isästä. Isä on kuollut jo, se kiroili ihan
puoli tuntia, kun ope oli jossain muualla ja sitten mua ärsytti ja mä aloin hakkaamaan sitä. Se juoksi pakoon koulussa sitten.
6. Toni käytti aiemmin haastattelun kuluessa maahanmuuttajista termiä ulkomaalainen, minkä takia haastattelijan repliikissä tämä termi toistuu.
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Janne oli haukkunut Haytarin isää, minkä Haytar koki pahana loukkauksena, etenkin kun
isä oli jokin aika sitten kuollut sodassa. Janne esittäytyi johtajatyyppinä, joka käytti valtaa manipuloimalla luokan ihmissuhteita. Hän mm. muokkasi ilmapiiriä maahanmuuttajavastaiseen suuntaan.
Suomalaisten ja maahanmuuttajien ryhmät erottuivat helposti luokan jokapäiväisessä
toiminnassa. Silmiinpistävää oli se, etteivät maahanmuuttajapojat ja suomalaispojat
yleensä edes pelanneet jalkapalloa keskenään vaan olivat täysin omissa porukoissaan.
Maahanmuuttajapojat olivat myös valinneet tekstiilityön teknisen sijasta, koska eivät
halunneet olla samassa ryhmässä Jannen ja kumppaneitten kanssa. Araz oli maahanmuuttajapojista ainoa, joka ei tyytynyt olemaan ainoastaan toisten maahanmuuttajien kanssa
vaan yritti hakea myös suomalaispoikien hyväksyntää. Araz yritti päästä joskus suomalaispoikien jalkapallopeliin ja oli ainoana maahanmuuttajana teknisessä työssä. Rauhallisiin poikiin lukeutuva Lauri oli suomalaispojista ainoa, joka hyväksyi Arazin kaverikseen.
SM: No, onks..luuleks sää, että Araz on kenekään suomalaisen parhaita kavereita?
Toni: On se ehkä Laurin.
SM: Laurin kans ne leikkii vissiin vapaa-aikanaki. Tykkääks muut suomalaiset
pojat Arazista?
Toni: Ei.
SM: Miks ei?
Toni: Kun ne tappelee Jannen kaa..
SM: Mmm. Niillä tulee tappeluita. Haukkuuko Araz teitä?
Toni: Joskus. Ei se mua hauku, mut kyllä se jotain muita haukkuu. Mikkoo joskus
ja tuota Jannee ja Santeria. Ne ärsyttää sitä.
SM: Ne ärsyttää sitä, niin se rupee haukkuun.
Toni: Niih.
Arazin käyttämä väkivalta näyttäytyy vastarintana hegemonisessa asemassa olevien
poikien väkivallalle, jonka tarkoituksena näytti olevan valta-asetelman ylläpito. Myös
maahanmuuttajat kertoivat Jannen vallankäytöstä Araziin, Lauriin ja muihin maahanmuuttajiin nähden:
Haytar: Kun Araz tekee Laurin kanssa työtä Janne sanoo Laurille; Älä tee tämmöstä, älä tee tämmöstä tämmöstä. Joskus se ei päästä peliin.
SM: Arazia? Janne.
Haytar: Joo. Meitä ei ikinä päästetä peliin.
SM: Janneko ei tykkää ulkomaalaisista?
Haytar: Joo, kerran ne niiden muut kaverit sanoivat, että te pääsette, mutta se
sanoi, että ette pääse. Pallo oli sen. Se määräsi.
Silloin tällöin Araz pääsi pelaamaan jalkapalloa suomalaispoikien kanssa. Jos pallo oli
Jannen, mahdollisuudet päästä pelaamaan olivat huonot. Jos taas pallo oli luokan yhteinen, muut pojat saattoivat vedota sen varjolla Janneen niin, että Araz tai joku muu maahanmuuttaja otettiin mukaan peliin. Pallolla ja sen omistajuudella oli siis keskeinen funk-
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tio valtapelissä, ja esimerkki osoittaa sen, millainen valta Jannella oli joissakin tilanteissa
muihin nähden. Muut eivät uskaltaneet asettua Jannea vastaan, ellei tilanne ollut pahasti
ristiriidassa muiden poikien oikeuskäsityksen kanssa.
Maahanmuuttajilla näytti olevan käytössä kaksi vaihtoehtoa suhtautua hegemonian
ylivaltaan: joko tyytyä asemaansa tai nousta vastarintaan, mikä oli kuluttava vaihtoehto.
Kolmannella luokalla maahanmuuttajat olivat harjoittaneet enemmän vastarintaa, ja mm.
Haytar ja Janne olivat ottaneet jatkuvasti yhteen. Ilmeisesti he olivat päässeet jonkinlaiseen selvyyteen asemistaan, sillä Araz oli ainoa, joka edelleen harjoitti toistuvasti näkyvää vastarintaa. Muut maahanmuuttajat tiedostivat valtasuhteiden epätasapainon, mutta
tyytyivät useimmiten asemaansa.

Väkivalta ja sosiaaliset suhteet
Tässä aineistossa väkivaltaa tarkastellaan poikien osalta välineenä, jonka avulla yritetään
saavuttaa statusta, kunnioitusta ja valtaa luokan hierarkkisessa systeemissä. Se, joutuiko
väkivallan uhriksi vai ei, riippui siitä, millaisena sukupuolisena toimijana oppilas näyttäytyi sekä siitä, miten hän suhtautui omaan asemaansa hierarkiassa. Marginaalista nouseva
vastarinta hegemonialle, tulipa se sitten tytön tai maahanmuuttajan taholta, vaiennettiin
tehokkaasti, jopa väkivalloin, kuten Arazin ja myös erään tytön tapauksessa kävi.
Poikien statusta nostivat ainakin koviksiin lukeutuvan Jannen mukaan mm. tietynlaiset vaatteet, pelikoneet, kännykkä ja jääkiekkoharrastus. Jos niitä ei ollut, status oli heikompi, ja riski joutua väkivallan kohteeksi kasvoi.
SM: Minkälaisia poikia yleensä kiusataan?
Janne: Sellasia, kellä ei o varaa ostaa mitään, vaikka mun mielestä se on ihan järjetöntä kiusata sellasta.
SM: Mitkä on sellaisia tavaroita, mitä pojilla täytyis olla?
Janne: Vaatteet, pelikoneet, kaikki parhaat.
SM: Pitääkö olla kännykkä?
Janne: Pitää. Melkein kaikilla on jo. Ei ihan kaikilla.
SM: Pitääks olla pleikkari 2?
Janne: En tiä, ei kaikilla oo pleikka kakkosta kai. Meillä on kotona silleen, että
meillä on pleikka 2, mut se ei oo vielä tullu meille silleen. Se on niinku tilattu jo.
Maahanmuuttajapoikien puheessa en tällaista materiaalisten asioiden arvostamista
havainnut, vaan kysyessäni asiaa haastatteluissa pojat sanoivat ainoastaan yksilön luonteella ja suhtautumisella muihin olevan vaikutusta oppilaan nauttimaan suosioon. Tämä
nousi tosin tärkeäksi asiaksi myös useimpien suomalaispoikien haastatteluissa, mutta
observoinnin perusteella poikien puhe liittyi usein esimerkiksi omien tietokoneiden tai
tietokonepelien vertailuun. Suorapuheinen Janne oli ainoa, joka sanoi haastattelussa suoraan materiaalisilla seikoilla olevan merkitystä sosiaaliselle asemalle ja kiusatuksi joutumiselle.
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Tietyntyyppinen puhe oli myös keino, jota pojat käyttivät osoittaakseen kyvykkyyttään
maskuliinisena toimijana. Kiroilu ja homottelu olivat erityisesti koviksien kielenkäyttöön
liittyviä tapoja. Myös osa suosituista ja maahanmuuttajapojista käytti niitä satunnaisesti
puheessaan. Maahanmuuttajista Araz oli ainoa, joka käytti kiroilua ja homottelua runsaasti vastarinnan välineenä. Vaikka koulu usein esitetään sukupuoli- ja seksuaalineutraalina paikkana, on monissa tutkimuksissa osoitettu seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden
olevan läsnä useissa yhteyksissä. Esimerkiksi solvausten kohdistamisella toisten poikien
seksuaalisuuteen liittyviin asioihin normalisoidaan omaa maskuliinista identiteettiä. Seksuaalisuutta ei oteta kiusaamisen aiheeksi sattumalta, koska seksuaalisuudella on tärkeä
funktio maskuliinisuuden rakentumisessa. (Gordon & Lahelma 1996, Lehtonen 1999,
Mac an Ghaill 1994, Nayak & Kehily 1997.)
G.A. Finen (1989) mukaan poikien ”homottelulla” ei juuri ole tekemistä homoseksuaalisen käyttäytymisen kanssa. Siinä on hänen mukaansa sen sijaan kyse siitä, että nimittelyn kohteena oleva poika ei osaa eikä tunnista heteroseksististä puhetta eikä ole osoittanut ihailevansa hegemonista maskuliinisuutta. ”Olla homo on yhtä kuin olla vauva tai
tyttö.” Sanomalla toista homoksi korostetaan omaa heteroutta. (Fine 1989, Duncan 1999,
Jokinen 2000, Lehtonen 1999.) Pojat kontrolloivat toistensa heteroseksuaalista käyttäytymistä tarkoin: Kasperi on leikkauttanut kesätukan parin millin koneella. Mikko käy silittämässä Kasperin päätä. Välittömästi tulee kommentti Otolta: ”Hyi Kasperi, et kai sää nyt
sellanen poika ole?” Useissa haastatteluissa ”kovikset” miellettiin eniten homottelua ja
kiroilua käyttäviksi.
SM: Käytetäänks homo-sanaa?
Toni: Joo.
SM: Kukas niitä käyttää?
Toni: Janne.
SM: Entäs Pasi ?
Toni: Kyllä se joskus. Santeriki joskus.
SM: Ketkä kiroilee?
Toni: Janne. Pasi. En mää tiä, kiroileeko muut. Ei yleensä.
Toni ei edes muista maahanmuuttajapoikien tai tyttöjen olemassa oloa, vaan miettii
ainoastaan oman viiteryhmänsä suhdetta kielenkäyttöön. Toni tiesi kyllä, että ainakin
Araz ja Julia käyttivät kiroilua ja homo-sanaa puheessaan. Hierarkkisoiva ja dikotomisoiva sukupuolta tuottava toiminta on Hirdmanin (1990) mukaan yksi tärkeimmistä
sukupuolijärjestelmän ylläpitämisen ja uudelleentuottamisen mekanismeista. Hegemonisen maskuliinisuuden ja sille alisteisten maskuliinisuuksien välisten voimasuhteiden
rakenteiden tutkimisessa voidaan Foucault'n valtateorian mukaan painottaa sosiaalista ja
institutionaalista diskurssia (Jefferson 1994, 15). Kahden eri diskurssin (subjektius/toiseus) omaavan ryhmän välille muodostuu hegemoninen suhde, joka johtuu siitä, että toiseen ryhmään kohdistetaan voimakkaita positiivisia ja/tai negatiivisia tunteita. Näiden
ryhmien välinen epäsymmetrinen valtasuhde on niin itsestään selvä, ettei sitä edes huomata. (Paechter 1998.)
Useimmiten tytöt jäivät tai jättäytyivät näkyvän valtahierarkian selvittelyn ulkopuolelle, mutta Juliaa hegemoninen ryhmä kiusasi. Kovikset ja suositut eivät sietäneet Julian
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hyökkäävää käyttäytymistä, kuten kiroilua, haukkumista ja potkimista, jos häntä ärsytettiin. Tämä käy ilmi mm. seuraavasta Jannen haastattelusta:
SM: Onko ketään tyttöä, kenestä et tykkää?
Janne: Juliasta. Se ärsyttää aina mua.
SM: Millä tavalla?
Janne: No potkii ja kaikkee. Lyö ihan ilman syytä.
SM: Ihan tosi?
Janne: Tai silleen niinh..
SM: Ärsyyntyykö se, jos sää sanot sille ensin jotain..
Janne: (naurahtaa) Mää en sano sille mitään, teen tälleen (näyttää ilmeen) ja se
ärsyyntyy siitä kauheesti. Aina potkii.
SM: Ärsyyntyykö se muistaki pojista kuin sinusta?
Janne: Ärsyyntyy ihan kaikista. Se menee potkiin niitä kaikkia. Ja se on hirveen
sellanen, että jos sille joku tulee vapaa-ajallaki, niin se lyö saman tien sitä.
SM: Lyö?!
Janne: Niin ihan varmana. Julia on sellanen.
Tässä aineistossa näytti siltä, että dominoivassa asemassa olevat pojat eivät sietäneet
tytöltä maskuliinisiksi miellettyjä tapoja reagoida ärsyttämiseen vastarinnalla, mikä johti
Julian käyttäytymisen arvostelemiseen ja suoranaiseen kiusaamiseen. Hegemoniseen
kamppailuun osallistuvat pojat rajasivat väkivaltaisen käyttäytymisen oikeutuksen siis
pelkästään poikiin. Valmius puolustautua väkivaltaisella käyttäytymisellä sisällytettiin
banaalilla tavalla suositun maskuliinisuuden alueeseen. Huomattavaa on, että rauhalliset
pojat hyväksyivät Julian joukkoonsa. Vesa ja Julia olivat jopa jonkinlaisessa seurustelusuhteessa. Julia oli Idan kaveri ja Ida ”seurusteli” Ollin, ko. ryhmän johtajan kanssa.
Omassa porukassa Julialla ei ilmennyt tarvetta puolustautua, koska muut hyväksyivät
hänet.
Thorne (1993, 52) väittää, että samanikäiset pojat ja tytöt voidaan yhdistää helposti
pareiksi romanttisessa mielessä, mikä lisää uhkaa heteroseksuaaliselle kiusaamiselle ja
näin ajaa sukupuolia erilleen. Tämä aineisto ei tue väitettä. Tutkitulla luokalla ainakin
pojan statusta tyttöystävä nosti, ja näytti jopa siltä, että seurustelua käytettiin ”alibina”
tytön ja pojan väliselle ystävyydelle. Tyttöjen kanssa leikkivä poika oli vaarassa leimautua feminiiniseksi, likaksi, jos tämä viihtyi tyttöjen kanssa ilman seurustelun funktiota.
Vaikka pojilla oli periaatteena, että tyttöjä ei sopinut lyödä, niin ainakin nimittelyä ja
ärsyttämistä esiintyi. Duncanin (1999, 22) mukaan pojat voivat verbaalisesti ärsyttää ja
kiusata tyttöjä, mutta tosi pojat eivät lyö tyttöjä, sillä siinä on vaarana statuksen laskeminen sekä tytöksi tai homoksi leimautuminen. Poikkeus voidaan joskus tehdä, jos on tarpeen muistuttaa tyttöjä tai alistettuja poikia dominoivan maskuliinisuuden ylivallasta. Jos
poika ei puolustautunut fyysistä tai verbaalista hyökkäystä vastaan, pojan asema hierarkiassa yleensä laski. Janne kiusasi Lauria silloin tällöin haukkumalla tai käymällä yllättäen
kimppuun.
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SM: Sää oot pistänytkin tähän (kyselylomakkeeseen), että haukkumalla ja potkimalla tapahtuu tuo kiusaaminen. Tarkottaaks tää sitä, että Janne yleensä kiusaa
haukkumalla ja potkimalla juuri Lauria?
Toni: Janne niin yleensä haukkuu sitä ja sitten se potkii joskus.
SM: Lauria?
Toni: Niin.
SM: Minkälaisilla sanoilla tai mistä asioista se haukkuu sitä Lauria?
Toni: Huutelee sille jotain aina.
SM: Sanooks se jotain läski tai sellaista?
Toni: Jotain sellasta.
Lauri ei puolustautunut, vaan yritti lähteä tilanteesta pois. Janne myönsi, että hän
tahallaan kiusaa Lauria, mutta ei sanonut miksi. Ehkä Janne halusi toiminnallaan näyttää
omaa valtaansa paitsi Laurille myös muille luokan oppilaille. Jannelle Laurin peittoaminen oli plussaa, koska Lauri oli isokokoinen ja ”hyvä painimaan”, kuten Janne haastattelussa väitti. Janne tiesi, että Lauri ei lähde kuitenkaan tappeluun mukaan, joten hänet oli
helppo alistaa. Lisäksi Laurin sosiaalinen status oli melko alhainen, ja jotkut arvelivat,
että Jannea ärsytti se, että Lauri ja Araz olivat kavereita. Vaikka korkean statuksen
omaava Arikaan ei tapellut, Janne ei käynyt tämän kimppuun. Tiedossani ei ole, olivatko
Janne ja Ari joskus selvittäneet välejään tappelemalla vai perustuiko Arin fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen Jannen taholta pelkästään Arin asemaan luokan suosituimpana poikana. Laurin kuten Julian ja Arazinkin kohdalla voidaan puhua sukupuolistuneesta väkivallasta, koska väkivaltainen toiminta viittasi kiusaajan aseman vahvistamiseen ja uhrien aseman heikentämiseen tai uusintamiseen. Näin toimimalla samalla väheksyttiin tapaa, jolla väkivallan kohteena olevat oppilaat näyttäytyivät sukupuolisina olentoina.

Yhteenveto
Tämän aineiston perusteella hegemonista asemaa tavoittelevat pojat rakensivat tietynlaista maskuliinisuuteen perustuvaa mainetta, joka parhaimmillaan nosti suosiota luokkayhteisössä ja oli perustana pojan asemalle valtahierarkiassa. Keskeisimpiä keinoja suosion
ja aseman tavoittelussa oli osoittaa maskuliinista kompetenssia pätemällä urheilussa sekä
poikien keskinäisessä leikkitappelussa. Muita pojille tyypillisiä keinoja nostaa tai ylläpitää statustaan ja asemaansa olivat jutut omasta kyvykkyydestä, maskuliinisena pidetty
puhetapa, päteminen tietokone- tai PlayStation-peleissä sekä tiettyjen tavaroiden omistaminen. Ollakseen suosittu pojan tuli tasapainoilla kovisten esittämän liian väkivaltaisen ja
rauhallisten poikien ryhmän esittämän maskuliinisuuden välillä. Itseään tuli kyetä puolustamaan, mutta aloitteellista, suoraa väkivaltaa tuli välttää. Hieman kärjistäen voidaan
tämän aineiston puitteissa esittää, että mitä banaalimpaa eli itsestään selvää ja näkymätöntä, tavallisena pidettyä, pojan esittämä maskuliinisuus oli, sitä suositummaksi hänet
poikien puheessa arvioitiin.
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Väkivalta näyttäytyy tässä aineistossa sukupuolistuneena keinona rakentaa ja uusintaa
hegemoniseen mittelöön osallistuvien keskinäisiä valtasuhteita sekä dominoida hegemonialle alisteisia ja marginaalisia ryhmiä. Lisäksi marginaaliset ryhmät käyttivät väkivaltaa vastarinnan välineenä. Näkyvimmin kamppailuun hegemonisesta maskuliinisuudesta
osallistuivat kovikset ja suositut pojat. Näille alisteinen ryhmä oli hegemonista kamppailua kannattava mutta pääsääntöisesti sen ulkopuolelle jättäytyvä tiivis rauhallisten poikien
ryhmä. Marginaaliin jäivät maahanmuuttajapojat ja tytöt. Eniten valtaa käyttivät kovikset,
joista yksi dominoi koko luokkaa. Kovikset eivät olleet suosittuja, koska heidän edustamansa maskuliinisuus oli liian kovaa ja aggressiivista. Tämä ilmeni sekä puheen tasolla
haastatteluissa että arjen toiminnassa: koviksia pelättiin, tai ainakin heidän suhteensa
oltiin varuillaan. Heihin haluttiin luoda hyvät välit, mutta tietty etäisyys säilytettiin. Muut
eivät nimenneet koviksia parhaiksi kavereikseen.
Suosituin poika oli kuitenkin positiivinen esimerkki siitä, että suositun aseman ja korkean statuksen saattoi tässä luokassa saavuttaa ilman osallistumista näkyvään, väkivaltaisia elementtejä sisältävään valtataisteluun. Jos poika osoittaa pätevyytensä muilla hegemoniseen maskuliinisuuteen liitetyillä alueilla, hän voi saavuttaa suositun statusaseman
luokan sosiaalisissa suhteissa.
Suomalaisuus oli yhteydessä valtaan ja suosioon luokkayhteisössä. Myös suomalaisuus oli tässä luokassa banaalia. Sitä pidettiin itsestään selvästi parempana kuin muita
kansallisuuksia, joka johti osaltaan etenkin maahanmuuttajapoikien marginaalistamiseen
hegemonisiin maskuliinisuuksiin nähden. Olisi mielenkiintoista tutkia luokkaa, jossa
maahanmuuttajat olisivat enemmistönä. Olisivatko suomalais- ja maahanmuuttajaryhmät
edelleen erillään, ja perustuisiko valta-asetelma luokassa enemmistön ylivoimaan, vai olisiko esimerkiksi suomalaisuus edelleen valta-aseman perustana?
Yhdyn tutkimustulosten perusteella Barrie Thornen (1993) näkemykseen, jonka
mukaan lapsia tulisi ohjata huomaamaan ja hyväksymään se tosiasia, että on olemassa
monenlaisia tapoja olla tyttö tai poika ja että yhdenkään pojan ei tarvitse yrittää olla
parempi tai ylivertaisempi kuin tytöt tai toiset pojat. Myös sukupuolistuneeseen ja rasistiseen kielenkäyttöön ja toimintaan tulisi puuttua nykyistä enemmän, ja näihin teemoihin
liittyvistä asioista tulisi myös keskustella oppilaiden, opettajien ja vanhempien kesken.
Thornen mukaan sellainen koulu olisi ideaalinen, jossa sukupuolella olisi mahdollisimman vähän merkitystä. Jotta päästäisiin lähemmäksi tätä tavoitetta, on paradoksaalisesti
joskus korostettava sosiaalisen sukupuolen merkitystä esimerkiksi legitimoimalla vaihtoehtoisia maskuliinisuuksien muotoja. Sukupuolisensitiivinen näkökulma ottaa huomioon
sen, että joissakin tilanteissa on korostettava genderiä, jotta tasa-arvon toteutumista voitaisiin edistää.
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Hyväksyttävän naisruumiin konstruoiminen suomalaisessa
koulussa
Hannele Harjunen
Abstrakti
Artikkelissa tarkastellaan, kuinka suomalainen koulu muokkaa tyttöjen vartaloita. Olen kerännyt
väitöskirjatyötä varten aineiston naisten lihavuuskokemuksista. Aineistosta kävi ilmi, että useimmat naiset, jotka olivat olleet lapsuudessaan lihavia, nimesivät koulun paikaksi, jossa he olivat oppineet tai heille oli kerrottu joko suoraan tai epäsuorasti, että he ovat liian lihavia tai että heidän vartalonsa eivät ole normin mukaisia. Näyttää siltä, että koulussa opetetaan ja opitaan hyväksyttävän tai
ideaalin naisvartalon rajat. Kysyn tässä artikkelissa, kuinka koulun järjestykset ja organisaatio tuottavat ja uusintavat tätä sukupuolittunutta ja väkivaltaista hyväksyttävän naisvartalon standardia ja
kuinka se vaikuttaa nuorten tyttöjen käsitykseen heistä itsestään ja ruumiistaan.
Artikkelissa lihavuus käsitetään foucault’laisen ajattelun mukaisesti diskursiiviseksi
kategoriaksi, jota tuotetaan ja uusinnetaan sosiaalisten käytäntöjen kuten koulun ja sen
instituutioiden kuten kouluterveydenhoidon ja liikuntakasvatuksen kautta. Artikkelissa käytettävä
aineisto koostuu suomalaisten 21–65-vuotiaiden naisten 35:stä omaelämäkerrallisesta kirjoituksesta
ja 12:sta teemahaastattelusta.

Johdanto
Hyväksyttävän tai ideaalin naisvartalon konstruoituminen on monikerroksinen ja monimutkainen prosessi. Julkisessa keskustelussa median jatkuvaa paranneltujen naiskuvien
tulvaa pidetään usein nykyisen pakottavan hoikkuusideaalin tärkeimpänä tuottajana.
Vaikka mediadiskurssit ovatkin keskeinen naisvartaloihanteen tuottaja ja uusintaja (esim.
Smith 1988, 37–38), ne eivät ole kuitenkaan yksin syyllisiä hoikkuuden normin syntyyn.
On osoitettu, että mediadiskurssit vaikuttavat tyttöjen käsitykseen ideaalivartalosta, saavat heidät tuntemaan tyytymättömyyttä omaan vartaloonsa ja kannustavat heitä käyttämään epäterveellisiä tapoja hoikkuuden ideaalin saavuttamiseksi (Oliver 1999, Thomsen,
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Weber & Brown 2002). Väitän kuitenkin, että käsitys hyväksyttävän naisruumiin muodosta ja koosta opitaan suurelta osin arkipäivän järjestysten kautta ja mitä arkipäiväisimmissä ympäristöissä, kuten koulussa (Kosonen 1998, Lesko 1988, Tolonen 2001).
Teoksessaan Tarkkailla ja rangaista (1980) Michel Foucault käytti koulua sairaalan,
vankilan ja armeijan ohella esimerkkinä kurinpitovaltaa käyttävästä instituutiosta. Foucault’n mukaan yritykset muokata subjektia ovat kaikkien kurinpitovaltaa käyttävien instituutioiden käytäntöjen ja järjestysten keskeinen tavoite. Usein ruumiin kontrolli ja säätely ovat näiden muokkausyritysten keskeinen väline. Kurinpitovallan päämääränä on
luoda vallitsevan diskurssin mukaista ’normaaliutta’. Normaaliutta pidetään ideaalina, ja
normalisoivien tekniikoiden tavoitteena on tuottaa kurin sisäistäneitä ’normaaleja’ yksilöitä (Foucault 1980, 206–207).
Tässä artikkelissa käsittelen koulua ympäristönä, jossa vallitsevat käsitykset hyväksyttävästä naisvartalosta kohtaavat. Väitän, että koulu instituutiona aktiivisesti tuottaa ja
ylläpitää hoikkuutta naisvartalon normatiivisena ideaalina. Samalla lihavuutta tuotetaan
poikkeavuutena ja epänormaaliutena. Tarkastelen tässä artikkelissa muutamia niistä tekniikoista, joilla ei-hyväksyttävät ruumiit identifioidaan ja joilla niitä pyritään kontrolloimaan ja korjaamaan. Tavoitteena ei kuitenkaan ole ainoastaan kouluympäristössä esiintyvien ruumiin säätelyyn ja kontrolliin tähtäävien mikrovallan mekanismien tarkastelu.
Artikkeli pohjautuu naisten lihavuuskokemuksia käsittelevää väitöskirjatyötä varten kerätyn empiirisen aineiston löydöksiin. Tarkastelen hyväksyttävän naisvartalon tuottamista
ruumiinkokonsa vuoksi kontrolli- ja säätelytoimenpiteiden kohteiksi joutuneiden naisten
kokemusten kautta.
Aineistossa esiintyy toistuvasti kolme tilannetta, jotka ovat olleet erityisen merkityksellisiä ruumiin ei-hyväksyttäväksi määrittymisen ja sen tuottamisen kannalta. Rajaan tarkastelun näihin kolmeen tilanteeseen: kohtaamisiin kouluterveydenhuollon kanssa, liikuntatunteihin ja välituntien vertaissuhteisiin.

Kurinpitovalta ja koulu
Tarkkailla ja rangaista -teoksessa Michel Foucault erottaa suvereenin vallan kurinpitovallasta. Niillä on Foucault’n mukaan kolme merkittävää eroa: suvereenin vallan toimijat
ovat näkyviä, ne on suhteellisen helppo havaita ja vastarinta on siten mahdollista. Kurinpitovalta taas leviää kaikkialle, ja siksi sitä on vaikea havaita tai vastustaa. Foucault toteaakin, että pohjimmiltaan kaikki suhteet ovat valtasuhteita ja kurinpitovalta on kaikkialla. Koska kurinpitovalta sisältyy kaikkeen toimintaan, sitä pidetään osana arjen järjestymistä ja sen toiminta nähdään usein luonnollisena ja ’normaalina’. Kurinpitovaltaa vastustetaan harvoin, sillä vastustuksen kohdetta on vaikea tunnistaa tai paikantaa. (Foucault
1991, 182–185.)
Olemme kaikki kurinpitovallan muokkaamia, mutta koska sen toiminta on vaikea määritellä, muokkaavat prosessit jäävät usein hämärän peittoon. Kurinpitovalta merkitsee
kontrollia ja jatkuvaa valvontaa. Se on tehokasta, näkymätöntä ja persoonatonta. (Foucault 1991, 180–185.) Kurinpitovalta piiloutuu instituutioiden, kuten koulun, rakenteisiin
ja järjestyksiin. Kuten Sari Husa on todennut, Foucault’n käsitys kurista näyttää olevan
helposti sovellettavissa kasvatukseen ja kasvatustieteelliseen tutkimukseen (Husa 1999,
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68–69). Koulu on yksi tärkeimmistä paikoista, joissa kuriin opitaan. Lapsille opetetaan
maailmasta kirjatiedon muodossa, mutta koulussa opitaan myös yhteiskunnassa vallitsevista sosiaalisista järjestyksistä ja rakenteista sekä normeista ja arvoista. Suuri osa tästä
oppimisesta tapahtuu ruumiissa ja ruumiin kautta. Koulussa lapsi joutuu välittömästi erilaisten normalisoivien tekniikoiden kohteeksi, ja monet niistä kohdistuvat suoraan ruumiiseen. Lapset opetetaan toimimaan koulun hierarkioissa sekä fyysisesti että sosiaalisesti. Heidän ruumiinsa alistetaan normalisoivalle vallalle, joka pyrkii tekemään heistä
kontrolloituja ja standardisoituja yksilöitä. Koulun kaltaisissa instituutioissa toimiva
kurinpitovalta pyrkii luomaan subjektinsa. Ruumiin oppiminen kuriin on asteittaista: vähä
vähältä asento, liikkeet, ruumiin muoto ja koko saadaan hallintaan (Foucault 1980, 156–
157.)
Ruumiin muokkaaminen kurinalaiseksi ruumiiksi perustuu jakoihin, jotka pyrkivät
manipuloimaan subjektia. Rabinowin mukaan jaot ovat yhdistelmä tieteellistä lähestymistapaa ja sosiaalisia ja/tai spatiaalisia ulossulkemisia (Rabinow 1991, 8). Erilaisten jakojen kuten tilajärjestelyjen, kokeiden, ruumiin sääntelyn ja kontrollin kautta kurinpitovaltaa käyttävien instituutioiden tavoitteena on luoda ns. ’tottelevaisia ruumiita’, joita voidaan hallita, käyttää, muuttaa ja parannella (Foucault 1991, 182–185). Kurinpitovalta
tavallaan virtaa subjektin läpi.
Yksi kurinpitovallan merkittävimmistä piirteistä on sen pyrkimys määritellä ja luoda
normaaliutta. Koulu on esimerkki instituutiosta, jossa ruumiit luokitellaan hyväksyttyihin
ja ei-hyväksyttyihin. Foucault’n mukaan koulun tarkoitus kurinpitoinstituutiona on luoda
kurinalaisia subjekteja, jotka täyttävät normaaliuden vaatimukset esimerkiksi terveydeltään ja tottelevaisuudeltaan (Foucault 1980). Normalisoiva rakennelma tai järjestys pyrkii löytämään ja kitkemään pois epänormaaliudet ja poikkeavuudet. Normaaliuden määrittely ei vain luo standardeja, vaan se on myös ihmisten arviointijärjestelmä. Normaali
asetetaan vasten epänormaalia, ja ne jotka eivät ole vallitsevan diskurssin määrittelemän
normaaliuden mukaisia, asetetaan valvonnan ja tarkkailun alaisiksi kontrollin saavuttamiseksi.
Lähestyn artikkelissani kurinpitovaltaa sellaisen yksilön kokemuksen näkökulmasta,
jonka ruumis on joutunut normalisoivien kurinpitotoimenpiteiden kohteeksi kouluympäristössä. Lihavaa naisruumista tarkastellaan suhteessa koulussa luotavaan normalisoivaan
naisruumiin ideaaliin.

Normaalius ja lihavuus
Millaista on elää kulttuurissa, jossa oma ruumis on jatkuvasti tarkkailun kohteena ja jossa jatkuvasti viestitetään, että oma ruumis ei kelpaa, ja jossa oma arvo ja kelpoisuus ihmisenä määrittyvät ruumiin koon perusteella? Monet lihavat ihmiset joutuvat kohtaamaan
nämä kysymykset päivittäin. Silti lihavuutta on tutkittu yhteiskuntatieteiden tai henkilökohtaisen kokemuksen näkökulmasta vähän. Lihavuutta on pitkään pidetty lähinnä lääketieteellisenä kysymyksenä, joka voidaan ratkaista lääketieteen keinoin. Viime aikoina tutkimuksessa on kuitenkin havaittu, että lihavuudella voi olla terveysvaikutusten ohella esimerkiksi sosiaalisia, behavioraalisia ja psykologisia seurauksia. (Cooper 1997, 1998, Polso 1996, Sarlio-Lähteenkorva 1999, Zdorowski 1995, 1996.)
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Näyttää siltä, että monet lihavuuden sosiaalisista seurauksista juontuvat lihavuuden
kulttuurisesta konstruktiosta epänormaaliutena. Lihavuuteen suhtaudutaan yhteiskunnassamme asenteellisesti (Brink 1994, Kassirer & Angell 1998). On esimerkiksi osoitettu,
että lihavia ihmisiä syrjitään monilla keskeisillä elämänalueilla, kuten terveydenhoidossa,
koulutuksessa ja työelämässä (Puhl & Brownell 2001, 778–805). On myös havaittu, että
asenteellinen suhtautuminen lihavuuteen on laajalle levinnyttä ja lihavuuteen liitetty
stigma on niin vahva, että se vaikuttaa jopa lihavuuden hoitoon erikoistuneisiin terveydenhoitoalan ammattilaisiin (Brownell & Teachman 2000, 1525–1531). Erityisesti yhdysvaltalaiset tutkijat ovat viime aikoina alkaneet puhua painoon liittyvästä syrjinnästä
(weight-based discrimination), millä tarkoitetaan, että henkilön painon nähdään olevan
välitön syrjinnän syy. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lihavat ihmiset, erityisesti naiset,
joutuvat usein julkisen pilkan ja loukkaavan kohtelun kohteiksi ja heitä painostavat jatkuvasti muuttumaan, ts. laihduttamaan, niin lääketieteen ammattilaiset, media kuin läheisetkin. Kokemus on, että sosiaalinen hyväksyntä on kytköksissä painoon (Cooper 1998,
Millman 1980, Polso 1996, Sarlio-Lähteenkorva 1999).
Länsimaissa lihavuus on konstruoitu ruumiillisena epänormaaliutena ja poikkeavuutena. Lihavuutta on tällä hetkellä mahdotonta käsitellä pelkkänä ruumiillisena variaationa.
Vallitsevassa diskurssissa lääketieteen määrittelemä normaali ruumis ja lääketieteen yritykset luoda optimaalisen terve ruumis kietoutuvat yhteen kristillis-filosofisten moraalia,
hyveellisyyttä ja kohtuullisuutta koskevien käsitysten kanssa (Stone 1995, 413–424).
Naisten kohdalla nämä diskurssit yhdistyvät vielä ruumiin ulkonäköä ja ideaalia naisvartaloa koskeviin odotuksiin (Stone 1995, Wolf 1991). Esimerkiksi Silbersteinin, StriegelMooren ja Rodinin mukaan lihavuus on naisille yksi merkittävimpiä häpeän ja syyllisyyden tunteiden aiheuttajia (Silberstein, Striegel-Moore & Rodin 1987, 89–108). Lihavuuteen liittyvä sosiaalinen stigma on vahva, ja on väitetty, että lihavuudesta on tullut kulttuurissamme yksi stigmatisoivimmista fyysisistä ominaisuuksista niin miehille kuin naisille.
Lihavuuden stigmatisoivuus liittyy osaltaan kulttuurimme ulkonäköpainotteisuuteen.
Ulkonäön merkitys on kasvanut viime vuosikymmeninä. Mike Featherstone puhui tämän
kehityssuunnan vaaroista jo 1980-luvun alkupuolella.
Kun ulkonäön nähdään heijastavan minuutta, ruumiin laiminlyönti heikentää henkilön
hyväksyttävyyttä ihmisenä ja sitä pidetään merkkinä laiskuudesta, huonosta itsetunnosta
ja jopa moraalittomuudesta (Featherstone 1982, 26).
Hoikkuus ei merkitse kulttuurissamme vain ruumiin kokoa, vaan se yhdistetään sellaisiin ominaisuuksiin kuten terveys, viehättävyys ja itsekontrolli. Lihava ruumis taas nähdään merkkinä huonosta terveydentilasta, tehottomuudesta ja tahdonpuutteesta. Pamela J.
Brink (1994) on huomauttanut, että lihavat ihmiset ovat itse asiassa kaksinkertaisesti stigmatisoituja: sekä fyysisen ulkomuotonsa että oletetun moraalisen heikkoutensa vuoksi.
Naisilla stigmaa vahvistaa erityisesti naisvartaloon kohdistuva hoikkuuden ideaali. Normatiiviset vaatimukset ovat jo kauan kohdistuneet naisten vartalon ulkonäköön, mutta
nykyään yhä enemmän myös miesruumiin ulkonäköön. Tällä hetkellä vallitsevat diskurssit, jotka koskevat terveyttä, hyveellisyyttä ja viehättävyyttä, sulkevat ulos lihavan ruumiin (Kissling 1991, 136, Ogden 1992, 7–9, Lupton 1996, Cooper 1998).

74

Koulu, kuri ja tytöt
Foucault’ta on kritisoitu sukupuolisokeudesta ja ruumiin esittämisestä passiivisena ja valtaa vastustamattomana objektina. On myös sanottu, että Foucault ei ota riittävästi huomioon yksilön kokemusta ja dynaamista suhdetta valtaan (McNay 192, 40–43). Esimerkiksi
Lois McNay on havainnut, että Foucault ei käsittele naisruumista eikä puhu kurinpitotekniikoiden sukupuolittuneisuudesta ja sukupuolittavuudesta (McNay 1992, 11, 32).
Kuitenkin esimerkiksi koulun merkitys sukupuolen ja sukupuolitettujen ruumiiden
konstruoimisessa on suuri. Tutkimuksissa on todettu, että koulu tuottaa ja ylläpitää vallitsevaa sukupuolijärjestelmää käytäntöjensä ja järjestystensä kautta (Lesko 1988, 123–142,
Kosonen 1998, 14).
Saksalainen Frigga Haug tutkimusryhmineen on osoittanut, että koulun merkitys tyttöjen sosialisaatioprosessissa naiseksi on suuri. Haug ryhmineen on havainnollistanut,
kuinka nais- ja miesruumiita muokataan ja kontrolloidaan eri tavoin. (Haug et al 1987.)
Amerikkalaisia koulutyttöjä koskevassa tutkimuksessaan Nancy Lesko havaitsi, että virallisen opetusohjelman rinnalla kouluissa näytti toimivan epävirallinen ’ruumiin opetusohjelma’, jonka tarkoituksena oli opettaa tytöille naisellisen käytöksen ja ulkonäön rajat.
Leskon mukaan tyttöjen ulkonäkö ja olemus – vaatteet, meikit, hiukset, käytös sekä tavat
– ovat tarkkailun kohteena koulussa (Lesko 1988, 123–142). Ulla Kososen (1998) tutkimuksessa naisten koulumuistoista kävi ilmi, kuinka koulun järjestykset ja erityisesti liikuntakasvatus pyrkivät määrittelemään hyväksyttävän naisruumiin rajat. Voidaankin väittää, että yksi koulun tarkoitus on luoda yhteiskunnassa vallitsevan diskurssin mukaista
feminiinisyyttä. Naisten omaa roolia tässä prosessissa ei kuitenkaan sovi unohtaa (Smith
1998, 37–59).
Valaisevan esimerkin koulun pyrkimyksestä muokata tyttöjä kulttuurisesti vallitsevan
hyväksyttävän feminiinisyyden mallin mukaisiksi tarjoaa ruotsalaisen historioitsijan
Karin Johannissenin tutkimus tyttöjen sisäoppilaitoksista 1800-luvulla. Näissä kouluissa,
jotka olivat tosiasiassa hienoja kurinpitolaitoksia, porvaristyttöjä muokattiin vastaamaan
ajan vallitsevaa naisihannetta, joka oli kalpea, hauras ja fyysisesti heikko. Johannissen
osoittaa tutkimuksessaan, kuinka ideaalia tuotettiin kouluympäristössä jatkuvan valvonnan ja tarkkailun avulla. Tyttöjen käytös, ajatukset, tunteet ja ruumis olivat jatkuvan tarkkailun kohteina. Tyttöjä opetettiin kontrolloimaan itseään kaikissa tilanteissa, jopa silloin
kun he olivat yksin. (Johannissen 1994.) Tässä esimerkissä kurinpitovallan olemus ja
tavoitteet tulevat hyvin näkyviksi.
Naisten yhteiskunnallinen rooli on muuttunut suuresti Johannissenin kuvaamista
ajoista. Nykykoulussa tyttöjä ei ehkä valvota yhtä herkeämättä, mutta naisruumiiseen
kohdistuvan säätelyn ja kontrollin perusteet ovat pysyneet ainakin osittain samoina.
Tavoitteena on tuottaa käsitystä sukupuolesta ja ylläpitää sukupuolieroa. Esimerkiksi Leskon mukaan ’ruumiin opetusohjelmalla’ on keskeinen merkitys sukupuolitetun identiteetin ja epätasa-arvoisten yhteiskunnallisten suhteiden luomisessa (Lesko 1988, 123).
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Aineisto
Artikkelissa käytetty aineisto muodostuu yhteensä 47 suomalaisen, 21–65-vuotiaan naisen kertomuksista. Aineisto koostuu 35:stä omaelämäkerrallisesta kirjoituksesta ja 12:sta
teemahaastattelusta. Aineisto kerättiin yhdessä naistenlehdessä ja yhdessä sanomalehdessä keväällä 2000 ilmestyneen tutkimuspyynnön avulla. Tutkimuspyynnössä pyydettiin
naisia, joilla on henkilökohtaista kokemusta elämisestä lihavana hoikkuutta ihannoivassa
yhteiskunnassa, kirjoittamaan kokemuksistaan. Kirjoittajia pyydettiin kertomaan sekä
positiivisista että negatiivisista kokemuksista. Kirjoittajien lähestymistapaan vaikutti varmasti jonkin verran tutkimuspyynnön muotoilu, jossa tuotiin esiin lihavana elämiseen
hoikkuusideaalin läpäisemässä yhteiskunnassa sisältyvä vastakkainasettelu.
Tutkimuspyynnössä ei kysytty naisten painoa, sillä taustaoletuksena oli, että lihavuuskokemukset voivat liittyä myös menneeseen aikaan, kuten lapsuuteen. Suurin osa kirjoittajista ja haastatelluista kertoi kuitenkin painonsa oma-aloitteisesti. Tavallisesti naiset kertoivat painohistoriastaan yksityiskohtaisesti ja kronologisesti edeten. Usein muistot tapahtumista linkittyivät tiukasti johonkin tiettyyn painoon. Naiset aloittivat usein kertomuksen
tietystä tapahtumasta kertomalla ensin, kuinka paljon he tapahtuma-aikaan painoivat. Naisilla oli selvä tarve ’todistaa’, että heillä oli aitoa kokemusta lihavuudesta. Monet myös
kommentoivat normaalipainoisten tapaa puhua ’paino-ongelmistaan’ heidän läsnä ollessaan ja kokivat tämän sekä loukkaavaksi että ärsyttäväksi. Aineiston naisten lihavuuden
aste vaihteli, mutta annettujen tietojen perusteella voidaan todeta, että kaikki aineiston
naiset olivat olleet jossain elämänsä vaiheessa myös lääketieteellisen määrittelyn mukaisesti lihavia.
Aloittaessani aineiston analyysin kiinnitin huomiota siihen, että suurin osa naisista,
jotka kertoivat olleensa lihavia jo lapsena (yhteensä 29 naista koko aineistosta), nimesivät koulun paikaksi, jossa he olivat ensimmäisen kerran ymmärtäneet, että heidän vartalonsa eivät olleet normin mukaisia vaan jollain tavalla ei-hyväksyttäviä. Aineistosta kävi
ilmi, että monet naisista olivat joutuneet erilaisten normalisoivien käytäntöjen ja järjestysten kohteiksi painonsa vuoksi. Foucault’lainen ajatus koulusta kurinpidollisena instituutiona, joka pyrkii ruumiin säätelyn ja kontrollin kautta luomaan tietynlaisia yksilöitä,
välittyi vahvasti naisten kertomuksista.

Normalisaatiotekniikat suomalaisessa koulussa
Aineistossa esiintyy muutamia selviä risteyspaikkoja, jotka näyttävät olevan merkittäviä
lihavaksi määrittymisen prosessissa. Sosialisaatioprosessi on asteittainen ja monikerroksinen, ja se tapahtuu usealla tasolla samanaikaisesti (Foucault 1980). Aineistossa toistuu
kolme tilannetta: kohtaamiset kouluterveydenhuollon kanssa, liikuntatunnit ja vertaisryhmän vuorovaikutus. Voidaan sanoa, että sekä terveydenhoitoalan ammattilaiset, opettajat
että oppilaat osallistuvat lihavan ruumiin diskursiiviseen tuottamiseen.
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Nimeäminen
Useimmin aineistossa toistuva tarina kertoo, miten ja milloin kertoja oli ensimmäisen
kerran määritelty lihavaksi ja kuka sen oli tehnyt. Koululla on suuri merkitys näissä tarinoissa, sillä useimmat lihavaksi nimeämisen muistoista liittyvät kouluun. Monet naisista
muistavat tarkalleen sen hetken, kun toinen oppilas, kouluterveydenhoitaja, lääkäri tai
opettaja kutsui heitä ensimmäisen kerran lihavaksi tai antoi heidän ymmärtää, että he ovat
lihavia. On yllättävää, että vain muutamat naisista muistavat vanhempien tai sukulaisten
kommentoineen heidän vartaloaan ennen kouluun menoa.
Naiset, jotka kertovat olleensa lihavia lapsesta saakka tai ’niin kauan kuin muistavat’,
ovat käyneet läpi normaalistavan koulujärjestelmän lihaviksi nimettyinä. Heidän ruumiinsa on määritelty toimenpiteiden kohteiksi ja korjattaviksi. Monien vartalot ovat joutuneet kirjaimellisesti tarkkailun ja valvonnan kohteiksi. Monet on opetettu tarkkailemaan
itse herkeämättä omaa ruumistaan. Useat aineiston naiset kertovat huomanneensa jo varhain, että tyttöjä ja poikia arvioidaan eri tavoin. Samoin yhteys kulttuurisesti ja sosiaalisesti luotuun ideaaliin suhteessa naisvartalon kokoon ja muotoon oli käynyt selväksi: ruumiin feminiinisyyteen liitetään pienuus ja hoikkuus.
Lapsesta saakka lihavien naisten kertomukset kertovat lihavuuden kulttuurisesta konstruoimisesta epänormaaliutena. Ne osoittavat, kuinka hyväksyttyihin normeihin sopimaton ruumis joutuu normalisoivien tekniikoiden kohteeksi. Ne myös paljastavat, kuinka
käsitystä ja kokemusta lihavuudesta aktiivisesti tuotetaan ja kuinka tämä prosessi etenee.
Ajatus, joka esiintyy aineistossa usein, kiteytyy seuraavassa lainauksessa 23-vuotiaan
naisen haastattelusta.
Nyt olen tullut siihen tulokseen, etten loppujen lopuksi ole ollutkaan niin lihava
kuin luulin. Kävin läpi vanhoja valokuvia ja huomasin sen. Ihan normaalikokoinen
lapsi, pikkasen vaan pyöreä. (nainen 23 vuotta)
Näyttää siltä, että moni aineiston naisista on uskonut ja sisäistänyt käsityksen itsestään
lihavana, vaikka moni nyt aikuisena kyseenalaistaa tämän arvion ja uskoo, että heidän
paino-ongelmaansa liioiteltiin. Monelle lihavaksi nimeämisen seuraukset tuntuvat kohtuuttomilta suhteessa ylipainon määrään. Jotkut ovat jopa sitä mieltä, että heistä tuli lihavia, koska heitä kohdeltiin lihavana. Naisten kertomukset ovat tarinaltaan hämmästyttävän samankaltaisia: aluksi monet toteavat olleensa lihavia lapsesta saakka mutta kyseenalaistavat pian tämän käsityksen ja alkavat jäljittää tapahtumia, joiden seurauksena he
alkoivat pitää itseään lihavina.

Mittaaminen
Pyrkimys säädellä ja kontrolloida ruumista tulee esille erityisen selvästi kertomuksissa,
jotka koskevat naisten kohtaamisia kouluterveydenhuollon kanssa. Lapsia mitataan ja
punnitaan säännöllisin väliajoin koulussa. Käytäntöä perustellaan lapsen fyysisen kehityksen seuraamisella ja sairauksien ehkäisyllä. Tavoitteena on havaita poikkeamat normaalista kehityksestä. Käytäntö ei ole kuitenkaan poliittisesti neutraali tai viaton. Esimerkin tästä antaa Saara Tuomaalan tutkimus koululaisille suunnatuista, 1920–1930-luvuilla
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ilmestyneistä terveysvalistusoppaista. Tutkimuksessaan Tuomaala totesi, että kouluterveydenhuolto palveli osaltaan nationalistisia tavoitteita. Sosiaalihygieeniset käsitykset
liittyivät ihannekansalaisen luomiseen. Tuomaalan mukaan kouluterveydenhuollon ihannelapsi oli 1920-luvulla vahva ja hoikka. (Tuomaala 1999, 165–166.) Heikot, kömpelöt ja
lihavat lapset eivät kelvanneet edustamaan kansakuntaa. Tässä kontekstissa ruumiilliseksi poikkeavuudeksi määrittynyt edustaa jälleen kerran moraalista rappiota.
Aineistossa monet naiset mainitsevat koulun punnitukset traumatisoivana ja stigmatisoivana kokemuksena. Kaikkein traumatisoivimmissa tapauksissa punnitus on tehty julkisesti koko luokan edessä. Yksityinen tieto ruumiista tehdään julkiseksi, ruumiista tehdään julkista omaisuutta ja se asetetaan toisten kritiikin ja arvioinnin kohteeksi. Julkiset
punnitukset ovat olleet tapana suomalaisissa kouluissa pitkään. Seuraavien naisten kokemusten välillä on lähes kolme vuosikymmentä.
Koulussa punnituspäivä vallan kauhea shokkipäivä, punnittiin luokan edessä ja
julistettiin kovalla äänellä paino. Kiusaus oli erittäin rajua sinä päivänä. (nainen,
59)
Painoni kertominen oli minulle nuorempana erittäin vastenmielistä ja jokavuotiset
koulupunnitukset olivatkin minulle varsinaista painajaista. Tai ei varsinainen punnitus, vaan se, että vuorollaan oma paino piti painaa mieleen ja lopulta, kun kaikki
oli punnittu, opettajan huutaessa nimen, jokaisen piti kuuluvalla äänellä ilmoittaa
painonsa koko luokan kuullen. (nainen, 32)
Jos julkisten punnitusten tarkoituksena on ollut lisätä vertaisryhmäkontrollia hyväksyttävän ruumiin koon suhteen, siinä on onnistuttu. Lihavat lapset joutuvat usein kiusaamisen kohteeksi koulussa. Nimittely, pilkkaaminen, sosiaalinen ulossulkeminen ja joskus
fyysinen väkivalta, kuten töniminen, ovat sen muotoja. Monia aineiston naisia on kiusattu koulussa jopa vuosia heidän ruumiinkokonsa vuoksi. Joskus jopa opettajat ovat osallistuneet kiusaamiseen kutsumalla lapsia loukkaavilla nimillä tai kommentoimalla heidän
ruokailutapojaan.

Syrjintä
Monet kertovat, että julkiset punnitukset lisäsivät selvästi kiusaamista ja toisten lasten
syrjintää. Tuntuukin järkeenkäyvältä, että lapset, jotka leimataan joko suoraan tai implisiittisesti ruumiillisesti poikkeaviksi, ovat vaarassa joutua kiusaamisen ja syrjinnän kohteiksi, varsinkin jos instituutio itse omien käytäntöjensä ja jakojensa kautta näyttää antavan siihen luvan tai keinot. On todettu, että ruumiin merkitys on keskeinen, kun dominoivat ryhmät määrittelevät ’toiseutta’ (Young 1990, 123–124, Hall 1999, 147–150). Iris
Marion Young toteaa, että ne ihmisryhmät, jotka dominoivat ryhmät määrittelevät poikkeaviksi, ovat aina vaarassa joutua häirinnän tai väkivallan kohteiksi, olipa kyseessä lihava, vammainen, homoseksuaalinen tai etninen ruumis (Young 1990, 123–124).
Syrjintä oli järjestelmällistä, huomiota sain vain jos tein jotain viihdyttääkseni
muita, toin leluja kouluun ja pelleilin. Yläasteella minulle lakattiin puhumasta ja
purin yksinäisyyttäni juttelemalla opettajille ja itkien öisin. Kävi selväksi etten
kuulunut ’heihin’ olin ’niitä’ (nainen, 23).
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Toiseuden ja ryhmään kuulumattomuuden tunne olivat yleisiä aineistossa. Punnitukset
ja/tai kiusaaminen vahvistivat syyllisyyden ja häpeän sekä ulkopuolelle jäämisen tunnetta. Kun kiusaaminen jatkuu pitkään, sen kohde saattaa tottua siihen.
Tilanne vaihteli. Joskus kiusattiin koulun-, joskus kotipihalla, joskus molemmissa.
Sitten muutettiin, olin 11 ja menin viidennelle luokalle, siellä pojat kiusasi. Tytöt
hyvin vähän. Oppikoulussa se oli jo fyysistä. En ollut koskaan poissa sen takia,
vaikka välillä se kävi rasittavaksi. Se oli mun arkea. (nainen, 36)
Elina Lahelman haastattelemat koululaiset nimeävät lihavuuden yhtenä kiusaamista
aiheuttavana ominaisuutena monien joukossa. Lahelma toteaakin, että kuka tahansa voi
joutua kiusauksen kohteeksi, koska mikä tahansa syy käy. (Lahelma 1999, 90–91.) Painottaisin kuitenkin ruumiillisesta erosta johtuvan kiusaamisen vakavuutta, varsinkin jos
ruumis on kulttuurisesti merkitty poikkeavaksi. Ihmisryhmän marginalisointi, ulossulkeminen ja syrjintä ruumiin ominaisuuden, kuten lihavuuden, perusteella on rinnasteinen
etniseen taustaan, vammaan tai seksuaaliseen orientaatioon perustuvan syrjinnän ja marginalisoinnin kanssa.
Kiinnostava havainto aineistosta on, että moni naisista on kokenut, että heidän ruumiinkoostaan on tullut ikään kuin heidän ainoa ominaisuutensa ja että kaikki, missä he
onnistuvat tai epäonnistuvat, liittyy heidän painoonsa (esim. Millman 1980, 105). Samankaltainen kokemus ’typistetystä identiteetistä’ esiintyy esimerkiksi vammaisten ja etnisiä
vähemmistöjä edustavien henkilöiden kertomuksissa (esim. Reinikainen 1996, Hall
1999).

Valvonta
Poikkeavuuden tunnistaminen on usein ensimmäinen askel sen eliminoimisessa. Aineistosta käy ilmi, että joidenkin naisten ruumiit joutuivat koulussa kirjaimellisesti valvonnan ja kontrollin kohteiksi. Normaalin tai joskus ehkä jopa normatiivisen vartaloihanteen
saavuttamiseksi jopa seitsemänvuotiaita tyttöjä on laitettu vähäenergiselle dieetille. Heidän painoaan on tarkkailtu säännöllisesti ja heidän ruokailu- ja liikuntatottumuksiaan valvottu. Naisten omat myöhemmät arviot, joiden mukaan he eivät ole edes olleet erityisen
lihavia lapsena, saa jotkut kouluterveydenhoidon käytännöt näyttämään suorastaan väkivaltaisilta. Näiden käytäntöjen väkivaltaisuutta korostaa lääketieteessä havaittu taipumus
nähdä lihavuus itsessään ongelmana. Esimerkiksi Kassirer ja Angell ovat todenneet, että
joskus lihavuuden hoidossa kyse ei ole ollut selvästikään niinkään terveydentilan parantamisesta kuin lihavan ruumiin normalisoimisesta (Kassirer & Angell 1998, 52–54).
Koulun terveydenhoitaja tai lääkäri oli monelle kirjoittajalle ensimmäinen, joka oli
puuttunut heidän painoonsa ja kehottanut laihduttamaan. Useimmiten kohtaaminen kouluterveydenhoidon kanssa oli ollut erittäin epämiellyttävä kokemus, ja terveydenhoitohenkilökunta oli kohdellut tyttöjä usein hyvin epäsensitiivisesti ja epäkunnioittavasti.
Kaksi naista kertoo kohtaamisestaan kouluterveydenhoidon kanssa seuraavasti.
Ensimmäisen kerran painooni puututtiin 10-vuotiaana ja olen edelleenkin pahoillani tavasta jolla se tehtiin. Koulun terveydenhoitaja lähetti minut lastenlääkärille,
joka laittoi minut 1000-kalorin dieetille ja aloin käydä jatkuvissa punnituksissa
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koululla. Tuntui, että yhtäkkiä kaikki tarkkailivat syömisiäni ja syömättä jättämisiäni: vanhemmat, terveydenhoitaja, opettaja, sukulaiset ja tuttavat. Hetken aikaa
painoni laskikin, mutta punnitukset olivat minulle koko ajan pakkopullaa ja yritin
aina livahtaa terveydenhoitajalle niin etteivät kaverit huomaa. Tuntui, että kävin
samalla terveydenhoitajalla mittauttamassa ihmisarvoni. Pikkuhiljaa niin dieetit
kuin punnituksetkin jäivät vanhempien väsyttyä. Eihän lapsella ole tietoa, taitoa,
eikä haluakaan itse laihduttaa. Yhtä kaikki normaali suhtautumiseni ruokaan ja
syömiseen oli mennyttä. Vielä nykyisinkin minun on vaikea hahmottaa, minkä
kokoinen on normaali ruoka-annos. (nainen, 24)
Joskus 1980-luvun alkupuolella kun olin kuudennella luokalla, koululääkärintarkastuksessa mieslääkäri töksäytti minulle erittäin rumasti, että olen liian lihava ja
läskiä on saatava pois. Olin saanut siihen saakka aikuisilta ihmisiltä pelkkää
hyväksyntää, sillä olin kypsä ikäisekseni ja pärjäsin erinomaisesti koulussa. Vartaloon kohdistuva arvostelu jo murrosikää lähenevälle tytölle oli nöyryyttävää ja
häpesin itseäni. Lähdin itkien pois vastaanotolta ja itkin vielä luokassakin. Naisopettaja vei minut sitten luokasta ulos ja yritti lohduttaa ja paikata lääkärin kömmähdystä. Siihen aikaan painoa arvioitiin ihannepainon avulla. Ihan kuin olisi olemassa vain yksi hyväksyttävä paino! Traumatisoiduin tästä lääkärikokemuksesta
niin, että aloin suhtautua ulkonäkööni pakkomielteisesti. Tuijotin itseäni peilistä ja
laskin kaloreita. Laihdutin seitsemännen luokan kevääseen mennessä 14 kiloa ja
olin tosi laiha. Painan muuten nyt 2000-luvun alussa täsmälleen saman verran kuin
tuolloin ennen laihtumista (ja olen saman pituinen). Lähes kahdessakymmenessä
vuodessa on tapahtunut ilmeisesti jotain painon ymmärtämisen suhteen, sillä nyt
painoni on kumma kyllä painoindeksin perusteella normaalin rajoissa. Olen joskus
ajatellut, että olisin säästynyt paljolta henkiseltä tuskalta ja laihduttamiselta jos lääkäri olisi vain sanonut, että tämä paino on hyvä ja yritä pitää se samana. Jos lääkärit ovat edelleen samanlaisia nuoria herkkiä tyttöjä kohtaan ei ihme jos syömishäiriöitä esiintyy. (nainen, 30)
Naiset, jotka oli määrätty lapsena dieetille, tulkitsivat sen tarkoittavan, että heissä oli
ihmisinä jotain vikaa. Vaikka jotkut naisista kertovat, että heidän painoaan tarkkailtiin terveyssyistä, niin ne jotka oli pantu dieetille jo hyvin nuorena, eivät selvästi pystyneet täysin ymmärtämään terveyden ja painon välistä yhteyttä. Lihavuuteen liitettävät terveysvaikutukset, kuten sydän- ja verisuonitaudit, verenpaine tai kakkostyypin diabetes, ovat selvästikin lapselle liian abstrakteja ymmärtää. Sen sijaan monet kokivat, että heitä kritisoidaan ja arvostellaan, koska heidän vartalonsa on erilainen ja he itse jotenkin huonoja.
Naiset siis oppivat, että heitä ei hyväksytä sellaisina kuin he ovat ja että heidän vartalojensa tulee muuttua, jotta heidät voidaan hyväksyä. On mielenkiintoista, että viesti on
juuri se sama, jonka lähettämisestä mediaa syytetään. Viimeksi lainattu nainen näkee selvän yhteyden ruumiin institutionaalisen kontrolloinnin ja tarkkailun ja syömishäiriöiden
yleistymisen välillä. Ensiksi lainattu nainen on sitä mieltä, että hänen aiemmin terve suhtautumisensa ruokaan tuhoutui dieetin seurauksena. Sama nainen työskentelee itse terveydenhuollon parissa, ja hän kommentoi, että nykytietämyksen valossa lasta ei pantaisi tiukalle dieetille vaan häntä opastettaisiin tekemään hyviä ruokavalintoja ja kannustettaisiin
liikkumaan. Viimeksi lainattu nainen kommentoi myös muutosta, joka ylipainon arvioin-
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nissa on tapahtunut hänen lapsuutensa jälkeen. Sama paino merkitsi hänelle lapsena lihavuutta mutta aikuisena normaalipainoa.

Hyvät ja huonot ruumiit
Kaija Junkkari (1992, 61) on todennut, että vammainen lapsi tulee koulussa tietoiseksi
vammastaan. Ulla Kososen mukaan koululiikunta merkitsee vammaisen lapsen kahdesti.
Samankaltaisessa tilanteessa ovat Kososen mukaan myös lihavat, liian laihat ja kömpelöt
lapset. (Kosonen 1998, 107.) Aineistoni tukee Kososen väitettä. Liikuntatunnit ovat olleet
monelle kertojalle ahdistuksen, häpeän ja nöyryytyksen paikkoja.
Liikuntakasvatus eroaa muista koulussa opetettavista aineista siinä, että liikuntatunneilla juuri ruumis on normatiivisen arvioinnin kohde. Liikuntatunneilla ei ole siten arvioitavana pelkkä ruumiin liikunnallinen kyvykkyys vaan myös itse ruumis. Kosonen väittääkin, että koulun käytännöt ja erityisesti liikuntakasvatus opettavat lapsille normatiivisen vartaloideaalin rajat. Ruumiit ovat läsnä liikuntatunneilla suorittavina ruumiina, mutta
myös niiden ulkonäköä, muotoa ja kokoa tarkkaillaan. Koska ruumista ja sen suoritusta
arvioidaan ja pisteytetään jatkuvasti, luokittelu hyviin ja huonoihin ruumiisiin on väistämätön. Liikuntatunneilla tehtävä luokittelu on myös sukupuolittavaa. Kososen mukaan
juuri siellä tytöille opetetaan hyväksyttävän naisvartalon rajat sekä naisille sopiva tapa
liikkua (Kosonen 1998, 18, 110).
On kiinnostavaa, että ruumiiseen perustuva sosiaalisen ulossulkemisen ja hylkäämisen
elementti esiintyy liikuntatunneilla institutionaalisesti hyväksyttynä käytäntönä. Näitä
ulossulkemisen tekniikoita käyttävät sekä oppilaat että opettajat. Yksi yleisimmin aineistossa esiintyvä tapa on joukkueiden valinta. On vaikea puolustaa niin avoimen diskriminoivaa ja ulossulkevaa käytäntöä kasvatuksessa.
Lihavia lapsia syrjitään ala-asteen liikuntatunneilta alkaen. Kun joukkueet valitaan lihavat lapset jäävät aina viimeiseksi, vaikka olisivat hyviäkin urheilussa.
Joukkueissa lihavat lapset saavat olla maalivahteja, koska ihmiset ajattelevat, että
koko estää palloa menemästä sisään. (nainen, 23)
Kouluajoilta muistan koulutovereiden, varsinkin poikien, ’possu’ ja ’läski’ huutelut, mutta myös sen, miten vaikeilta liikuntatunnit aina tuntuivat. Olin kömpelö
ja hidas ja väsyin nopeasti, ja siksi jäin aina viimeiseksi kun valittiin joukkueisiin
pelaajia; kukaan ei olisi halunnut minua joukkueeseensa. (nainen, 36)
Muut oppilaat alkoivat huomauttelemaan ja muistan, että se liittyi liikuntatunteihin. En ollut tottunut liikkumaan, enkä osannut. En ollut koskaan urheilullinen
lapsi, siksi en osannut pukkihyppelyitä ja muita. Se taas yhdistettiin siihen että
koska olin lihava en osannut niitä siksi. (nainen, 32)
Kokemus siitä, että minä tai minun ruumiini ei kelpaa, on hyvin henkilökohtainen ja
kipeä. Useat aineiston naiset kuvaavat ruumiin arvioinnin ja arvostelun aiheuttamaa shokkia. Eräs 29-vuotias nainen kuvaa, kuinka hänen aiemmin – ennen koulun alkua – tuttu ja
turvallinen ruumiinsa alkoi tuntua oudolta ja vieraalta vartaloon kohdistetun kritiikin
vuoksi. Monet naiset olivat ymmärrettävästi katkeria siitä, että heidät oli lapsena leimattu
lihaviksi, etenkin jos heistä nyt tuntui siltä, että se oli tehty syyttä. Koska lihavuus on niin
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vahvasti stigmatisoivaa, lihavaksi leimautumisella oli ollut useille henkilökohtaisia seurauksia. Monelle kertojalle ulkoapäin tulleella arvostelulla oli ollut pitkäaikainen vaikutus,
esimerkiksi ruumiin kuvan suhteen. Jotkut tunsivat, että heidän käsityksensä omasta ruumiistaan oli kadonnut täysin siihen koulussa kiinnitetyn huomion ja arvioinnin vuoksi.
Kyllä tuntuu siltä, että ei ole koskaan ollut käsitystä omasta ruumiista, että millanen sen pitäis olla, koska niin varhaisessa vaiheessa on tullut ulkopuolelta se onko
liian laiha tai lihava. (nainen, 32)
Valokuvista huomaan, että yläasteelle mennessäni olin kuten toisetkin – en luikku,
mutta en mitenkään lihavakaan. Elämä oli tasapainottunut ja alkanut hymyilemään
ja sen myötä kilot katosivat kuin varkain. Yhtäkkiä vain tajusin, että en olekaan
sellainen pullero kuin ennen. En kokenut olevani enää porukassa ulkopuolinen,
mutta en kyllä muista, että olisin koskaan ajatellut olevani laiha, ennemminkin
päinvastoin. Lihavuus lapsena jätti leimansa. (nainen, 25)

Yhteenveto
Aineistoni perusteella näyttää siltä, että koulu on yksi keskeisimpiä paikkoja, joissa
tytöille opetetaan hyväksyttävän tai ideaalin naisvartalon rajat. Useimmat aineiston naiset, jotka olivat olleet lapsuudessa lihavia, nimesivät koulun paikaksi, jossa he olivat
oppineet, että he ovat liian lihavia tai että heidän ruumiinsa ei ole normin mukainen.
Näyttää siltä, että koulussa aktiivisesti uusinnetaan ’normaalia’ ruumista. Aineistossa
kouluinstituution sisällä toistui kolme tilannetta, joissa ruumiista oli tullut huomion kohde: kouluterveydenhoito, liikuntatunnit ja vertaisryhmäsuhteet. Kouluterveydenhoidon ja
liikuntakasvatuksen käytännöt ovat diskursiivisesti kytköksissä toisiinsa. Lisäksi kouluterveydenhoidon ja liikuntakasvatuksen arvotukset siirtyvät myös selvästi vertaissuhteisiin.
Näiden käytäntöjen vaikutuksia ei ole aina helppo huomata, sillä ne iskevät poikkeavaksi määriteltyyn ruumiiseen usealta suunnalta samanaikaisesti. Ruumiin muokkaaminen näyttää luonnolliselta ja rationaaliselta osalta instituution toimintaa. Tässä artikkelissa olen pyrkinyt osoittamaan kuinka koulu ja sen käytännöt tuottavat ja uusintavat normatiivista vartaloideaalia. Olen käyttänyt empiiristä aineistoa havainnollistamaan ruumiin
säätelyn ja kontrollin kohteiden kokemusta.
Näyttää siltä, että ainakin tytöt voidaan määritellä lihaviksi, vaikka he eivät olisikaan
merkittävästi ylipainoisia. Tyttöjä ja naisia arvioidaan yhteiskunnassamme enemmän heidän vartaloidensa perusteella kuin poikia ja miehiä. Näyttää siltä, että tietyt koulun käytännöt vahvistavat käsitystä hyväksyttävästä naisvartalosta, luovat pohjaa vartalon ulkonäköön liittyville epävarmuuden tunteille ja opettavat tyttöjä jatkuvasti tarkkailemaan ja
muokkaamaan ruumistaan kohti normatiivista vartaloideaalia.
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Poikien tyttöihin kohdistama väkivalta koululaisryhmissä
Venäjällä1
Tatiana Dyachenko
Abstrakti
Tässä artikkelissa tarkastellaan pohjoisvenäläistä koulua sukupuolisen väkivallan näkökulmasta.
Artikkeli perustuu kirjoittajan aiheesta tekemään tutkimukseen.
Tutkimuksen mukaan poikien tyttöihin kohdistaman väkivaltaisen käyttäytymisen päämotiivit
vaihtelevat: Ensimmäisellä ja toisella luokka-asteella (7–9-vuotiaat) halutaan leikkiä ja juosta
ympäriinsä. Toisesta luokasta alkaen (8–9-vuotiaat) halutaan saada valtaa sekä näyttää omia voimia.
Kolmannesta luokka-asteesta alkaen (9–10-vuotiaat) halutaan kiinnittää tyttöjen huomio sekä osoittaa ihastumista. Kaikenikäiset pojat uskovat, että tytöt ovat itse vastuussa poikien heihin kohdistamasta väkivallasta, ja yhdeksännellä luokalla (14–15-vuotiaat) tytöt alkavat jakaa tämän mielipiteen. Täten ylemmille luokka-asteille ehdittäessä tytöt ovat hyväksyneet passiivisen miehestä riippuvaisen objektin roolin.
Nämä sukupuolisen väkivallan motiivit heijastuvat jokapäiväisessä elämässä yhteiskunnan sukupuolistereotypioissa, Venäjän väkivaltaisissa koulutus- ja kasvatussysteemeissä, opettajien erilaisessa suhtautumisessa eri sukupuolta oleviin oppilaisiinsa sekä mediassa ja aggressiivisissa tietokonepeleissä. Opettajat ja vanhemmat pitävät tyttöä sopivampana kasvatus- ja koulutusobjektina kuin
poikaa, mikä tarkoittaa sitä, että he täten vahvistavat passiivisen objektin ja uhrin rooleja tyttöjen
persoonallisuuksissa.

Artikkelin fokus
Venäjän kouluissa ei puhuta tyttöjen ja poikien välisissä suhteissa ilmenevästä väkivallasta. Opettajat ja vanhemmat eivät näe asiassa mitään erityistä ongelmaa. Sukupuolistunut
1. Tämä artikkeli on kirjoitettu Vappu Sunnarin johtaman verkoston "Gendered violence in schools and teacher
education in the Barents region" tuella. Verkoston toimintaa rahoittaa NorFA:n hallinnoima Kön och Våld
-tutkimusohjelma.
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kouluväkivalta ei ole keskustelun aihe venäläisessä kasvatustieteen tutkimuksessakaan.
Sitä vastoin tutkijoiden, psykologien ja pedagogien huomio on kiinnittynyt lasten ja nuorten aggressioon ja poikkeavaan käytökseen koulujen ulkopuolella.
Työskentelen kriisipsykologina ja tutkijana Apatityn kaupungissa Murmanskin alueella Pohjois-Venäjällä. Yksi päämääristäni on aloittaa keskustelu sukupuolisesta väkivallasta Venäjän koululaisryhmissä ja kehittää korjaavia menetelmiä ja väkivallatonta pedagogiaa. Tässä artikkelissa esitän tulokset tekemästäni tutkimuksesta, joka kohdistuu sukupuoliseen väkivaltaan oppilasryhmissä. Tutkimuksen päämääränä oli ymmärtää kouluissa
esiintyvän sukupuolisen väkivallan syitä. Tämän päämäärän saavuttamiseksi hahmoteltiin seuraavat tehtävät:
– löytää kouluissa esiintyvän sukupuolisen väkivallan olemus
– ymmärtää kouluissa esiintyvän sukupuolisen väkivallan motiivit
– tutkia sukupuoleen liittyviä stereotyyppejä “tosimiehestä” ja “tosinaisesta”
– tutkia eroja opettajien asenteissa eri sukupuolia edustaviin oppilaisiin
– tutkia perhesuhteiden merkitystä lasten sukupuolisten stereotyyppien muodostamiselle
– kehittää käytännön suosituksia vanhemmille ja opettajille.
Keskityn artikkelissani poikien tyttöihin kohdistamaan väkivaltaan.

Väkivalta ylläpitää ja uusintaa väkivaltaa
A. K. Osnitsky on tutkinut oppilaiden aggressiivisuutta ja yrittänyt paljastaa siihen vaikuttavia tekijöitä. Hänen tutkimuksensa mukaan aggressiivisen käytöksen taustalta löytyy usein rakkauden puutetta. Aggressiivisuutta ei kuitenkaan aiheuta pelkästään rakkauden tai tunnustuksen puute ja väkivallasta odotettu rangaistus tai muisto siitä vaan myös
aktiiviset yritykset selvittää konfliktitilanne. Aikuisten aggressiivinen käyttäytyminen
aiheuttaa lapsen aggressiivisen defenssin ja yrityksen vakuuttaa oman itsen oikeus.
(Osnitsky 1994, 66.)
Käytän artikkelissa väkivallan käsitettä, jonka olen kehittänyt Osnitskin näkemyksen
pohjalta toimiessani kriisipsykologina ja tutkijana. Pidän väkivaltaa prosessina, jossa
aiemmat kokemukset palaavat ja tulevat uudelleen eletyiksi. Pääajatuksenani on, että
yksilön vastaanottama negatiivinen tunnelataus ei katoa itsestään vaan sen täytyy jossakin
vaiheessa löytää tiensä ulos. Joissakin tapauksissa tämä tapahtuu aggression kautta, toisissa tapauksissa sairauden, passiivisuuden tai epävarmuuden kautta. Usein väkivallan
kokemukset juontavat juurensa niin kaukaa lapsuudesta, että ihmiset eivät muista lapsuutensa väkivaltaisia tapauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki negatiivinen energia tulee
esiin aggressiona ihmissuhteissa ja tuhoaa ruumista ja persoonaa sisältäpäin. Henkilö,
joka on altistunut väkivallalle tai nähnyt sitä, vastaanottaa kohtaamansa väkivallan negatiivisen tunnelatauksen tai tallentaa väkivallan teon alitajuntaansa.
Käytän tietoisesti termejä “tallentaa” ja “ohjelma” korostaakseni sitä, että aggressiivisen tai uhrikäyttäytymisen malli tulee usein esiin automaattisesti eivätkä väkivaltatilanteisiin joutuneet ihmiset aina ymmärrä, miksi he käyttäytyvät kuten käyttäytyvät. On olemassa myös tiedostettua aggressiivista käyttäytymistä, mutta se on yleensä seurausta tiedostamattomasta kuviosta. Omaksumani näkökulma väkivallan syihin ja seurauksiin ei
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välttämättä ole perinpohjainen ja täydellinen, mutta kuten jo edellä on esitetty, se perustuu
omaan ymmärrykseeni tapauksista, joita olen kohdannut praktiikallani.
Monet ihmiset tahtovat katkaista toistuvan väkivallan kuvion, mutta eivät pysty siihen
yksinään vaan tarvitsevat psykologin tai psykoterapeutin apua. Jokaisella asiakkaalla,
joka tulee luokseni väkivaltaan liittyvän ongelman takia (uhri tai hyökkääjä), on menneisyydessään "väkivaltatallenne". Ohjelma alkaa toimia asiakkaan elämässä magneetin
lailla vetäen puoleensa samanlaisia tilanteita. Henkilö, joka on "tallentanut" alitajuisen
ohjelman, on osallisena väkivaltatilanteessa joko uhrina tai rikoksentekijänä. Tilanteiden
aiheet ovat säännönmukaisesti hyvin samanlaisia.
Roolit eivät kuitenkaan ole aina samoja – ihminen ei ole kone eikä nauhuri, vaan jokainen ihminen ja hänen käyttäytymisensä on ainutlaatuista. Negatiivinen tunnelataus muuttuu ihmisen yksilöllisten piirteiden ja toiminnan mukaan. Ei ole myöskään varmaa tai
välttämätöntä, että kaikki väkivaltakokemuksesta kärsineet toisintavat tekijän tai uhrin
roolin. Itsehillinnän, kehittyneen tietoisuuden ja reflektion avulla he voivat tulla tietoisiksi epärakentavasta käyttäytymisestään, muuttaa sitä ja kieltäytyä omaksumaan riittämättömiä rooleja.
Väkivallan ymmärtämistä yhä uudelleen palautuvana ohjelmana käytetään selventämään sen esiintymisen ja toisintamisen prosesseja. Keskeisintä on roolin valinta: kaksi
ihmistä, joilla on samat kokemukset ja sama ohjelma, voi valita eri roolit. Väkivallan
perspektiivistä hyökkääjän ja uhrin roolit ovat keskeisimmät, minkä takia keskityn ainoastaan näihin kahteen rooliin. Miten sosiaalisen roolin valinta tapahtuu? Miksi yksi valitsee aktiivisen roolin ja toinen passiivisen? Vastaus löytyy kulttuurisista, sosiaalisista ja
biologisista tekijöistä.
Sosiaaliset ja kulttuuriset syyt sisältävät hierarkkiset asenteet, stereotyypit ja kasvatustyylit. Asenteet ja stereotyypit tuottavat erilaisia käytösmalleja hierarkian eri tasoilla olevien ihmisten välisiin suhteisiin. Hierarkian muuttujia saattavat olla ikä, sosiaalinen status, rodun ja sukupuolen erot ja muut vastaavat. Hierarkkisessa ympäristössä suhteet ovat
yleensä subjektin ja objektin suhteita subjektin ja subjektin suhteiden sijaan.
Ihmisten välinen vastavuoroisuus näyttää olevan seuraavanlaista: Subjektilla on aktiivinen rooli, enemmän oikeuksia kuin objektilla ja valta objektiin nähden. Objektilla on
passiivinen rooli, ja hän on alisteinen subjektiin nähden. Objekti pyrkii tyydyttämään subjektin tarpeet ja toiveet. Hierarkkiset asenteet ja stereotyypit toimivat muiden muassa
yhteiskunnan kasvatus- ja koulutussysteemien kautta. Venäjän kasvatussysteemi perustuu
aikuisten valtaan, aikuisten haluun saada valtaa suhteessa lapsiin. Koulutussysteemi edellyttää tiukkaa kuria, johon liittyy täydellinen opettajille alistuminen ja kaiken valinnan
kieltäminen lapsilta. Lapset eivät voi valita opettajiaan, kouluaineitaan, kotitehtävien
määrää tai lukujärjestystä, eivätkä he voi protestoida opettajien käyttämää väkivaltaa vastaan. Aikuiset väittävät tietävänsä lapsen tarpeet parhaiten eivätkä usko, että heidän tulisi
kysyä lasten mielipiteitä. Voimme siis todeta, että ikätekijä on todella merkittävä Venäjän
hierarkkisessa systeemissä.
Hierarkkiset stereotyypit toimivat roolien jakajina, jos ihmisiä asetetaan hierarkian eri
tasoille. Jos ihmiset asetetaan samalle tasolle, roolien jakamiseen vaikuttanevat eri tekijät. On parempi omaksua subjektin aktiivinen rooli kuin objektin passiivinen rooli, mutta
kaikki ihmiset eivät pysty omaksumaan subjektin roolia. Yleensä fyysisesti ja psyykkisesti vahvat lapset, jotka kasvatetaan väkivaltaisin menetelmin, kapinoivat vanhempien
valtaa vastaan, joutuvat konfliktitilanteisiin ikätovereidensa kanssa ja purkavat kasautu-
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nutta aggressiotaan. Aggressio on siis ulkoapäin tuleva energialataus, jonka täytyy löytää
tiensä takaisin ulos.
Samanlaisessa tilanteessa olevat heikommat ja herkemmät lapset eivät yleensä pysty
vastustamaan vanhempien väkivaltaa, vaan he tekevät niin kuin heidän käsketään tehdä.
Tällaiset lapset ovat vaivattomia, koska he eivät aiheuta kasvatuksellisia ongelmia vanhemmilleen. Yleensä heidän ongelmansa näkyvät terveydessä: lapset sairastuvat tukahdutetun aggressionsa takia, ja heidän ilmaisemattomat tunteensa tuhoavat heidän ruumiinsa
ja persoonansa. Näissä tapauksissa aggressio on suunnattu sisäänpäin, ja se purkaantuu
lapseen itseensä. Tällaisilla lapsilla on usein kroonisia sairauksia ja/tai huono omanarvontunto. Uhrin ohjelma juurtuu syvälle heidän alitajuntaansa ja itse asiassa vetää puoleensa
hyökkääjiä. On tärkeää huomata, että heikompia vastaan asettuva ihminen omaksuu aktiivisen moodin eli hyökkääjän roolin.
Naiset ja tytöt esiintyvät useammin uhreina, koska heidät asetetaan sosiaalisessa hierarkiassa alemmalle tasolle ja koska he ovat yleensä fyysisesti heikompia kuin miehet.
Toisaalta, kuten monet miehet, myös naiset voivat vaihtaa hyökkääjän rooliin suhteissaan
heikompiin vastustajiin (esimerkiksi lapsiin) ja täten toisintaa väkivaltaa kasvatusprosessin kautta. (Dyachenko 2000).
Näin ollen voidaan sanoa, että väkivaltatilanteissa omaksuttujen roolien aktiivisuus tai
passiivisuus muodostuu sosiaalisten, kulttuuristen ja biologisten tekijöiden vaikutusten
alla. Biologiset tekijät (fyysinen potentiaali ja hermojärjestelmän tyyppi) eivät ole väkivallan syitä vaan edellytyksiä. Toisin sanoen jos sosiaalinen ja kulttuurinen eivät toimisi
elämässämme, ei myöskään biologinen toimisi. Kasvatussysteemi ja kulttuuriset perinteet toisintavat sukupuolista väkivaltaa yhteiskunnassa.

Tutkimusryhmät ja menetelmät
Tutkimus aloitettiin lokakuussa 2000 ja lopetettiin maaliskuussa 2001. Se tehtiin kahdessa Apatityn koulussa, kaiken kaikkiaan yhdessätoista kouluryhmässä, joista yksi oli
ensimmäisen luokka-asteen (6–7-vuotiaat), kaksi toisen luokan (7–8-vuotiaat), kaksi kolmannen luokan (9–10-vuotiaat), kaksi seitsemännen luokan (12–13-vuotiaat) ja neljä
yhdeksännen luokka-asteen (14–15-vuotiaat) ryhmää. Kysymyksiä esitettiin kaiken kaikkiaan 249:lle lapselle, joista 126 oli poikia ja 123 tyttöjä.
Tutkimuksessa käytettiin seuraavia empiirisiä menetelmiä: kyselylomakkeita, haastatteluja, ryhmähaastatteluja, tarkkailua, ja tapausselostuksia. (Katso liite.) Aineistojen analysointiin käytettiin kvalitatiivista analyysiä, prosessoidun tiedon luokittelemista, ja kvantitatiivista tilastollista prosessointia. Tulkintamenetelmiin kuuluivat kausaalinen ja strukturaalinen lähestymistapa.
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Loukkaavatko tytöt ja pojat toisiaan?
Sukupuolisen väkivallan esiintymistä kartoitettiin kysymyksellä “Loukkaavatko pojat/
tytöt sinua?” Vastaukset vaihtelivat kouluittain, mutta suuntaus on melko ilmeinen (Taulukko 1).
Taulukko 1. Poikien loukkaamaksi joutuneet pojat ja tytöt.
Ryhmä

1.–3. luokat

7. luokka

9. luokka

Poikien loukkaamat tytöt

66 %

57 %

41 %

Poikien loukkaamat pojat

32 %

20 %

21 %

Vastauksista voi nähdä, että poikien loukkaamien tyttöjen määrä on 2–3 kertaa suurempi kuin poikien loukkaamien poikien määrä. Huolimatta määrän vähenemisestä ylemmille luokka-asteille edetessä perusasetelma ei muutu. Tämä osoittaa, että poikien tyttöjä
kohtaan harjoittamaa sukupuolista väkivaltaa todella esiintyy kaikissa kouluikäisten ikäluokissa.
Tyypillisimmillään poikien tyttöihin kohdistama sukupuolinen väkivalta muuttuu iän
myötä. Alaluokilla (ensimmäinen, toinen ja kolmas luokka) väkivalta sisältää nimittelyä,
virnuilua, pilkkaa, omaisuuteen kohdistuvia tekoja (vahingoittaminen, varastaminen, piilottaminen) sekä työntämistä ja lyömistä. Seitsemäsluokkalaisten keskuudessa esiintyy
kaikkia samoja väkivallan muotoja kuin alaluokillakin sekä lisäksi “rivoa kieltä”.
Huomioideni mukaan alaluokilla väkivalta suuntautuu eri henkilöihin eikä sillä ole
systemaattista muotoa. Riidat syntyvät äkkinäisesti esimerkiksi leikin tuloksena, ja yhtä
äkkinäisesti lasten suhteet palautuvat ystävällisiksi. Seitsemännellä luokalle kiusaaminen
muuttuu aggressiiviseksi käytökseksi eikä ole enää satunnaista vaan systemaattista sekä
toistuvasti yhteen ja samaan lapseen kohdistettua. Ylemmillä luokilla kiusaamisesta tulee
myös seksuaalista ja näkymätöntä, ja se ylittää koulun rajat.
On mielenkiintoista, etteivät opettajat näe sukupuolisen väkivallan ongelmaa tyttöjen
ja poikien välisissä suhteissa. Kaikkien tutkittujen ryhmien opettajat vastasivat kysymyksiin “Minkälaiset suhteet vallitsevat luokkasi poikien ja tyttöjen välillä?” ja ”Loukkaavatko pojat tyttöjä?” seuraavalla tavalla: “Hyvät suhteet, kaikki konfliktit tapahtuvat
samaa sukupuolta olevien välillä” Näyttää siis siltä, että koululaisryhmissä on käynnissä
piilotettu sukupuolten välinen “sisällissota”.

Miksi tytöt ja pojat loukkaavat toisiaan?
Sukupuolisen väkivallan motiiveja etsittiin kysymyksillä “Miksi pojat loukkaavat tyttöjä?” ja “Miksi tytöt loukkaavat poikia?” Yleisimmät vastaukset ensimmäiseen kysymykseen esitetään taulukossa 2 jaoteltuina ikä- ja sukupuoliryhmittäin. Vastauksia toiseen
kysymykseen käsittelen vain yleisellä tasolla.
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Taulukko 2. Yleisimmät vastaukset kysymykseen “Miksi pojat loukkaavat tyttöjä?”
Yleisimmät vastaukset

1. luokka
pojat

tytöt

2. luokka
pojat

tytöt

Huomionhalu, halu
osoittaa ihastumista
Vallanhalu

+

Tyttöjen syy

+

Halu leikkiä ja juosta

+

+

+

Ei osaa määritellä

+

+

+

3. luokka

7. luokka

9. luokka

pojat

tytöt

pojat

tytöt

pojat

tytöt

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Tuloksista voi nähdä, että vaikuttimet kehittyvät alaluokkien “leikkimisestä ja juoksemisesta” yläluokkien sosiaalisesti ja emotionaalisesti stimuloituihin vastaaviin. Myös tietoisuus omista motiiveista kasvaa iän myötä. Vastauksissa, joissa ilmaistiin halua leikkiä ja
juosta, kerrottiin:
“He haluavat juosta tyttöjen kanssa”, “Pojat haluavat ajattaa tyttöjä”, “Pojat
haluavat leikkiä tyttöjen kanssa, mutta tytöt eivät halua, joten pojat alkavat
hakkaamaan heitä”, “He tekevät sen piloillaan.”
Vallanhalun motiivi ilmaistiin seuraavasti:
“Pojat esittelevät voimiaan ja valtaansa”, “Hän tahtoo näyttää olevansa cool”, “He
ajattelevat tyttöjen olevan heikompia”,” Tytöt tekevät jotain pahaa ja pojat
rankaisevat heitä”, “Pojat ajattelevat olevansa tärkeämpiä kuin tytöt”, “He
haluavat nöyryyttää tyttöjä”, “Pojat ovat kateellisia siitä, että tytöt ovat älykkäitä ja
haluavat näyttää olevansa parempia jossakin.”
Halu osoittaa ihastumista ilmaistiin seuraavasti:
“Heillä ei ole tarpeeksi älyä näyttää ystävällisyyttään mukavalla tavalla”, “Pojat
haluavat tyttöjen huomaavan heidät”, “Hakkaaminen tarkoittaa, että rakastaa
tyttöä.” Vastaukset, joissa ilmaistiin poikien uskoa siihen, että tytöt ovat syypäitä,
olivat seuraavat: ”Me lyömme takaisin”, “Tytöt itse hakkaavat meitä ja
nimittelevät meitä.”
Lapset itse tarjosivat edellä mainitut syyt väkivaltaansa, mutta sukupuolisen väkivallan
todelliset syyt ja lähteet voivat olla edellä kuvatun kaltaisten motiivien takana.

Taustalla mielikuvat "tosimiehistä" ja "tosinaisista"
Sukupuoleen perustuvia stereotyyppejä “tosimiehen” ja “tosinaisen” mielikuvista kartoitettiin kysymällä: “Minkälainen on tosimies/nainen mielestäsi?” Vastaukset eivät juuri
eroa ikäryhmittäin. Sekä poikien että tyttöjen mielestä tosinaisen tärkein ominaisuus on
kauneus ja ulkonäkö. Alaluokkien oppilaille käsitteet sisältävät kauneuden, kauniit vaatteet ja hiukset, vanhemmille oppilaille puolestaan kauneuden, hyvän vartalon, rinnat ja
sääret. Tosimiehen ominaisuudet eroavat poikien ja tyttöjen vastauksissa: pojille pääpiirre oli voima ja valta, tytöille kiltteys, sosiaalisuus ja huomaavaisuus.
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Toista sukupuolisiin stereotyyppeihin liittyvää aspektia tutkittiin kysymällä: “Mistä
pidät kaikkein eniten luokkasi pojissa/tytöissä?” Alaluokilla sekä pojat että tytöt arvostavat tyttöjen ulkonäköä ja kauneutta. Yläluokilla mieltymykset eroavat. Pojat arvostavat
yhä tyttöjen kauneutta, kun taas tytöt arvostavat ystävällisyyttä ja toisten ihmisten huomioonottamista. Tämä on seurausta erilaisista asenteista: tytöt pitävät luokkansa toisia tyttöjä ystävinään, kun taas pojat ajattelevat lähinnä tyttöjen ulkonäköä, eli pojat ajattelevat
tytöistä kuten ajattelisivat muistakin objekteista, etenkin seksuaalisista.
Alaluokilla arvostetuimmat poikien piirteet eroavat sukupuolten välillä: pojat arvostavat voimaa ja valtaa, kun taas tytöt arvostavat ystävällisyyttä, sosiaalisuutta ja kykyä puolustaa. Ylemmillä luokilla sekä pojat että tytöt arvostavat sosiaalisuutta, huumorintajua ja
ystävyyttä. Tytöt ovat siis valmiita pitämään poikia ystävinään, kuten myös pojat toisia
poikia.
Täten, kun kaikenikäiset tytöt etsivät ystävyyssuhteita poikien kanssa, alaluokkien
pojat etsivät mahdollisuuksia näyttää voimaansa ja valtaansa käyttäen tyttöjä objekteinaan, ja yläluokkien pojat puolestaan etsivät seksuaalisia suhteita tyttöihin. Jokaisessa
tapauksessa poika on tytölle subjekti, kun taas tyttö on pojalle objekti.
Kolmas sukupuolisiin stereotyyppeihin liittyvä aspekti ovat miesten ja naisten sosiaaliset roolit. Alaluokilla tätä kartoitettiin kysymyksellä “Onko elämä yhteiskunnassa helpompaa miehille vai naisille?” ja ylemmillä luokka-asteilla kysymyksellä “Onko miesten
ja naisten välillä sosiaalista syrjintää?” Ensimmäiseen kysymykseen sekä pojat että tytöt
vastasivat, että elämä on helpompaa pojille ja miehille. Pojat sanoivat:
“Meidän ei tarvitse tiskata tai siivota”,
ja tytöt tukivat tätä näkemystä:
“Pojat voivat tehdä mitä haluavat”, “Kun pojista tulee aikuisia, heidän ei tarvitse
tehdä mitään kotitöitä”, “Sillä aikaa kun mies rentoutuu sohvalla kirjan kanssa,
nainen tekee kotitöitä.”
Monet oppilaat uskoivat tämänkaltaisen työnjaon olevan luonnollista:
“Mies tekee kovasti töitä ja hänen täytyy levätä kotona; mutta hänen pitäisi myös
auttaa vaimoansa joskus.”
Monet kolmasluokkalaiset mainitsivat, että “hyvä kotirouva” on osa “todellista naista”.
Eräs poika kirjoitti:
“Naisen täytyy laittaa ruokaa, pestä pyykkiä, huolehtia miehestä ja olla lempeä.”
Myös tytöt mainitsivat, että naisen
“täytyy osata laittaa ruokaa, olla hyvä kotirouva, rakastava äiti ja vaimo, siisti,
ahkera ja ajattelevainen.”
Tämä suuntaus kehittyy ja voimistuu seitsemäsluokkalaisten parissa. Seitsemäsluokkalaiset tytöt uskovat, että elämä on miehille helpompaa, koska
“naisella on paljon enemmän kotitöitä, mutta hänen on pakko tehdä ne, koska hän
on ennen kaikkea kotirouva”, “mies on perheen pää.”
Pojat toistavat tyttöjen mielipidettä. Seitsemäsluokkalaisista ja yhdeksäsluokkalaisista
sekä pojat että tytöt uskovat, että naisilla on enemmän vastuita ja miehillä enemmän
oikeuksia.

91
Vastauksista näkyy, että mielikuva naisesta piikana, kokkina ja vaatekaapin hoitajana
eli ihmisenä, joka huoltaa miestä ja tyydyttää hänen kaikki tarpeensa, on juurtunut syvälle
tyttöjen mieliin, ja tilannetta väitetään luonnolliseksi. Tällainen mielikuva osoittaa, että
naisella on alhaisempi sosiaalinen status suhteiden hierarkiassa. Yhdeksäsluokkalaisten
tyttöjen ryhmähaastattelut paljastivat, että tytöt olivat jo hyväksyneet passiivisen objektin
roolinsa ja selittivät poikien heihin kohdistamaa aggressiota heidän itsensä väärällä käytöksellä. Irina kertoo:
“Pojat eivät loukkaa meitä. Tai no, Vasja löi minua kerran kylkiluihin viime
vuonna, mutta se oli minun syyni. Minä suututin hänet. Minun kylkiluuni tosin
murtuivat.”
Irinan luokkakaverit olivat hänen kanssaan samaa mieltä.

Opettaja ja tyttö- ja poikaoppilaat
Opettajien sukupuoliset stereotyypit voivat myös vaikuttaa poikien ja tyttöjen välisiin
suhteisiin. Sen takia myös opettajan suhtautumista tyttöjen ja poikien välisiin suhteisiin
tutkittiin. Asiaa testattiin kahdella kysymyksellä: “Kummista opettajat pitävät enemmän:
pojista vai tytöistä?” ja “Kumpia moititaan enemmän: poikia vai tyttöjä?” Kaikenikäiset
pojat ja tytöt vastasivat samalla tavalla näihin kysymyksiin: opettajat pitävät tytöistä
enemmän, koska tytöt pärjäävät paremmin koulussa ja ovat tarkempia ja kurinalaisempia. Poikia moititaan useammin, koska he oppivat ja käyttäytyvät huonommin, ovat kurittomampia ja tappelevat useammin. Kolmasluokkalaisten ryhmähaastattelut osoittivat, että
pojat tuntevat itsensä tyttöjen loukkaamiksi, koska opettajat pitävät tytöistä enemmän.
Tämä provosoi poikia lyömään ja tönimään tyttöjä. Pojat sanovat
“tytöt saavat vastata useammin ja heillä on useammin hyviä arvosanoja, tytöt
saavat opettajien rakkauden ja siten pojat jäävät jälkeen; tytöt ovat fiksumpia, he
ajattelevat nopeammin ja siksi me haluamme kostaa heille.”
Pojat korostivat myös, että yksi syy siihen, että opettajat pitävät tytöistä enemmän on,
että
“opettajat ja tytöt ovat molemmat naisia.”
Lausuntojen perusteella opettajat näyttävät pitävän tyttöoppilaista enemmän. Ehkä
opettajat pitävät tyttöä sopivana objektina opetukselleen, ja se stimuloi näitä ominaisuuksia heissä. Opettajien mielestä itsenäiset ja protestoivat tytöt ovat huonompia, ja he suhtautuvat näihin kriittisemmin kuin vastaavanlaisiin poikiin.
“Minulla ei ole tarpeeksi aikaa tai energiaa tapella poikien kanssa. Jos tytöistä
tulee huligaaneja… Tyttöjen tulisi näyttää pojille mallia!”
Näin ollen opettajat vaativat tytöiltä enemmän kuin pojilta. Venäläisen koulukasvatuksen erityispiirteenä on se, että oppilaiden oletetaan ottavan tietoa vastaan eikä niinkään
olevan aktiivisia tai luovia. Näin kasvatussysteemi kokonaisuutena auttaa vahvistamaan
sukupuolista stereotyyppiä tytöistä passiivisina objekteina, käyttämään hyväksi tyttöjen
taipumusta olla kurinalaisempia ja asettamaan suurempia vaatimuksia heidän käytökselleen. Toisaalta koko kouluiän ajan systeemi luo pojille tunteen siitä, että heitä aliarvioi-
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daan, mikä puolestaan saa pojissa aikaan halun kompensoida tyttöihin kohdistuvan väkivallan kautta. Ryhmähaastattelun aikana eräs tyttö muotoili tämän seuraavalla tavalla:
“poikaa on lyöty tai rangaistu; hänestä tuntuu pahalta, hän hakkaa tytön
hävittääkseen tämän tunteen ja pärjätäkseen jollekin.”
Yksi esimerkki on kolmasluokkalainen poika nimeltä Petja, joka “julisti sodan” kaikkia luokkansa tyttöjä vastaan. Hänen taustojensa tutkiminen osoitti, että pojalla oli hyvä
suhde perheeseensä eivätkä hänen vanhempansa käyttäneet väkivaltaisia kasvatusmenetelmiä. Petja on älykäs ja kyvykäs hillitsemään itsensä, mutta hänen suhteensa naispuoliseen opettajaansa on huono. Opettajaa ärsyttää Petjan itsenäinen luonne ja hänen vapaudenkaipuunsa. Koko kolmivuotisen kouluhistoriansa ajan Petja on ollut alttiina opettajan
jatkuvalle soimaukselle. Opettaja huomauttaa hänelle 10–12 kertaa jokaisella tunnilla luokan kuullen, syyttää häntä huonosta oppimismotivaatiosta ja antaa hänelle huonoja arvosanoja. Ehkäpä opettajan negatiivisen asenteen takia Petja suuntasi väkivallan heikompia
henkilöitä eli tyttöjä kohti. Toisaalta tytöt ovat sukupuolisten stereotyyppien mukaan
alemmalla tasolla sosiaalisessa hierarkiassa, ja pojat voivat ajatella heillä olevan enemmän valtaa suhteessa tyttöihin. Jos näin on, voimme nähdä väkivallan kahden tekijän,
sosiaalis-kulttuurisen ja biologisen, toimivan yhdessä.

Perhesuhteet ja sukupuoliset stereotypiat
Perhesuhteiden vaikutusta sukupuolisten stereotyyppien muodostumiseen tutkittiin haastattelemalla lapsia. Ensiluokkalainen poika, Vova, joka ilmaisi sukupuolista väkivaltaa
luokassaan, vastasi kysymykseen “Miksi pojat loukkaavat tyttöjä” seuraavalla tavalla:
“Koska tytöt itse käyttäytyvät huonosti; tahdon heidän laittavan lelut järjestykseen,
mutta he eivät halua enkä minä oikeastaan voi pakottaa heitä keräämään joka
puolella lojuvia lelujaan. Sanoin heille, että piiskaisin heitä vyölläni ja he
siivosivat kaiken heti.”
Kysymykseen “Miksi miehet loukkaavat naisia?” hän vastasi:
“Isäni hakkasi ja melkein kuristi äitini, kun tämä tuli kotiin kymmeneltä illalla.
Äidin täytyy olla kotona ajoissa.”
Kysymykseen “Miten vanhempasi kurittavat sinua kotona?” hän vastasi:
“Isäni lyö minua vyöllään, mutta harvoin, vain kerran päivässä. Hän lyö veljeäni
Slavaa viisi kertaa päivässä, koska Slava kastelee sänkynsä öisin.”
Tätä esimerkkiä, joka luo suoran yhteyden kodissa tapahtuvan väkivallan ja koulussa
tapahtuneen sukupuolisen väkivallan välillä, on vaikea edes kommentoida.
Fyysistä rangaistusta käytetään Venäjällä laajalti. Koulupsykologina olen usein tavannut vanhempia, jotka ovat varmoja, että fyysistä rangaistusta tulee joskus käyttää ja että
se voi itse asiassa olla erittäin hyödyllistä lapsen tulevaisuudelle, koska lapset muistavat
paremmin, mitä saa tehdä ja mitä ei. Fyysiseen rangaistukseen turvaudutaan erityisesti
perheissä, joissa alkoholin käyttö on yleistä.
Kolmasluokkalainen poika Sasha, joka ilmaisee usein sukupuolista väkivaltaa kaikkia
luokkansa tyttöjä kohtaan, joutuu itse kohtaamaan huonoa kohtelua sekä opettajaltaan
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koulussa että veljeltään kotona. Sasha ei kerro kärsimyksestään tai tunteistaan vanhemmilleen. Lasten ja vanhempien suhde on hyvä, mutta vanhempi veli hakkaa Sashaa joka
päivä. Opettaja puolestaan syyttää Sashaa koko ajan siitä, että tämä on hidas lukemaan
eikä ymmärrä kielioppisääntöjä. Kaikki nämä negatiiviset tunteet Sasha purki heikompiinsa eli tyttöihin.
Edellä mainittujen esimerkkien yhteinen piirre on, etteivät pojat puhu negatiivisista
tunteistaan kenellekään ja heidän aggressionsa etsii ulospääsyreittiä sukupuolisesta väkivallasta. Petja kohtasi sukupuolista väkivaltaa opettajansa taholta, Vova todisti sukupuolista väkivaltaa ja oli isänsä väkivallan kohteena ja Sasha kohtasi erilaisia väkivallan
muotoja. Kaikki pojat kuitenkin purkavat kohtaamaansa väkivaltaa sukupuolisen väkivallan muodossa, ja yksi syy siihen voi olla se, että tytöt ovat heikompia kuin pojat.
Myös tytöt kohtaavat väkivaltaa kotonaan ja voivat olla hyökkääviä osapuolia, mutta
se on tämän artikkelin tarkastelun ulkopuolella.

Media ruokkii väkivaltaisen kulttuurin olemassaoloa
On tärkeää huomauttaa, että edellä mainittujen sukupuolisen väkivallan syiden lisäksi on
olemassa vielä yksi aikuisten tuottama syy, jota ei ole tutkittu erityisten kysymysten avulla mutta joka näkyy aika ilmeisenä oppilaita observoitaessa. Tällä tarkoitan median vaikutusta sukupuolisen väkivallan muodostumiseen. Modernissa elokuva- ja videokulttuurissa maskuliinisuuden stereotyyppi yhdistetään usein valtaan ja aggressioon, ja siihen
liittyvät ominaisuudet esitetään takeina menestyksestä elämässä. Sukupuoliset stereotyypit ovat painuneet syvälle myös tietokonepeleihin, jotka perustuvat sotaan, taisteluun ja
aggressioon. Käyttäytymällä aggressiivisesti monitorilla lapset saavuttavat menestystä ja
pääsevät seuraavalle, ”korkeammalle” tasolle.
Aikaisemmin mainittu Petja julisti luokallaan “kolmannen lasten maailmansodan”.
Pojat aseistautuivat lelupyssyillä ja alkoivat rakentaa komentopaikkoja ja väijytyksiä
tytöille. Jokainen luokan poika arvioitiin lelupyssyllä ”tapettujen”, hankeen tuupattujen
tai väijytyksissä ”sotavangiksi saatujen” tyttöjen määrällä. Pojat, jotka “tappoivat" 8 tyttöä, pääsivät seuraavalle tasolle ja saivat mitalin palkinnoksi tason noususta. Tytöt valittivat:
“He näkevät meidät nyrkkeilysäkkeinä, pieninä nukkeina ja alempiarvoisina.”
Petjan äidin haastattelu paljasti, että poika käyttää kaiken vapaa-aikansa pelaamalla
lempipeliään tietokoneella. Soveltamalla tietokonepelin sääntöjä poika loi saman pelin
todellisuudessa. Toisin sanoen Petja löysi tai jopa organisoi ”riittävän” keinon purkaa tunneilla kasaantunutta aggressiotaan.
Pojat, jotka on kasvatettu aikuisen väkivallan ja maskuliinisten stereotyyppien vaikutuksessa, eivät osaa ilmaista positiivisia tunteita, kuten iloa ja rakkautta, riittävästi.
Kukaan ei ole opettanut heille, miten olla hellä, ystävällinen tai kiltti. Sukupuolisten stereotypioiden mukaan poikien täytyy olla vahvoja ja itsevarmoja. He eivät saa itkeä tai
ilmaista tunteitaan. Rakkauden ja sympatian tunteiden ilmaisemisen mallien puute johtaa
sukupuoliseen väkivaltaan, joka on riittämätön keino ilmaista positiivisia tunteita. Tämä
näkyy selvästi taulukossa 2, jossa “huomionhalu, halu ilmaista ihastumista” mainitaan
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yhtenä poikien tyttöihin kohdistaman sukupuolisen väkivallan vaikuttimena. Kolmasluokkalaisten poikien ryhmähaastattelu paljasti seuraavat sukupuolisen väkivallan motiivit:
“Poika loukkaa tyttöä saadakseen hänen huomionsa ja saadakseen hänet
ymmärtämään, että pitää tytöstä”; “Poika näyttää valtansa saadakseen tytön
ymmärtämään kuinka vahva poika on ja saadakseen tytön rakkauden”; “Poika
tykkää tytöstä ja loukkaa häntä, jottei pojan oikeat tunteet tulisi ilmi eikä poikaa
voitaisi kiusata niistä.” Tyttöjen vastaukset olivat: “Poika tykkää tytöstä ja näyttää
hänelle valtaansa käyttämällä toista tyttöä”, “Hän haluaa oppia tuntemaan tyttöä,
esitellä itsensä.”

Yhteenveto
Tutkimus osoittaa, että sukupuolista väkivaltaa esiintyy Pohjois-Venäjän kouluissa. Poikien loukkaamien tyttöjen määrä on alaluokilla 65 prosenttia, seitsemännellä luokalla 56
prosenttia ja yhdeksännellä luokalla 45 prosenttia. ”Taustalukuina” poikien loukkaamien
poikien, tyttöjen loukkaamien poikien ja tyttöjen määrät ovat noin kaksi kertaa pienemmät. Niinpä poikien tyttöihin kohdistama väkivalta näyttää sukupuolisen väkivallan
ilmeisimmältä muodolta.
Tyttöihin kohdistuvan sukupuolisen väkivallan tyypillisimmät muodot muuttuvat iän
myötä. Alaluokilla esiintyy verbaalista väkivaltaa (nimittelyä, virnuilua ja pilkkaa), omaisuuteen kohdistuvia tekoja (vahingoittamista, varastamista ja piilottamista) sekä fyysistä
väkivaltaa (työntämistä ja lyömistä). Alaluokilla väkivalta on tilanteeseen liittyvää ja
impulsiivista eikä uhri ole aina sama henkilö, vaan väkivalta suuntautuu keneen tahansa
lapseen. Seitsemännellä luokalla esiintyy kaikkia edellä mainittuja väkivallan muotoja ja
lisäksi “rivoa kieltä”. Myös kiusaamista esiintyy, mutta se ei ole sukupuolisesti erottelevaa. Sukupuolinen väkivalta näyttää ennemminkin olevan tappeluja tyttö- ja poikaryhmien välillä. Yhdeksännellä luokalla fyysinen väkivalta ja omaisuuteen kohdistuvat teot
ovat ilmeisiä, minkä lisäksi “rivoa kieltä” seksuaalisine sanoineen käytetään myös kiusaamisessa.
Tutkimuksessa pääasialliseksi sukupuolisen väkivallan motiiviksi paljastui 1.–2. luokilla halu leikkiä ja tehdä fyysisiä harjoitteita, toisesta luokasta alkaen halu saada ja näyttää valtaa ja voimaa ja kolmannesta luokasta alkaen halu kiinnittää huomiota ja osoittaa
ihastumista. Kaikenikäiset pojat uskovat, että tytöt ovat itse syypäitä poikien heihin kohdistamaan väkivaltaan, ja yhdeksännellä luokalla tytöt alkavat olla samaa mieltä. Yläluokilla tytöt ovat toisin sanoen hyväksyneet passiivisen objektin roolin suhteessa mieheen.
Pohdinta osoittaa lasten ilmoittamien syiden alla olevat syvällisemmät sukupuolisen
väkivallan taustalla operoivat syyt. Ensimmäinen lasten ilmoittama syy on halu juosta ja
leikkiä tyttöjen kanssa. Kun poika yrittää leikkiä, hän lyö ja tönii tyttöä ja ottaa tältä
jotain pois. Syy tällaiseen käytökseen on poikien kyvyttömyys kommunikoida tyttöjen
kanssa sosiaalisesti riittävällä tavalla. He eivät osaa organisoida leikkiään positiivisin
tavoin. Poika pelkää lähestyä tyttöä ja ehdottaa leikkimistä, ja siksi hän alkaa kiusata tätä.
Toinen ilmoitettu syy on poikien halu kostaa tytöille tyttöjen omat aggressiiviset teot.
Syy kostonhaluun voi olla tyttöjen ja poikien välisen yhteisen ymmärryksen puute. Tytöt
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tahtovat olla poikien ystäviä, kun taas pojat ajattelevat pääasiassa tyttöjen ulkonäköä
eivätkä heidän ystävyyttään. Tytöt loukkaantuvat tästä ja alkavat puolestaan loukata poikia, minkä jälkeen pojat kostavat tytöille.
Toisaalta tämänkaltainen käytös tyttöjen parissa saattaa johtua myös siitä, etteivät tytöt
eivätkä pojat osaa kommunikoida hyvin toista sukupuolta edustavien ikätovereiden
kanssa. Kouluelämän tarkkailu osoittaa, että lapset osaavat kommunikoida paremmin
samaa sukupuolta olevien ikätovereiden kanssa. Toista sukupuolta olevien ikätovereiden
kanssa esiintyy usein ongelmia. Lisäksi aggressiivinen käytös toista sukupuolta kohtaan
on lasten käyttäytymisnormien mukaisesti hyväksyttyä samaa sukupuolta olevien luokkatovereiden parissa. Kolmas syy kostonhaluun on se, että opettajat suosivat ja arvostavat
tyttöjä ja ovat huomaavaisempia ja miellyttävämpiä tyttöjä kohtaan. Opettajien ja tyttöjen suhde on luottavaisempi ja lämpimämpi. Pojat ottavat tämän loukkauksena. Miksi
opettajat ovat miellyttävämpiä tytöille kaikilla luokka-asteilla? Tytöt ovat ahkerampia ja
kurinalaisempia oppilaita ja antavat opettajalle täten enemmän positiivisia tunteita. Toisen
selitysmallin tarjoaa M. Arutjunjanin monikulttuurinen tutkimus, jonka tulokset paljastivat, että toisin kuin puolalaiset, unkarilaiset ja saksalaiset miehet ja naiset, venäläiset miehet ja naiset ovat suuntautuneita ymmärryksen, luottamuksen ja kunnioituksen sävyttämiin suhteisiin samaa sukupuolta olevan ryhmän sisällä. Toisissa tutkituissa maissa oli
enemmän ymmärtäviä ja luottamuksellisia suhteita sukupuolten välillä. (Arutjunjan 2001,
69.) Naisopettajat mahdollisesti pitävät poikia vastakkaisen ryhmän edustajina ja tyttöjä
oman ryhmänsä edustajina. On tietenkin myös mahdollista, että opettajat ajattelevat, että
poikien täytyy menestyä paremmin tulevaisuuden ammateissaan ja siksi vaativat heiltä
enemmän.
Kolmas tarjottu motiivi oli vallanhalu. Ensimmäinen syy vallanhaluun ovat sukupuoliset stereotyypit. Pojat pitävät tyttöjä objekteina, joiden tärkein ominaisuus on ulkonäkö.
Pojat itse uskovat olevansa kommunikaation ja kamppailun subjekteja. Nämä roolit määrittävät heidän välistensä suhteiden luonteen: Subjektilla on suhteissa korkeampi rooli ja
mahdollisuus toimia itsenäisesti ja vaikuttaa objektiin. Objektilla on alempiarvoinen rooli
eikä mitään edellä mainituista mahdollisuuksista. Tytön oletetaan omaksuvan passiivisen
roolin alusta lähtien. Hänen mieleensä on juurtunut ajatus, jonka mukaan hänelle tärkeimmät asiat ovat ulkonäkö ja kyky tehdä kotitöitä, koska hänen täytyy tulevaisuudessa saada
hyvä aviomies, josta hänen täytyy osata pitää huolta.
Eräs kouluväkivallan syy on kodissa sukulaisten ja koulussa opettajien harjoittama
väkivalta. Koko venäläinen kasvatussysteemi, sekä koulussa että kotona, perustuu pelon,
virheen ja häpeän tunteisiin. Artikkelin alussa mainitun passiivisen objektin stereotyypin
lisäksi tämä väkivalta luo tytöissä uhrin roolin. Opettajat ja lapset pitävät tyttöjä poikia
sopivampina kasvatuksen ja koulutuksen kohteina. He käyttävät tyttöjen ahkeruutta ja
kurinalaisuutta hyväkseen, stimuloivat näitä luonteenpiirteitä ja tällä tavalla voimistavat
passiivisen objektin roolia tyttöjen persoonissa. Vanhemmat ja opettajat haluaisivat ehkä
tehdä saman pojille, mutta pojat vastustavat heidän pyrkimyksiään useammin. Loppujen
lopuksi vanhemmat ja opettajat voittavat taiston, koska heillä on korkeampi status. Pojat
kompensoivat vanhempien ja opettajien luomaa nöyryytystä nöyryyttämällä ja pahoinpitelemällä heikompiaan eli tyttöjä. Huomioideni perusteella väitän, että tytöillä on enemmän velvollisuuksia sekä koulussa että kotona. Pojilla on vähemmän velvollisuuksia,
koska aikuiset menettävät kärsivällisyytensä yrittäessään saada poikia tekemään jotakin.
Aikuisen on helpompaa antaa kaikki velvollisuudet tytöille.
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Venäjällä tehdyt sosiologiset tutkimukset osoittavat, että useimmat äidit ja isät haluaisivat sekä poikien että tyttöjen olevan tottelevaisia. Kaikkein tyypillisintä tällainen ajattelu on tyttöjen vanhemmilla. 73 prosenttia äideistä uskoo, ettei alistuneisuus tytöissä ole
pahasta. (Pushkareva 2001, 31.)
Kolmas selitys vallanhalun motiiville on median ja tietokonepelien luoma kuva “vahvasta miehestä”, joka on menestyksekäs, mikä muodostaa pojissa alttiuden tapella, sotia
ja luoda väkivaltaa.
Neljäs motiivi, halu ilmaista sympatiaa ja ihastumista, löytää syynsä poikien kyvyttömyydessä ilmaista positiivisia tunteitaan, koska kukaan ei opeta heille sitä ja koska sosiaaliset stereotyypit eivät salli poikien olla helliä ja lempeitä.
Viides motiivi on se, että tytöt provosoivat poikia väkivaltaan, koska heillä ei ole pohjaa yhteiselle ymmärtämiselle sukupuolisten odotusten erojen takia. Tämä saattaa olla syy
tyttöjen aggressiivisiin tunteisiin poikia kohtaan ja poikien aggressiiviseen käytökseen
tyttöjä kohtaan. Tai sitten syy voi olla tyttöjen yrityksissä nähdä pojat ystävinään. Tytöt
itse selittävät aggressiivista käytöstään useimmiten halulla kostaa pojille. Tyttö pitää poikaa subjektina kommunikaatiossa, kun taas poika pitää itseään subjektina tappelussa.
Samanaikaisesti molemmat pitävät tyttöä objektina, asiana, jonka tärkein ominaisuus on
ulkonäkö.

Suosituksia vanhemmille ja opettajille
Ehkäistäkseen sukupuolista väkivaltaa opettajien ja vanhempien tulisi muuttaa väkivaltaisia kasvatus- ja koulutusmenetelmiään, jotka perustuvat pelkoon, häpeään ja virheiden
etsimiseen. Tämä on erityisen tärkeää nuorempien lasten ollessa kyseessä, koska pienillä
lapsilla on väkivaltatilanteen käsittelemiseen heikot defenssimekanismit ja ego. Mitä
aikaisemmin psykologinen trauma syntyy, sitä suurempi vaikutus sillä on lapsen tulevaisuuteen. Vaihtoehtoisena kasvatusmenetelmänä voi käyttää positiivista, väkivallatonta
pedagogiaa, joka perustuu positiiviseen lähestymistapaan, lasten mieliin juurtuneiden
pelon, virheiden ja häpeän tunteiden poistamiseen ja demokraattisen suhteen rakentamiseen lasten ja aikuisten välille. Lapsen ja tärkeän aikuisen (opettaja, vanhemmat) suhteen
harmonisuus estää negatiivisten tunnelatausten syntymisen, jolloin niille ei tarvitse etsiä
ulospääsyä, mikä puolestaan ehkäisee väkivaltaa lapsen ympäristössä. (Dyachenko 2002.)
Sukupuolisensitiivinen lähestymistapa on toinen keino estää sukupuolista väkivaltaa
kouluissa. Tällä hetkellä sukupuolispesifiä näkökulmaa soveltaa kaksi eri pedagogista
suuntausta Venäjällä. Toinen on perinteisen patriarkaalisen suuntauksen sukupuolirooleihin perustuva suuntaus, ja toinen on uudempi malli, joka tunnetaan nimellä sukupuolisensitiivinen lähestymismalli pedagogiaan. Sukupuolisensitiivinen lähestymismalli tarkoittaa sitä, että koulutuksen ja kasvatuksen täytyy perustua ajatukseen, jonka mukaan yksilö
on tärkeämpi kuin sukupuoli. Tämä näkökulma edellyttää, että tytöt ja pojat voivat valita
kokemuksensa, kouluaineensa ja ammattinsa riippumatta sukupuolisista odotuksista.
Pojat saavat osoittaa huomaavaisuutta ja hellyyttä, ja tytöt voivat olla vahvoja ja itsevarmoja. (Shtyleva 2001.)
Sukupuolisensitiivisen lähestymismallin mukaan opettajien ja vanhempien tulisi olla
tietoisia asenteestaan, jonka mukaisesti tytöt ovat sopivampia kohteita kasvatukselle, ja
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muuttaa sitä. Heidän tulisi myös jakaa velvollisuudet tasaisemmin poikien ja tyttöjen kesken. Pojilla pitäisi olla enemmän velvollisuuksia sekä koulussa että kotona. Opettajien
tulisi lakata moittimasta poikia niin paljon, yrittää luoda luottavaisempia ja lämpimämpiä
suhteita heihin ja antaa heille enemmän emotionaalista tukea. Sekä opettajien että vanhempien pitää saada tytöt tiedostamaan aktiivisen subjektin rooli myös sukupuolten välisissä suhteissa ja auttaa heitä kehittämään luovuuttaan ja itsenäisyyttään. Tytön tulisi
ymmärtää, että hän on oman kohtalonsa subjekti ammatillisella areenalla.
On elintärkeää opettaa pojille positiivisten tunteiden ilmaisua, menetelmiä, joiden
avulla voi turvallisesti ilmaista tuntemaansa jännittyneisyyttä, ja työskentelyä ilman negatiivisten tunteiden ilmaisua.
Sukupuolisensitiivisen kasvatusmenetelmän pitkäaikainen tavoite voi olla ihmisten
monipuolisen potentiaalin paljastaminen – myös sellaisilla alueilla, jotka eivät perinteisesti vastaa annettua sukupuoliroolia. Miehille tämä tarkoittaa esimerkiksi potentiaalia
toimia perhe-elämässä ja naisille potentiaalia toimia työelämässä. Lopuksi, kaikki tämä
on keino kehittää yhteistä ymmärrystä ja sukupuolten välisiä suhteita. Näin ollen sukupuolisensitiivinen lähestymismalli ja väkivallaton pedagogia voi olla keino ehkäistä sukupuolista väkivaltaa sekä koulussa että yhteiskunnassa. Mielestäni väkivallan ehkäisemisen
pääpaino on opettajien ja vanhempien ohjaaminen edellä mainituilla alueilla.
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Liitteet
Kysymykset
Oppilaille esitettyjä kysymyksiä kehitettiin pyrkimyksenä paljastaa, minkälaisia sukupuolisia stereotyyppejä oppilailla on, mitä he ajattelevat tyttöjen ja poikien välisistä suhteista
ja miksi näissä suhteissa on konflikteja. Kysymykset kuuluivat seuraavasti:
1. Millainen on mielestäsi tosimies?
2. Millainen on mielestäsi tosinainen?
3. Mistä pidät eniten luokkasi tytöissä?
4. Mistä pidät eniten luokkasi pojissa?
5. Mistä pidät vähiten luokkasi pojissa?
6. Mistä pidät vähiten luokkasi tytöissä?
7. Loukkaavatko pojat sinua?
8. Loukkaavatko tytöt sinua
9. Miksi pojat loukkaavat tyttöjä?
10. Miksi tytöt loukkaavat poikia?
11. Kummista opettajat pitävät enemmän – pojista vai tytöistä?
12. Kumpia moititaan enemmän – poikia vai tyttöjä?
13. Onko elämä yhteiskunnassa helpompaa miehille vai naisille? (Tämä kysymys oli
suunnattu 1.–7. luokan oppilaille?). Onko miesten ja naisten välillä sosiaalista syrjintää?
(Tämä kysymys oli suunnattu 9. luokan oppilaille?)

Haastattelukysymykset
Haastattelukysymykset pyrkivät paljastamaan oppilaan roolin luokan väkivaltatilanteissa, oppilaan näkökulman sukupuolisen väkivallan motiiveihin ja vanhempien ja sukulaisten vaikutuksen oppilaan käytökseen luokassa. Haastattelu tehtiin ainoastaan 1.–3. luokissa.
1. Loukkaavatko pojat sinua?
2. Loukkaavatko tytöt sinua
3. Loukkaatko sinä poikia?
4. Loukkaatko sinä tyttöjä?
5. Miksi pojat loukkaavat tyttöjä?
6. Miksi tytöt loukkaavat poikia?
7. Rankaisevatko vanhempasi sinua? Miten? Kuinka usein?
8. Minkälaiset suhteet sinulla on kanssasi asuviin sukulaisiisi (veljet, siskot, isovanhemmat)?
9. Pelkäätkö opettajaasi? Miksi?

Tytöt, kiusaaminen ja koulunvaihto
Neil Duncan
Abstrakti
Tässä pienimuotoisessa tutkimuksessa tarkastellaan tyttöjen väitteitä ikätovereiden kiusaamisesta
koulussa. Haastateltavina on ollut seitsemän tyttöä, jotka ovat kiusaamisen takia olleet poissa koulusta ja joutuneet vaihtamaan koulua. Kouluilta ja koulujen valvontaan keskittyneiltä sosiaaliviranomaisilta saatu lisäaineisto tuki tapaustutkimuksia.
Tytöt kertoivat, että sekä heihin itseensä että toisiin uhreihin oli kohdistettu suuressa määrin sekä
epäsuoraa vihamielistä käyttäytymistä että fyysistä väkivaltaa ja että nimenomaan nämä tekijät olivat vaikuttanut siihen, että he olivat joutuneet vaihtamaan koulua.

Tutkimuksen taustaa
Tämä pienimuotoinen projekti on jatkoa laajemmalle kvalitatiiviselle tutkimukselle, joka
käsitteli seksualisoitunutta kiusaamista neljässä englantilaisessa koulussa (Duncan 1999),
jotka vastaavat suomalaisen peruskoulun yläluokkia. Seksualisoituneeseen kiusaamiseen
fokusoidun projektin julkaisemattomassa aineisto-osassa oli tekstejä Petrasta, joka oli
vaihtanut koulua kertomatta todellisia syitä muuttoonsa. Syyt koulunvaihtoon tulivat ilmi
vasta, kun Petran pääasiallinen kiusaaja, Mandy, erotettiin aiemmasta koulusta toisen
tytön kimppuun käymisen takia ja hänet hyväksyttiin samaan uuteen kouluun (Blunkett
Risen koulu), johon Petra oli siirtynyt – näin hyökkääjä ja uhri saatettiin jälleen yhteen.
Petrassa oli havaittavissa useita äärimmäisen stressin merkkejä, jotka olisi voitu tunnistaa kiusaamisen aiheuttamiksi emotionaalisiksi reaktioiksi (Sharp 1995, Borg 1998),
kuten syömättä jättäminen, sosiaalisista ryhmistä vetäytyminen ja itseä vahingoittava
käyttäytyminen. Hän kuitenkin vastusti opettajien yrityksiä keskustella hänen ongelmistaan, kunnes perhe, koulu ja sosiaalitoimi lopulta saivat selville koko tilanteen.
Koulu, johon Petra muutti, ja minä tutkijana ja koulun henkilökunnan jäsenenä,
pidimme ensin Petran tapausta yksittäisenä sattumuksena. Katsaus meille siirtyneiden tyt-
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töjen koulunvaihtoihin viittasi kuitenkin siihen, että Petra ei ollut ainoa, joka etsi turvapaikkaa kiusaajilta muuttamalla pois koulusta, jossa oli kohdannut ongelmia. Ainakin
kolme muuta kouluumme vastikään tullutta tyttöä oli tullut samankaltaisista syistä, mutta
kukaan heistä ei ollut kertonut ongelmastaan vanhemmilleen tai opettajille ennen muuttoaan.
”Koulupakolaiset” osoittautuivat suuremmaksi ongelmaksi kuin koululla oli kuviteltu.
Koulumme oppilasrekisterin mukaan 33 oppilasta oli tullut kouluun lukuvuoden 2000–
2001 virallisen alkamisen jälkeen – heidän osuutensa oli 5 prosenttia koko oppilasmäärästä. Näistä koulunvaihtajista 21 (63 prosenttia) oli tyttöjä. Kouluun hyväksymisen jälkeen koulunkäynnintarkkailijoiden (Education Welfare Officers) suorittamissa haastatteluissa kahdeksan tyttöä ilmoitti kiusaamisen aiemmassa koulussa olevan syynä siihen,
että he olivat pyytäneet koulun vaihtoa, mutta he olivat koston pelossa salanneet motiivinsa vaihtokäsittelyn aikana.

Oppilaat ja koulut kontekstissa
Artikkelini koulut sijaitsevat Singleborough’n kouluhallinnon alueella Isossa-Britanniassa. Singleborough’n sosiaaliset ja ekonomiset olosuhteet ovat keskivertoa huonommat.
Seudulla on alueita, joille köyhyys ja puute ovat keskittyneet. (OfSTED, 2001.) Köyhyyden ja hyvinvoinnin epätasaisen jakautumisen vaikutukset näkyvät seudun kouluissa.
Alueella on 13 koulua, jotka vastaavat suomalaista yläastetta ja lukiota. Koulut jakautuvat kolmeen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä koostuu kolmesta eliittikoulusta, jotka tulevat taloudellisesti hyvin toimeen ja joihin pyrkii enemmän oppilaita kuin on paikkoja.
Nämä koulut säätelevät ja kontrolloivat oppilaiden sisäänpääsyä omien etujensa mukaisesti. Toiseen ryhmään kuuluu viisi koulua, jotka pyrkivät siirtymään eliittiin ja joita
kuvataan hyvin pärjääviksi, järjestelmällisiksi laitoksiksi, joissa on eritasoisia ja sosiaaliselta taustaltaan erilaisia oppilaita. Myös näihin kouluihin on yleensä enemmän pyrkijöitä kuin on paikkoja, mutta niillä ei juuri ole lainvaltaisia mahdollisuuksia kontrolloida
oppilasvalintaa.
Kolmannen ryhmän viiteen kouluun on vähemmän pyrkijöitä kuin paikkoja. Näissä
kouluissa on tyhjiä paikkoja, mikä aiheuttaa kouluille haittaa. Kolmessa koulussa oppilaspaikoista on täytetty vain 80 prosenttia. (OfSTED, 2001.) Nämä koulut ovat kouluviranomaisten suurennuslasin alla jatkuvasti, ja niistä etsitään syitä joko sulkea ne kokonaan
tai heikentää niiden kapasiteettia leikkaamalla määrärahoja. Koulunkäynnintarkkailijat
uskovat, että suuri osa näiden koulujen oppilaista tulee kodeista, joissa vanhemmat eivät
ole erityisen kiinnostuneita lastensa koulun valinnasta, joissa koulutusta ei erityisemmin
arvosteta ja joissa vanhemmilla itsellään on epäonnisia tai negatiivisia kokemuksia koulunkäynnistä (Hook 1999).
Tilanteen ulkoiset indikaattorit (tarkastusraportit ja koulumenestystilastot) osoittavat,
että kyseisenkaltaiset koulut saavat tavanomaisesti huonompia tuloksia valtakunnallisissa
kokeissa, ottavat sisään suurempia määriä erityisopetusta tarvitsevia oppilaita, johtavat
pinnaustilastoissa ja joutuvat erottamaan useampia oppilaita antisosiaalisen käyttäytymisen vuoksi (Lauder et al. 1999).
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Kokonaisuudessaan Singleborough’n kouluhallinnon alueella erotetaan suhteessa paljon enemmän oppilaita kuin muilla alueilla, sillä vain yhdeksässä 150:stä kouluhallinnon
alueen yläastetta ja lukiota vastaavasta koulusta erotettujen oppilaiden määrä on prosentuaalisesti suurempi kuin Singleborough’ssa. Tätä tutkimusta kirjoitettaessa tilastoissa ei
näkynyt, mikä oli erotettujen tyttöjen määrä kyseisellä alueella, mutta kansallinen trendi
on, että noin joka kuudes erotettu on tyttö (DfEE 2000).

Kiusaaminen tyttöjen keskuudessa
Suurin osa kiusaamisen tutkimusta on tavannut tarkoituksellisesti tai tahattomasti keskittyä poikien toimintaan (Stanley & Arora 1998). Mikäli tytöt on erikseen mainittu, valtaosa kirjallisuutta heijastelee näkemystä, jonka voisi tiivistää ajatukseen ”poikien kiusaaminen on fyysistä, tyttöjen henkistä”. Tyttöjen kiusaamistavat on nähty hienovaraisempina, näkymättömämpinä ja psykologisempina, ja niiden tarkoituksena on uskottu olevan
ensisijaisesti tunnetason ahdistuksen eikä fyysisen kivun tuottaminen (Björkqvist et al.
1992). Näiden piirteiden takia on ajateltu, että aikuisten on vaikeampi havaita ja selvittää
tyttöjen kiusaamista ja että koulujen henkilökunta kiinnittää tyttöjen kiusaamistapoihin
vähemmän huomiota, sillä ne ovat harvinaisempia ja häiriöttömämpiä koulujen ylläpidolle kuin poikien väkivaltainen käyttäytyminen. Osler et al. ovat tutkineet tyttöjen erottamista koulusta ja väittävät tutkimustulostensa yhteenvedossa seuraavaa:
Useimmin tyttöihin liitetty verbaalinen ja psykologinen kiusaaminen jätetään
kouluissa helpommin huomiotta kuin tyypillisesti poikiin liitetty fyysinen
kiusaaminen. Tämän tuloksena kouluissa instituutioina usein epäonnistutaan
puuttumaan tehokkaasti tyttöjen väliseen kiusaamiseen. (…) Samalla, kun tytöt
korostavat, että kiusaaminen koulussa on heistä vakava asia, tutkimuksessa
haastatellut kouluissa työskentelevät ammattilaiset antavat asialle vähemmän
painoarvoa. (Osler et al. 2002, 4.)
Sen jälkeen, kun feministit ovat ryhtyneet tutkimaan tyttöjen ystävyyssuhteita, he ovat
osoittaneet, että nämä ystävyyssuhteet ovat laadullisesti erilaisia kuin poikien vastaavat
(Lees 1987, Brown & Gilligan 1992, Hey 1997). On löydetty useita naisten ystävyyssuhteille tyypillisiä piirteitä, ja vaikka painotukset eri piirteiden osalta ovat vaihdelleet ja
siten myös tuottaneet vaihtelevia tuloksia, yleisesti näihin suhteisiin kuuluu läheisyys tunnetasolla, mikä vastaavasti näyttää puuttuvan miesten joukkuehengestä. Tämä ei tietystikään tarkoita sitä, että tyttöjen ystävyyssuhteet olisivat parempia tai sosiaalisuutta paremmin tukevia kuin poikien, vaikka tämän mahdollisuuden tueksi on esitetty vaikuttavia
todisteita. Nähtävästi tytöt ainakin panostavat enemmän intiimien homososiaalisten suhteiden luomiseen ja ylläpitoon. Kun kyseessä ovat kovat panokset, on olemassa riski, että
jos asiat menevät pieleen intensiivisessä paras kaveri -suhteessa, voidaan päätyä erittäin
vaikeaan tilanteeseen (Nilan 1991, Stanley & Arora 1998). Aiheeseen liittyvä Jane Kenwayn ja Sue Willisin teksti on lainaamisen arvoinen:
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Liian usein unohdetaan, että kouluaikana suurin osa useiden tyttöjen tunneenergiasta ja syvimmistä tunnetason panostuksista kohdistuu ystävyyssuhteisiin
saman sukupuolen edustajien välillä ja sosiaalisuuteen – miellyttävien yhteyksien
luomiseen. (…) he tavoittelevat ongelmattomia naisyhteisöjä, ja heistä on tärkeää
olla ystäviensä kanssa. Tytöt tuntevat itsensä erityisen petetyiksi, jos etenkään
heidän ystävänsä eivätkä yleisesti toisetkaan tytöt tue heitä tilanteissa, joissa he
ovat joutuneet poikien häirinnän kohteiksi. (Kenway & Willis 1998, 142.)
Kenwayn ja Willisin huomio luottamuksen pettämisestä on erittäin tärkeä kirjallisuudessa kuvatussa tyttöjen välisten suhteiden hienosäikeisessä maailmassa, ja oletuksena
oli, että aihe tulisi esiin myös tässä tutkimuksessa. Kuitenkin tapaustutkimuksiin liittyneiden kriittisten sattumusten yksityiskohdat viittasivat siihen, että käyttäytyminen olikin
paljon röyhkeämpää. Lisäksi tapauksissa esiintyi tyttöjen hyökkäävää käyttäytymistä,
joka oli suurilta osin pojista riippumatonta.

Menetelmät
Valitsin tutkimukseni tytöt Singleborough’n alueen kahdesta koulusta (ikäjakauma 11–16
vuotta), Blunkett Risestä ja Morris View'stä. Näistä kouluista sekä lähti että niihin siirtyi
suuri määrä oppilaita. Tutkimukseen valituilla tytöillä oli dokumentoituja kokemuksia
kiusaamisesta, koulupinnauksesta ja koulunvaihdosta. Lisäksi kriteerinä oli, että niin nuori kuin hänen vanhempansa suostuivat haastateltaviksi. Perheille kerrottiin, että tutkimus
käsitteli tyttöjen kokemuksia henkilökohtaisista ongelmista johtuvasta koulunvaihdosta ja
että he voisivat jättäytyä syrjään haastatteluista missä vaiheessa tahansa sekä kieltää heitä koskevan aineiston käytön. Tytöt valitsivat itselleen peitenimet julkaisua varten, paikkojen nimet vaihdettiin ja lisäksi joitakin epäoleellisia yksityiskohtia on muutettu, jotta
tunnistaminen ei olisi mahdollista.
Kaikki tutkimukseen valitut tytöt olivat valkoisia, kuuluivat työläisluokkaan ja sattuivat olemaan kymmenennellä vuosiluokalla, jolloin nuoret ovat 14–15-vuotiaita ja heillä
on meneillään toiseksi viimeinen vuosi oppivelvollisuuteen kuuluvaa koulunkäyntiä.
Haastattelin tyttöjä itse, mutta paikalla oli myös naispuolinen koulunkäynnintarkkailija,
joskus myös toinen tytön vanhemmista. Haastattelut kestivät 40 minuutista tuntiin ja ne
nauhoitettiin transkriptiota ja myöhempää analyysiä varten. Haastattelujen transkriptioihin merkittiin käsin teemoja, jotka liittyivät keskeisimpään tutkimuskysymykseen: miksi
tyttöjä kiusataan, ja miksi he ovat poissa koulusta?
Haastattelujen tarkoituksena oli saada esiin laaja joukko uusia teemoja, jotka toimisivat pohjana jatkotutkimuksen suunnittelulle.1

1. Myöhemmissä haastatteluissa keskusteltiin Blunkett Risen ja Morris View’n kouluista vastaavien koulunkäynnintarkkailijoiden kanssa. He kuvailivat näiden tyttöjen tarinoita monilla tavoin ”tyypillisiksi”, vahvistivat osan haastattelujen väitteistä, kyseenalaistivat osan ja tarjosivat lisäksi käytettäväkseni heidän omaa tapauksiin liittyvää aineistoaan.
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Tytöt ja väkivaltainen poissulkeminen koulussa
Tilanpuutteen takia ei ole mahdollista käsitellä kaikkia haastatteluissa ilmenneitä asioita, joten tähän on valittu tarkasteltavaksi kolme aihetta: 1) tyttöjen kertomukset erilaisista heihin kohdistuneista hyökkäyksen muodoista, 2) heidän näkemyksensä siitä, miksi
heitä vainottiin sekä 3) heidän reaktionsa kiusaamiseen.
Kuten muualla on korostettu (Owens et al. 2000, Duncan 1999), suuri osa kiusaamisesta oli epäsuoraa, perustui sosiaaliseen poissulkemiseen – huhujen levittelyyn, nimittelyyn ja vihjailuun – ja johti kohteen sosiaaliseen syrjäytymiseen ja tunnetason epävakauteen. Usein kiusaajina olivat entiset ystävät:
ND: Miksi vaihdoit koulua?
Stacy: Jotkut ystäväni kiusasivat minua, tai entiset ystävät oikeastaan.
ND: Voisitko kertoa siitä vähän tarkemmin?
Stacy: Se alkoi, kun meistä tuli kavereita sen yhden kanssa, (…) tai…parhaita
kavereita sen yhden kanssa ja eräs toinen tyttö joka oli melkein kaikilla samoilla
tunneilla liittyi meidän seuraamme, joten meitä oli sitten kolme ja kaikki meni ihan
hyvin. Mutta koska asun eri alueella (…), ne liikkuivat kahdestaan iltaisin ja
viettivät enemmän aikaa keskenään kuin minä vietin parhaan kaverini kanssa.
Sitten vähän ajan päästä ne alkoivat olla keskenään parempia kavereita kuin minun
kanssani ja vähän ajan päästä ne rupesivat ilkeilemään minulle.
ND: Minkälaisia asioita huomasit heidän silloin tekevän?
Stacy: No…ne jättivät minut keskustelujen ulkopuolelle (…) ja jos jompikumpi oli
menossa johonkin, ne kertoivat sille toiselle, mutta eivät minulle.
Stacy kertoi, että tytöt hänen koulussaan olivat yleisesti ystävällisiä toisilleen mutta
kaikilla oli parhaat kaverit. Tätä kaveripareihin perustuvaa systeemiä pidettiin erittäin tärkeänä henkilön sosiaaliselle asemalle koulussa, ja uhkat tasapainotilalle olivat vakavia:
Stacy: (…) Minulla oli kavereina paljon muitakin, mutta niillä oli kaikilla omat
parhaat kaverinsa enkä minä halunnut tehdä niille samaa, minkä se yksi tyttö oli
tehnyt minulle.
ND: Sille asiallehan on olemassa nimi, miksi sanotaan jotakuta, joka tekee niin?
Stacy: Kiusaaminen.
ND: Sinun mielestäsi se on kiusaamista? Hassua, koska luulen, että monet ihmiset
ajattelevat, että kiusaaminen on sitä, kun joukko ihmisiä hakkaa jonkun… Miten se
vaikutti sinuun?
Stacy: En halunnut enää mennä kouluun. En halunnut nähdä ketään.
ND: Kerroitko siitä kenellekään?
Stacy: En.
ND: Miksi et?
Stacy: No… Minua hävetti…että hän ei enää halunnut olla minun ystäväni.
Tällainen käyttäytyminen voi olla opettajien mukaan lievää kiusaamista, mikäli sitä
ylipäätään edes pidetään kiusaamisena (Hazler et al. 2001), mutta sen merkittävyys asian-
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osaisille tytöille osoittaa, että se liittyy heidän sosiaalisten suhteidensa järjestelyyn ja että
se tukee kiusaamisen hyökkäävämpiä muotoja. Samanlaiset huomiot toisissa haastatteluissa osoittivat, että kyseisiä ongelmia pidettiin vähäisinä aikuisten keskuudessa, minkä
vuoksi ne jäivät selvittämättä. Ne eivät ainoastaan pysyneet selvittämättöminä, vaan avoimen keskustelun puute näytti estävän sen, että kehittyisi kieli, jolla ongelmiin päästäisiin
käsiksi. Nimittely ja huhujen levittely, joka oli tyypillistä poissulkemisen lievemmille
muodoille, oli erittäin sukupuolistunutta: hyökkäykset keskitettiin erityisesti kohteen
feminiinisiä piirteitä vastaan, jolloin kyseenalaistettiin uhrin feminiininen identiteetti ja
seksuaalinen maine.
Tyttökiusaajat käyttivät armotta hyväkseen nimittelysanoja, jotka on jo kauan sitten
tunnistettu miesten aseiksi naisia vastaan (Jones & Mahony 1989), ja seksuaalinen käyttäytyminen, todellinen tai kuviteltu, oli tavanomainen syy yhteenottoihin. Usein tytöt
hyökkäsivät toisiaan vastaan syyttäen toista tämän kiinnostuksesta johonkin poikaan. Stacya ”syytettiin” ihastumisesta poikaan, joka oli erään rajumman tytön tunteiden kohde.
Vaikka Stacy kielsi kaikki yhteydet poikaan, hänen luokseen tultiin silti erään ranskantunnin päätteeksi:
Stacy: Se (kiusaaja) tuli taakseni eikä päästänyt minua ylös tuolilta.
ND: Mitä sinä sanoit?
Stacy: En mitään, odotin vain, että se lopetti ja meni pois.
ND: Mitä hän sanoi?
Stacy: Että minä olin pikku lutka, jota pitäisi rangaista.
Kaikki tytöt ymmärsivät, että ”kovistytöt” kontrolloivat kouluissa tapahtuvaa romanttista seurustelua. Jos ei kuulunut kovistyttöihin, ei ollut oikeutta ihastua poikaan, etenkään suosittuun poikaan ilman lupaa.
Terri: Kovin (tyttö) yhdeksännellä vuosiluokalla oleva, no minä en koskaan juuri
osallistu liikuntaan salissa, ja istuin paikallani enkä tuntenut sitä tyttöä, sitä
kovista, joka rakasti… rakasti… tykkäsi todella paljon (eräästä pojasta)…se oli
niitä juttuja. Ja se poika esitti jotain roikkumalla niissä pitkissä köysissä, joita
siellä on…
ND: Yrittäen tehdä vaikutuksen sinuun?
Terri: Niin, hän huuteli minulle ja jotain. Ja kun istuin ruokalassa samana päivänä
se tyttö tuli siihen ja löi minua käsivarteen ja sanoi, että ”siitäs sait sen
tuijottamisesta” ja kaikkea muuta roskaa.
Kovistytöt esittivät satunnaisia julkisia uhkauksia säilyttääkseen valtansa alistettuihin
tyttöihin kuten Stacyyn ja Terriin nähden. Toiset, kuten Lorraine, olivat tietoisia koodista
ja ehkäisivät vastaavia hyökkäyksiä jo ennalta välttämällä koulussa kaikenlaista kontaktia poikien kanssa:
Lorraine: …jos vaikka joku suosittu poika tai poika joka liikkuu suosittujen
poikien seurassa alkaisi seurustella kanssani, niin ne (kovistytöt) sanoisivat, että
”miksi sinä olet tuon mustalaisen kanssa?”
ND: Hiljentäisikö se heidät?
Lorraine: Joo…
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ND: Jos joku suosituista pojista tulisi pyytämään sinua ulos kanssaan ja sinä
pitäisit hänestä, menisitkö?
Lorraine: En.
ND: Miksi?
Lorraine: Ihmiset sanoisivat… (…) minusta asioita.
Heteroseksuaaliset tunteet piti pitää tarkkaan hallinnassa siltä varalta, että joku kokisi
ne loukkaavina, mutta oletetut homoseksuaaliset tunteet olivat täysin kiellettyjä. Gemman paras ystävä Sue torjui erään pojan lähestymisyritykset ja meni samana iltana nukkumaan Gemman luo. Poika kertoi tarinan heidän muutamille luokkatovereilleen, jotka vääristelivät Suen päätöksen valita Gemma pojan sijaan osoitukseksi lesboudesta:
Gemma: Se (kyseinen poika) alkoi väittää, että hän (Sue) on lesbo ja kaikkea…
ND: Hän sanoi, että Sue on lesbo?
Gemma: Mutta sitten se sanoi, että me molemmat ollaan. Koska Sue ei lähtenyt
sen pojan mukaan, jotta voisi olla minun kanssani. Koululla liikkui huhu, että me
ollaan lesboja.
Sen lisäksi, että tyttöjä nimiteltiin avoimesti ja heidät eristettiin suuremmasta tyttöjen
joukosta, vessan seinälle ilmestyi kirjoituksia, ja lopulta Gemman ystävä lähti koulusta
välttääkseen pidemmälle menevän nöyryytyksen. Sen jälkeen Gemma tunsi olonsa hylätyksi. Hän tappeli erään naispuolisen kiusaajansa kanssa ja joutui jatkuvasti rangaistuksi
koulun toimesta.
Gemma salasi edelleen opettajilta todellisen syyn konfliktiin ja kärsi hiljaisuudessa
vielä vuoden. Hän katuu, että hän lopulta kertoi opettajille, koska se lisäsi jännitteitä ja
nimittely muuttui väkivallalla uhkailuksi. Lopulta kolmen tytön jengi repi alas vessan
oven ja sylki hänen päälleen. Vaikka hän vaihtoi koulua, hän oli edelleen uhri:
Gemma: Ensin siellä (uudessa koulussa) meni ihan hyvin, mutta sitten aloin saada
sähköpostiviestejä (aiemmasta koulusta), niissä sanottiin, että olin lesbo ja kaikkea
ja että ne hakkaavat minut, kun näkevät.
Muita loukkauksia ja perusteita alistamiselle olivat kavereiden puute, väite, että oli
joutunut isän hakkaamaksi, fyysinen likaisuus tai paha haju, vanhempi sisarus, jota oli
kiusattu samassa koulussa ja nimittely ”gippoksi”.2
Lorraine: Enimmäkseen ne olivat poikia ja yksi tietty tyttö pienryhmässäni.
ND: Mitä he tekivät?
Lorraine: Useimmiten nimittelivät minua mustalaiseksi, hutsuksi, tai joksikin
muuksi.
Kun verbaalista kiusaamista ja väkivallalla uhkailua oli jatkunut pitkään, Lorraine siirtyi uuteen kouluun. Kaikki sujui hyvin joitakin kuukausia, kun hän rakensi uudelleen
2. Gippo on hyvin tavallinen haukkumasana kyseisellä alueella. Etymologisesti sana on johdettu sanasta
”Gypsy”, ’mustalainen’, jota on käytetty negatiivisessa merkityksessä viittamaan likaiseen, epähygieeniseen,
epäluotettavaan ja vieraaseen. Tämä merkitys on kuitenkin muuttunut, ja nykyisin sanalla viitataan henkilöön, joka ei yritä pysyä mukana ikäistensä muodeissa joko tietämättömyyden, köyhyyden tai erilaisten arvojen takia. Lorrainen perheellä ei ollut varaa eliittityttöjen käyttämiin merkkivaatteisiin, mutta silti hän säilytti
omanarvontuntonsa, mikä ärsytti joitakin hänen ikätovereitaan.
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identiteettiään. Uusi alku kuitenkin päättyi äkisti, kun Kim, yksi hänen vanhoista kiusaajistaan, erotettiin ja hyväksyttiin siihen kouluun, jossa Lorraine oli. Pian Kimin saapumisen jälkeen eräs opettaja huusi oppilaiden nimiä listalta ja sekoitti Lorrainen ja Kimin
nimet keskenään. Kim närkästyi ja huusi opettajalle: ”Älä sano minua Lorraineksi, minä
en ole haiseva mustalainen, minä käyn sentään suihkussa!” Lorraine sanoo, että tytöt nauroivat hänelle, mutta kun Kim käskettiin ulos luokasta, samat tytöt yrittivät saada Lorrainea tappelemaan Kimiä vastaan. Pahempaa oli luvassa. Clara, Kimin ystävä hänen aiemmasta koulustaan, erotettiin myös ja siirrettiin tähän kouluun:
Lorraine: Clara siirrettiin myös tähän kouluun ja ne molemmat alkoivat kiusata
minua taas.
ND: Mitä Clara silloin teki?
Lorraine: Matki Kimiä. (…) Tänään, oikeastaan…
ND: Mitä? Tänään?
Lorraine: Niin…fysiikantunnilla se sanoi, että ”minä juttelin sinun entisen
poikakaverisi kanssa yhtenä päivänä” ja minä vain, että ”niinkö?” ja se sanoi
”niin” ja käski Kimin tulla sinne ja ne juttelivat ja sanoivat sitten että
poikaystäväni oli sanonut, että ”sinulla on roikkuvat tissit, haiseva pillu” ja
kaikkea. Ja sitten ne nauroivat ja jotain.
ND: (…) Miten sinä selviät siitä? Tunnetko itsesi huonommaksi kaiken sen takia?
Lorraine: Joo, minä, minusta tuntuu…mm…että…minä en ole mitään…miksi,
miksi minä olen tässä maailmassa, kun voisin olla kuollut…eikä olisi näitä
tappeluita…ja…
Lorraine oli yksi kolmesta haastatellusta, jotka sanoivat, että he olivat lakanneet syömästä kiusaamisen takia. Heidän olosuhteensa vaihtelivat, mutta heillä kaikilla oli sama
motiivi – he halusivat, että joku huomaisi heidän hätänsä ilman, että heidän täytyisi
mennä pyytämään apua, lähinnä koston pelossa, mutta myös siksi, ettei heillä ollut kieltä,
jolla kuvata ja selittää, mitä heille tapahtui.
Haastatellut tytöt olivat epätoivoisia sen takia, että kiusaajien pahantahtoinen kontrolli
esti heitä luomasta läheisiä suhteita, jotka olisivat heidän tukenaan. Chloe sanoi, että kiusaajat olivat suoraan käskeneet hänen lähteä koulusta. He puhuivat toivottomuuden ja
ansassa olon tunteista. He puhuivat myös tuskasta, joka johtui yrityksestä paeta koulusta
ja etsiä turvaa muualta, sillä se johti vain uuteen nöyryytykseen, kun vanhat ongelmat
tulivat esille uudessa koulussa. Aina tämä ei johtunut siitä, että vanhat kiusaajat olisivat
olleet vastassa uudelleen, vaan siitä, että tytöt olivat uusia ja haavoittuvia, heillä oli ongelmia itsetunnon kanssa tai he erehtyivät uusissa kaverisuhteissaan.
Sen lisäksi, että tytöt kokivat epäsuoran kiusaamisen painostavaksi ja tukahduttavaksi,
kaikki väittivät, että he olivat joutuneet myös fyysisten hyökkäysten kohteiksi. Yleisessä
kiusaamista käsittelevässä kirjallisuudessa suurin osa tutkimuksesta painottaa epäsuorien
tai psykologisten hyökkäysmuotojen liittymistä tyttökiusaajiin (Björkqvist et al. 1992,
Stanley & Arora 1998, Owens et al. 2000). Nykyinen tutkimus tarjoaa vaikuttavia selostuksia erilaisista tyttöjen tyttöihin kohdistamista suoran fyysisen hyökkäyksen muodoista, esimerkiksi joukolla hakkaamiset, kahdenkeskiset tappelut, satunnaiset lyömiset,
järjestetyt tappelut, nyrkillä lyömiset, potkimiset, päähän tönäisyt ja sylkemiset. Poikien
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väkivaltaiseen käyttäytymiseen liitetyistä asioista ainoastaan aseiden käyttö puuttuu tältä
listalta:
ND: Voitko kertoa minulle, miksi vaihdoit koulua?
Chloe: Koska minua kiusattiin koko ajan, niin kuin…hakattiin melkein joka
päivä…
ND: Niinkö…missä koulussa se oli?
Chloe: Byer’s Wayn koulussa.
ND: Kun sanoit, että sinut hakattiin, lyötiinkö sinua oikeasti?
Chloe: Joo. Minua lyötiin nyrkillä ja tönittiin ja sellaista. Minua potkittiin selkään
ja nostettiin kaulasta ylös seinälle ja…
Useita tapauksia tapahtui koulun ulkopuolella, jolloin oli mahdollista toimia piilossa
opettajien silmiltä:
Chantal: Siellä on se yksi Viv, se hakkasi minut tosi pahasti, (äidilleen) eikö
hakannutkin?
Äiti: Niin…
Chantal: Se astui jalallaan päälleni monta kertaa. Korvani oli musta, kengänjälkiä
ympäri päätä, korvani oli hirveässä kunnossa.
ND: Mutta se tapahtui koulun ulkopuolella?
Chantal: Joo.
Suurin osa kuvatusta väkivallasta tapahtui välituntien aikana, jolloin vessat olivat erityisen vaarallinen paikka:
Terri: (Joukko kovistyttöjä tuli tyttöjen vessaan) ja ne pyysivät tupakkaa. Ne ei
tykänneet, kun vastasin niille. Sanoin, että ei, joten yksi löi minua kasvoihin. Se
kysyi minulta, mikä oli hätänä ja sanoin, että ”ei mikään, voin vain vähän
huonosti,” ja sitten toinen tyttö löi minua kasvoihin ja sanoi, että ”no kyllä sinä
selviät siitä.” Ne pyysivät minulta, tai käskivät minun antaa niille tupakkaa ja
sitten se toinen tyttö tarttui sitä ensimmäistä tyttöä päästä kiinni ja tyrkkäsi sillä
minua nenään.
ND: Miksi? Satuttaakseen sitä tyttöä?
Terri: Ei, satuttaakseen minua. Olin saanut tarpeekseni, joten annoin niille mitä ne
halusivat ja menin pois…kotiin.
Tyttöjen kertomukset, joista osa oli hämmästyttäviä julmuudessaan, herättivät kysymyksen niiden totuudenmukaisuudesta ja tarkkuudesta. Vaikka on mahdotonta löytää täydellistä ”totuutta”, koulunkäynnintarkkailijat ja vanhemmat vahvistivat useita yksityiskohtia, joita oli myös tallentunut koulun turvakameroihin. Lisäksi toiset oppilaat viittasivat samoihin tapahtumiin. Osa tytöistä suhtautui myös vakuuttavan välinpitämättömästi
saamiinsa vammoihin ja he vähättelivät niitä:
ND: Loukkaannuitko pahasti?
Gemma: Ne potkivat minua mahaan ja kasvoihin. Minulla oli punaisia jälkiä ja
mustelmia ympäri naamaa. Mikään ei murtunut, jäi vain punaisia jälkiä kasvoihin.
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Vaikutti siltä, että jotkut tytöt olivat niin tottuneita väkivaltaan elämässään, että
samalla kun he pelkäsivät sitä ja kärsivät siitä, he odottivat sitä ja olivat alistuneita sen
sijaan, että olisivat suuttuneet. Kaksi tytöistä mainitsi isänsä puuttuneen heidän valituksiinsa, ja kertomukset viittasivat tunteettomaan ja tuhoisaan miesasenteeseen perheen
kotona:
Gemma: Ne tulivat talollemme puoli kahdentoista aikaan yöllä ja huutelivat
huoneeni ikkunan alla ”Gemma, lihava hutsu” ja kaikkea muuta. (…) ja isäni vei
minut ulos etsimään niitä.
ND: Miksi?
Gemma: Koska hän halusi, että olisin tapellut, yksi yhtä vastaan, jotta ne jättäisivät
minut rauhaan.
ND: Halusitko?
Gemma: En oikeasti halunnut…
ND: Pelottiko sinua?
Gemma: Pelotti…
Gemma vietiin ulos isänsä autolla, hän löysi kaksi tytöistä ja hänet jätettiin yksin heidän seuraansa. Hän sanoo, että hän tappeli toisen kanssa ja ”hakkasi” tämän, mutta seuraavana iltana tytöt tulivat takaisin apujoukkojen kanssa ja poliisi soitettiin Gemman
talolle.
Lorrainen isäpuoli ei tarjonnut tukea senkään vertaa. Hän oli käyttänyt väkivaltaa Lorrainen äitiä vastaan ja myöhemmin saanut vankeustuomion pahoinpitelystä. Isäpuoli hakkasi Lorrainea ja uhkaili häntä opettaakseen hänelle elämän totuuksia:
ND: Miksi et kertonut äidillesi (kiusaamisesta)?
Lorraine: Koska äitini seurusteli miehen kanssa, joka sanoi, että jos koulussa on
ongelmia, hakkaa ne. (…) Jos kerroin äidilleni, hän kertoi miehelle ja sitten tämä
tuli ja alkoi hakata minua ja sanoa asioita kuten ”tähän saat tottua myöhemmin
elämässä” ja hakkasi minua ja sanoi, että ”jos et lyö niitä takaisin, sinun on
parempi tottua tähän.” (…) Olin aivan lopussa, kun juoksin sosiaalitoimistoon.
(…) Hän oli uhannut minua puukolla, koska 10 puntaa oli kadonnut. Hän sanoi,
että jollen myöntäisi ottaneeni sitä, hän leikkaisi sormeni irti.
Mikä tahansa näiden kertomusten uskottavuusaste onkaan, on todettava, että ne todella
paljastivat tyttöihin kohdistuvan väkivallan diskurssin, jota tytöt itse kuvasivat tavalliseksi. Haastattelut viittasivat konfliktien ja väkivaltaisten ratkaisujen kulttuuriin tai, mikä
ehkä pahempaa, jatkuviin satunnaisiin riitoihin, joiden välillä oli pelon jaksoja. Tämä
kulttuurinen ulottuvuus, väkivaltainen käyttäytyminen, joka oli osa jokapäiväisiä suhteita, muodosti pääasiallisen sisällön uhrien omissa käsityksissä siitä, miksi he joutuivat
kohteiksi.
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Kiusaamisen syitä
Tytöt kertoivat useita erilaisia pinnallisia syitä uhriksi joutumiselleen – he olivat uusia
koulussa, he eivät sopeutuneet hyvin tai heillä oli vähän kavereita, heille oltiin mustasukkaisia poikaystävistä, heillä oli vanhempia sisaruksia, joita oli aiemmin kiusattu samassa
koulussa ja niin edelleen. Terri uskoi, että hänen kimppuunsa hyökättiin, koska liikkui
huhuja, että hänen isänsä hakkasi häntä. Lorraine ajatteli, että hänet valittiin, koska kaikki hänen ala-astetta vastaavan koulun kaverinsa olivat menneet eri kouluihin kuin hän.
Olivat kiusaamisen taustat mitä tahansa, yhteinen tekijä oli tyttöjen väkivallan kulttuuri, jossa ihannoidaan fyysistä hyökkäävyyttä ja sosiaalista valtaa ”huipputytöissä”.
Jopa Stacy, joka oli kertonut hänen alkuperäisten ongelmiensa johtuneen siitä, että hänen
ystävänsä oli hylännyt hänet, kuvaili, kuinka koulun ”kovistytöt” olivat keskeisessä asemassa hänen sosiaalisessa syrjäyttämisessään ja vainoamisessaan:
Stacy: Yksi entisistä kavereistani kertoi koulussa, että olin raskaana ja että isä oli
eräs poika, joka oli Zoe-nimisen, aika kovan tytön kaveri ja Zoe uhkasi hakata
minut. Ja he saivat käännettyä koko koulun, tai ainakin kaikki minun
vuosiluokallani olevat tytöt minua vastaan. (…)
ND: Luuletko, että tytöt tekivät sen (levittelivät huhuja) loukatakseen sinua vai
tullakseen toimeen Zoen kanssa?
Stacy: Tullakseen toimeen Zoen kanssa, koska kaikki tahtovat olla samalla
puolella hänen kanssaan.
ND: Miksi? Onko hän erityisen mukava tyttö?
Stacy: Ei! Jos olet hänen puolellaan, hän ei satuta sinua, mutta jos olet häntä
vastaan, hän hakkaa sinut.
ND: Onko hän hakannut monia ihmisiä?
Stacy: No, hän hakkasi yhden sairaalakuntoon…
ND: Pojan vai tytön?
Stacy: Tytön.
ND: Lyökö hän vain tyttöjä?
Stacy: Ei, hän lyö joskus myös pieniä poikia.
Kaikki haastatellut sanoivat, että he tiesivät heidän kiusaajansa kiusaavan toisiakin tyttöjä mutta kukaan ei näyttänyt onnistuvan hänen pysäyttämisessään. Tytöiltä kysyttiin,
miksi kiusaajat saattoivat jatkaa niin monen ihmisen satuttamista joutumatta rangaistuksi.
Jokaisessa tapauksessa haastatellut viittasivat kiusaajiin ”suosittuina tyttöinä”:
ND: Miksi luulet, että he tekivät niin (kiusasivat sinua)?
Lorraine: Koska ne ajattelivat, että ne on suosittuja ja kovia…koska ne uskoivat,
että ne on parempia kuin kaikki muut.
ND: (…) Jos minä veisin sinut uuteen kouluun. Mistä tietäisit keitä suositut tytöt
ovat?
Lorraine: Niillä olisi paljon ystäviä, paljon poikia juoksemassa perässä ja ne
polttaisivat tupakkaa.
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ND: Mitä muuta?
Lorraine: Hmm…ne häiritsisivät tunteja.
Haastatellut uskoivat järkkymättä, että ollakseen suosittu täytyi olla kova. Suositut
tytöt edustavat lähinnä antiteesiä sille, mitä koulu pitää mallioppilaana. Persoonallisuuspiirteet, joita ikätoverit ihailivat, olivat aggressiivisuus ja taipumus koulun vastaiseen
käyttäytymiseen:
ND: Yleensä mukavat ihmiset ovat suosittuja…
Chloe: Hän oli suosittu, koska hän oli kova. (…) Koska siinä koulussa suurin osa
ihmisistä ei käyttäydy kunnolla.
Vaikka haastatellut tytöt tulivat vain kahdesta koulusta, Morris View’stä ja Blunkett
Risesta, heidän kokemuksensa kattoivat seitsemän koulua (jotka vastaavat yläastetta ja
lukiota). Vain kahdessa koulussa mainittiin olevan ”hyvä” kuri oppilaiden joukossa. Muuten kuvaukset hallitsevasta oppilaskulttuurista Singleborough’n kouluissa muistuttivat
suuresti toisiaan:
ND: (…) Miten kuvailisit suosituimpia tyttöjä niissä (3) kouluissa, joissa olet
ollut?
Terri: Ne, jotka aina joutuvat vaikeuksiin…aina tappelemassa.
ND: Hekö ovat suosituimpia?
Terri: Niin.
ND: Suosittuja tyttöjen vai poikien keskuudessa?
Terri: Molempien.
ND: Miksi ilkeys tai huono käytös tekee lapsista suositumpia?
Terri: Siksi, kun toisista ihmisistä se on hauskaa…toiset lapset ajattelevat, että
niillä on rohkeutta tehdä sellaisia asioita, ne on mahtavia ja sillä lailla.
Uhreilla ei ollut harhakäsitystä, että kovan ulkokuoren avulla olisi aidosti saavutettu
toisten tyttöjen ystävyys. Sen sijaan kysymyksessä olivat suhteet, jotka perustuivat ongelmien välttämiseen ja selviytymiseen ja joita kyseisessä kulttuurissa pidettiin ystävyytenä.
Kuitenkin pelistä irrottautumisen mahdollisuudet olivat vähäiset:
Gemma: Kaikki yrittävät olla niille mukavia, he pelkäävät niitä, koska Kelly Smith
on koulun kovin tyyppi, joten…
ND: Mutta ei kai kaikkien tarvitse pitää hänestä vain siksi, että hän on kova?
Gemma: En usko, että ihmiset todella pitävät hänestä, heidän vain täytyy, koska he
pelkäävät joutuvansa hakatuiksi.

Kiusaamisen aiheuttamia reaktioita
Alan kirjallisuus tarjoaa tietoa sekä reaktioista että vaikutuksista ja nivoo ne usein yhteen.
Tässä tutkimuksessa ei sen suppeuden takia ollut mahdollista tehdä johtopäätöksiä erilaisten kiusaamisen tyyppien ja reaktiotyyppien välisistä yhteyksistä (Rivers & Sharp 1994),
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mutta tytöt mainitsivat useantyyppisiä hyökkäysten aiheuttamia reaktioita. Kiusaamisen
aiheuttamia reaktioita voidaan analysoida useilla eri tavoilla, ja esimerkiksi Stanley ja
Agora (1998) ovat lainanneet Childin (1993) neljä selviytymisstrategian tyyppiä. Kuitenkin sopivimmaksi jaotteluksi tässä yhteydessä osoittautui erottelu aktiivisen/passiivisen ja
konstruktiivisen/destruktiivisen akseleilla.
Aktiivisiin konstruktiivireaktioihin kuuluvat yritykset puhua järkeä kiusaajille tai
rakentaa uusia suhteita toisten ikätoverien kanssa. Aktiivisiin destruktiivireaktioihin luetaan fyysiset tai sanalliset kostot ikätovereille tai yritykset muodostaa kilpaileva ryhmittymä.
Passiivisiin konstruktiivireaktioihin sisältyvät avun ja neuvojen pyytäminen opettajilta
tai vanhemmilta ja positiivinen käsitys itsestä, joka lieventää psykologisen tason vahinkoja. Passiivisiin destruktiivireaktioihin kuuluvat koulusta poisjääminen, negatiivinen
käsitys itsestä, joka pahentaa psykologisen tason vahinkoja, syömättä jättäminen, päihteiden väärinkäyttö ja itseä vahingoittava käyttäytyminen. Tämä jaottelu on vielä varsin karkea ja vaatii tarkennusta, sillä esimerkiksi ”koulunvaihto” saattaisi kuulua useiden eri
otsikoiden alle.
Jatkotutkimuksissa pohditaan myös sitä, kuinka yllä kuvatun kaltaisia kiusaamistilanteita voitaisiin menestyksekkäästi selvittää, sillä tähän valitut tapaukset osoittivat vain,
että mikään, mitä tytöt yrittivät, ei tuottanut toivottua tulosta. Vaikka useimmat tytöt
kokeilivat useampaa kuin yhtä yllä mainittua strategiaa, heidän epäonnistumistaan voidaan arvioida sen tosiasian valossa, että lopulta he kaikki päätyivät pakenemaan ongelmiaan, jotkut jopa neljän koulun kautta.
Tyttöjen toistuva kommentti oli, että heidän mielestään olisi parempi, jos heidän kiusaajansa erotettaisiin koulusta sen sijaan, että heidän itsensä täytyy paeta. Asia on monimutkainen, sillä se liittyy koulujen laillisiin valtuuksiin (DfEE 1998), opettajien vain osittaiseen tietoisuuteen kiusaamistilanteista (Galen & Underwood 1997, Hazler et al. 2001)
ja kouluissa yleisesti siedetyn väkivaltaisen käyttäytymisen tasoon. Opettajien väliinpuuttumista pidettiin hyödyttömänä tai jopa haitallisena, ja jotkut tytöt väittivät, että jopa eräät
opettajat joutuivat väkivaltaisten tyttöjen kiusaamiksi:
ND: (…) Mutta miten se saattoi tapahtua opettajien huomaamatta?
Chloe: Suurin osa ei välitä, vaikka opettajat näkisivät, ne vain sysäävät opettajat
syrjään ja muutamat tytöistä eivät välitä lainkaan siitä, mitä opettajat sanovat.
Hallituksen politiikka häiriköivien tai väkivaltaisten oppilaiden erottamisen kohdalla
tekee hyvin vaikeaksi erottaa lapsia pysyvästi. Jatkuvasta ilmiselvästi antisosiaalisesta
käyttäytymisestä huolimatta kiusaajat ja uhrit pidetään samoissa kouluissa aina kun vain
mahdollista:
Chantal: (…) Kelly Smith, opettajat ovat saaneet hänet kiinni vaikka kuinka monta
kertaa ja hän, niin, tiedän, että hän on lyönyt, tai uskon, että hän on lyönyt melkein
jokaista kymmenennen vuosikurssin tyttöä, hän on lyönyt monia ihmisiä. Tätini
siivoaa täällä (Morris View’ssä) ja hän kertoi, että joka puolelle koulua on
asennettu uusia kameroita ja hän sanoi, että heillä on siitä tytöstä kuvia, joissa hän
hakkaa toisen tytön päätä ja potkii tätä polvella suoraan naamaan ja silti hän
kieltää sen! Hän sanoo, että se on joku muu! (…) Hän vain pääsee kuin koira
veräjästä.
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Morris View’n henkilökunta tuki tätä vaikuttavaa väitettä ja myönsi, että Kelly Smith
oli fyysisesti lyönyt käytännössä jokaista kymmenennen vuosiluokan tyttöä, vaikka oli
itse vasta yhdeksännellä. Jotkut haastatelluista tytöistä sanoivat, että kiusaajan erottaminen saattaisi vain johtaa siihen, että hänen kaverinsa kostaisivat tai että hyökkäykset jatkuisivat lähialueilla koulun sijaan. Miten tehokas mikään reaktio tämäntyyppiseen kiusaamisen olikaan, se jäi aina toiseksi vainoajien kostonhalulle. Heidän pahantahtoinen vaikutuksensa ulottui koko yhteisöön ja jopa kouluihin, joihin uhrit pakenivat. Koulunkäynnintarkkailijoiden ja opettajien ammatillinen näkemys oli, että erottaminen tarkoittaisi vain
kiusaamisongelman siirtämistä koulusta toiseen.
Haastatteluissa tuli selvästi ilmi kiusattujen tyttöjen tilanteen toivottomuus. Kyseessä
olivat tytöt, jotka olivat kärsineet huonosta kohtelusta ja vainosta vuosien ajan, eikä loppua ollut vieläkään näkyvissä. Heille aiheutunut henkilökohtainen vahinko oli merkittävä. Tyttöjen epätoivoisiin yrityksiin korjata tilannettaan kuuluivat itsensä vahingoittaminen viiltelemällä tai polttamalla ihoa tupakantumpeilla, syömishäiriöt, laihdutus- tai unilääkkeiden väärinkäyttö, masennus ja ahdistuneisuus sekä kahdessa tapauksessa itsemurhayritys.

Yhteenveto
Merkittävä osuus tyttöjen kiusaamista käsittelevästä kirjallisuudesta käsittelee sen hienovaraista ja näkymätöntä luonnetta, käyttäytymistä, joka vastaa kiusaamisen pahantahtoista olemusta mutta sijoittuu kuitenkin jonnekin määritelmien reuna-alueille. Oletus oli,
että tässä tutkimuksessa kuultaisiin tyttöjen kertomuksia ystävyyssuhteissa tapahtuneista
muutoksista ja niistä seuranneesta sosiaalisesta syrjäytymisestä sekä tunnetason kivusta,
joka liittyisi kirjallisuudessa kuvattuihin tyttöjen epäsuorien hyökkäysten taidokkaisiin
tekniikoihin. Vaikka näyttöä epäsuorasta kiusaamisesta löytyikin, se jäi lopulta erittäin
suoraa kiusaamista ja fyysistä väkivaltaa kuvaavien kertomusten varjoon.
Näiden tyttöjen kertomukset ovat niin yksiselitteisiä kuin mahdollista, ja heidän kokemuksensa täyttävät monien kiusaamisen määritelmien peruskriteerit: hyökkäävyys, erot
voimasuhteissa, toistuvuus, tarkoitus aiheuttaa vahinkoa (Olweus 1993, Smith et al.
1999). Kiusaamistyypit, joita haastatteluissa kuvattiin, edustivat sellaista fyysistä väkivaltaa, joka useimmiten liitetään vakavimpiin poikien kohdalla sattuneisiin tapauksiin.
Kyseisiä kiusaamistyyppejä käsitellään hyvin harvoin tyttöjä käsittelevässä kirjallisuudessa.
Erittäin merkittävä tulos tässä tutkimuksessa oli yhdenmukainen viittaaminen tyttöjen
vainoojiin suosittuina henkilöinä. Joissakin Singleborough’n kouluissa tyttöjen joukossa
on selvästikin vakiintunut ja merkittävä kannatus ”kovien tyttöjen” edustamalle aggressiiviselle asenteelle. Morris View’n ja Blunkett Risen koulussa on erittäin motivoitunut ja
hyvin koulutettu henkilökunta, ja molemmissa kouluissa kiusaamiseen suhtaudutaan erittäin negatiivisesti, joten arvoitukseksi jää, miksi niissä vallitsee niin vahva väkivallan
kulttuuri.
Blunkett Rise ja Morris View kuuluvat artikkelin alussa nimetyistä kolmesta koulukategoriasta kolmanteen. Monet, jotka valitsevat jonkin kolmanteen kategoriaan kuuluvista
kouluista, perustavat päätöksensä kodin ja koulun väliseen lyhyeen välimatkaan. Toisten
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vanhempien valinnoissa kyseiset koulut ovat olleet vasta kolmantena tai neljäntenä vaihtoehtona oppilaan toivelistalla. Kouluvuoden aikana suositummat koulut erottavat oppilaita, jotka eivät käyttäydy tai menesty koulun standardien mukaisesti, minkä jälkeen näiden lasten on vaikea tulla hyväksytyksi toiseen suosittuun kouluun. Ajan myötä nämä
tyytymättömät häirikköoppilaat kerääntyvät vähemmän suosittuihin kouluihin, joissa on
tyhjiä oppilaspaikkoja ja joiden on pakko hyväksyä kyseiset oppilaat taloudellisista ja
lainvoimaisista syistä.
Koska nämä koulut ottavat sisään yhä kasvavan joukon väkivaltaisia oppilaita, osa
motivoituneemmista oppilaista kärsii suuremmista häiriöistä tunneilla ja sosiaalisessa elämässään, ja heidät ajetaan ulos, mahdollisesti samaan aikaan vapautuneihin paikkoihin
suositummissa kouluissa. Tämä liikesuunta toimii kuin venttiili päästäen oppimisvaikeuksista ja motivaation puutteesta kärsivät häirikköoppilaat valumaan muutamaan ”pohjakouluun” ja nostaen sosiaalisesti paremmista taustoista olevat kyvykkäämmät ja motivoituneemmat lapset pois ”pohjakouluista” suosittuihin kouluihin.
Kouluista erotettujen väkivaltaisesti käyttäytyvien oppilaiden lisäksi samoihin kouluihin ajautuu tasaisesti kouluista pois jättäytyneitä oppilaita – koulukieltäytyjiä ja kiusaamista pakoilevia oppilaita – mikä aiheuttaa entistä enemmän paineita kouluille, joilla on
jo ennestään kurinpito-ongelmia.
Tuloksena on koulusysteemi, jossa merkittävä osa oppilaista joutuu kärsimään heikoista oloista, joihin kuuluvat pysyvästi kiusaaminen ja aggressiivinen käyttäytyminen.
Tässä tilanteessa oppilaiden arvojärjestelmät eivät ole yhteydessä viralliseen akateemiseen diskurssiin, vaan ne korvautuvat vaihtoehtoisella kulttuurilla, jossa sukupuolistunutta fyysistä ja sosiaalista valtaa ihannoidaan (Mac an Ghaill 1994, Duncan 1999). Tyttöjen kohdalla suuri osa kiusaamisesta tässä sosiokulttuurisessa oppilasmaailmassa keskittyy seksuaaliseen maineeseen (Duncan 1999), mikä näkyy seksuaalisuuteen liittyvissä
nimittelysanoissa (hutsu, narttu, huora jne.) ja yhteenottojen syissä (poikaystävät, seksuaalinen suuntautuminen, viehättävyys jne.).
Korkeassa asemassa ovat ne tytöt, jotka ovat suosittuja sekä poikien että tyttöjen keskuudessa ja joilla on monia romanttisia suhteita. Jollei satu olemaan luonnostaan viehättävä (mikäli sellaista ominaisuutta on olemassakaan), voi aseman hankkia tuhoamalla
toisten mahdollisuuden tarpeen vaadittaessa fyysisellä tasolla ja muodostamalla pelkoon
perustuvia liittolaisuussuhteita
Monissa kouluissa tyttöjen välistä kiusaamista ei ole havaittu sen väitetyn ”näkymättömyyden” takia. Singleborough’ssa tilanne on täysin havaittavissa. On mahdollista, että
kouluhallinnon alueella vaikuttavat väestötieteelliset ja ekonomiset seikat tekevät oppilaiden siirrot tiettyjen koulujen välillä helpoksi vaihtoehdoksi. Kuitenkin koulusta pois jäämisiä ja koulunvaihtoja olisi syytä tutkia laajemmin, jotta voitaisiin hahmottaa toimimattomat ja vahingolliset ikäryhmäkulttuurit. Vasta tämän jälkeen on mahdollista puuttua
tilanteisiin. Vastaus Björkqvistin ja muiden kysymykseen ”manipuloivatko tytöt ja tappelevatko pojat?” saattaa osoittautua ongelmallisemmaksi kuin tähän mennessä on uskottu.
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Osio 2 Sukupuolistunut ja seksualisoitunut häirintä ja
ahdistelu erilaisissa kasvatus- ja koulutusympäristöissä

Johdattelua aiheeseen
Mervi Heikkinen
Seksuaalinen häirintä ja ahdistelu on seksuaalista väkivaltaa. Käsitteen tarkka määrittely
on vaikeaa useista syistä. Ensinnäkin ihmisryhmien välillä on eroja käyttäytymisessä, sen
tulkinnassa sekä kommunikointitavoissa. Toiseksi seksuaalinen häirintä sijoitetaan usein
sosiaalisesti hyväksytyn käyttäytymisen hämärälle raja-alueelle ja siihen voi sisältyä
käyttäytymistä, jota pidetään jokapäiväisen elämän hyväksyttävänä osana. Edelleen tutkimuksista käy ilmi, että eri kulttuureissa elävät ihmiset pitävät eri asioita seksuaalisesti
häirintsevinä.
Feministisissä määritelmissä seksuaalinen häirintä luetaan ilmentymiin suuremmasta
patriarkaalisesta järjestelmästä, jossa miehet pyrkivät hallitsemaan naisia (Thomas &
Kizinger 1997, 1). Käsite patriarkaalinen viittaa historiallisesti vaihteleviin järjestelmiin,
jotka tuottavat (hetero)sukupuolijakoon perustuvia hierarkioita ja suovat miehille ryhmänä etuoikeuksia ja toisaalta hyväksikäyttävät naisia ryhmänä. Patriarkaalinen järjestelmä muovaa sosiaalisia käytänteitä, luonnollistaa ja universalisoi niitä, asettaa miehet ja
naiset hierarkiassa vastakkain sekä erottelee edelleen miehet suhteessa toisiin rakenteisiin, kuten rotuun ja sosiaaliluokkaan. (Ingraham 1997, 278, Connell 1987, 183.)
Seksuaalista häirintää tutkittiin aluksi työelämän kontekstissa ja se määriteltiin seksuaalisten vaatimusten esittämiseksi epätasa-arvoisissa valtatilanteissa (MacKinnon 1979).
Tämä määritelmä teki ongelman yhden puolen ja muodon näkyväksi. Nyttemmin kyseinen seksuaalisen häirinnän muoto on luokiteltu quid pro quo häirinnäksi. Keskustelu seksuaalisesta häirinnästä on laajentunut kattamaan erilaiset ympäristöt ja uusia käsitteitä on
esitetty käytettäväksi ilmiön vaihtelevista muodoista (ks. esim. Thomas & Kitzinger
1997, DeBruin 1997).
Jotkut tutkijat erottavat toisistaan seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan
häirinnän, määritellen ensimmäisen käsitteen soveltuvan ainoastaan tapauksiin, joissa
seksuaalisuutta on selvästi käytetty häirinnän välineenä. Käsitteen sukupuoleen perustuva häirintä merkityskenttä on laajempi. Sekä seksuaalinen häirintä että sukupuoleen
perustuva häirintä ovat sukupuoleen perustuvan syrjinnän muotoja.
EU-komission toimeksiannosta tehdyn raportin mukaan noin 30–50% Euroopan Unionin alueen naistyöntekijöistä oli kohdannut jonkin tyyppistä seksuaalista häirintää tai ei-
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toivottua seksuaalista käyttäytymistä työpaikoillaan. Miesten häirintäkokemukset olivat
olennaisesti pienemmät. (Timmerman & Bajema 1999.) Raportissa esitettiin edelleen, että
tavallisimpia seksuaalisen häirinnän muotoja olivat verbaaliset muodot, kuten seksuaaliset vitsit tai huomautukset toisen vartalosta, vaatteista ja seksielämästä, fyysiset muodot
kuten luvaton fyysinen kontakti, sekä nonverbaalit muodot, kuten tuijottaminen ja viheltely. Häirintää aiheuttavista tai sen kohteeksi joutuneista työntekijöistä ei ollut mahdollista muodostaa tyypillisen profiilia, joskin syypäitä seksuaaliseen häirintään olivat
yleensä miespuoliset työntekijät, joko työkaverit tai johtajat. Häirityt työntekijät olivat
tavallisesti naisia. Nuoret (20–40-vuotiaat), yksinelävät tai eronneet naiset joutuivat häirinnän kohteiksi todennäköisemmin kuin muut naiset. Alemman koulutuksen saaneet naiset tai osa-aikaiset työntekijät olivat myös alttiimpia seksuaaliselle häirinnälle. Lisäksi
miesvaltaisilla aloilla työskentelevät naiset kokivat enemmän seksuaalista häirintää kuin
naiset muilla aloilla. (Ibid.)
Jotkut raportissa tarkastelluista tutkimuksista viittasivat siihen, että organisaatioissa,
joissa on seksualisoitunut työympäristö ja joissa siedetään seksuaalista häirintää sitä myös
tapahtuu muita enemmän. Osa tutkimuksista paljasti lisäksi tendenssin, jonka mukaisesti
työntekijät kokivat vähemmän seksuaalista häirintää organisaatioissa, joille oli tyypillistä
positiivinen sosiaalinen ilmapiiri sekä tietoisuus ongelmasta. Naiset olivat kokeneet vähiten seksuaalista häirintää työpaikoilla, joissa vallitsi tasa-arvo sukupuolten välillä. Kuitenkaan seksuaalista häirintää ei vastaavasti koettu eniten työpaikoilla, joissa valtatasapaino oli äärimmäisen epäsuhtainen. Eniten kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä ilmeni
työpaikoilla, joissa sukupuolten valtasuhteet olivat muutoksessa. (Ibid.)
Yliopistoissa tehdyt seksuaalisen häirinnän tutkimukset osoittavat, että myös siellä
alistetaan ja toisarvoistetaan ihmisiä näillä keinoin. (Sandler & Shoop 1997, Evans 1997,
Vangen & Eder 1998.)
Seuraavissa viidessä artikkelissa sukupuolistunutta ja seksuaalisoitunutta häirintää ja
ahdistelua sekä niiden seuraamuksia on tutkittu koulussa, terveydenhuoltoalan oppilaitoksessa, opettajankoulutuksessa, yliopistossa ja uskonnollisessa ympäristössä.
Sanna Aaltonen keskittyy artikkelissaan nuorten ihmisten tulkintoihin koulusta sukupuoleen perustuvan häirinnän näyttämönä ja oppilaista häirinnän kohteina. Aaltonen on
kiinnostunut siitä, missä määrin suomalaiset nuoret uskovat sukupuolella olevan osuutta
kouluissa esiintyviin konflikteihin. Aineisto koostui 40:stä sukupuoleen perustuvaa häirintää tai kiusaamista käsittelevästä aineesta, joiden kirjoittajia olivat peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset pojat ja tytöt. Kerstin Hägg on toteuttanut Uumajan yliopistossa pilottitutkimuksen seksuaalisesta häirinnästä. Seksuaalisen häirinnän lopettamisen ja seksistisen
toimintakulttuurin muuttamisen kannalta opettajat ovat erityinen ryhmä, sillä tasa-arvoisten mahdollisuuksien järjestäminen on heidän työnsä johtavia periaatteita, ja heidän tulisi
kyetä käsittelemään siihen liittyviä kysymyksiä. Haastatteluissa tuli esille, etteivät opiskelijat olleet koulutuksensa aikana saaneet valmiuksia puuttua seksuaaliseen häirintään,
mikä on selkeä tutkimuksen nostama haaste opettajankoulutukselle.
Mervi Heikkinen käsittelee seksuaalista ja sukupuolista häirintää sekä ahdistelua
Oulun yliopistossa alkaneen toimintatutkimusprojektissa esiin tulleista näkökulmista.
Heikkinen peräänkuuluttaa tehokkaita käytäntöjä, jotka ehkäisevät seksuaalista häirintää
yliopistoympäristössä. Hänen aineistonsa koostuu sekä Internet-sivujen kautta että kahdenkeskisissä keskusteluissa kootuista vapaamuotoisista kertomuksista. Heikkisen
mukaan yliopistot eivät ole onnistuneet ehkäisemään seksuaalista häirintää koulutus- ja
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työympäristöissään, eivätkä tarjoamaan asiantuntevaa apua ja tukea ihmisille, jotka ovat
kohdanneet seksuaalista häirintää.
Vappu Sunnari, Niina Kuorikoski ja Anja-Leena Huotari käsittelevät tapausta,
jossa naishenkilö joutui seksuaalisen häirinnän kohteeksi uskonnollisessa kontekstissa.
He tarkastelevat häirinnän seurauksia uhrille sekä hänen pyrkimyksiään asian hoitamiseksi. Lisäksi artikkelissa tuodaan esille, miten tapaukseen suhtautuivat uskonnolliseen
yhteisöön kuuluvat henkilöt sekä muut ihmiset, joihin uhri – joka kuitenkin jäi tapauksensa kanssa yksin – otti yhteyttä. Artikkelissa piirtyy kuva vuosia kestävästä prosessista,
jossa uhri sinnikkäästi hakee oikeutta itselleen ja pyrkii saattamaan häiritsijän vastuuseen
teoistaan. Tämä artikkeli yhdessä Heikkisen artikkelin kanssa tarjoaa mahdollisuuden
verrata kahta perinteisesti patriarkaalista ja hierarkkista organisaatiota – yliopistoa ja kirkkoa – näiden asioiden suhteen. Artikkelit avaavat näkökulmaa tavoista, joilla organisaatioissa tuotetaan ja ylläpidetän sukupuolta. Sukupuolta pidetään yllä uskonnon ja yliopiston
piirissä erityisellä tavalla, jossa metaforilla on keskeinen asema. Kristillisessä kirkossa
madonnan ja huoran metaforat ovat naiseuden määrittelyn ytimessä. Tiede puolestaan
käyttää metaforaa miestutkijasta, joka riisuu feminiinisen luonnon ja paljastaa sen salat.
Molemmat näistä metaforista ovat mieskeskeisiä ja esittävät naisen passiivisena olentona
kaksinapaisessa suhteessa aktiiviseen mieheen. Tärkeä ero Suomen kirkkojen ja yliopistojen välillä suhtautumisessa seksuaaliseen häirintään on, että yliopistoilla on ohjeistukset
häirinnän uhrien tukemiseksi ja häirinnän ehkäisemiseksi sekä nimetyt tasa-arvoyhteyshenkilöt. Ensiaskel vastaavaan toimintakulttuuriin on kirkoissakin otettu: Kirkon sopimusvaltuuskunta osallistuu yhdessä ammattiliittojen kanssa työpaikoilla tapahtuvan seksuaalisen häirinnän vastaiseen kampanjaan ”Hyvä käytös sallittu – häirintä kielletty”.
Kampanja alkoi v. 2002.
Terveydenhuollon koulutus- ja työympäristö on Pirkko Sandelinin tutkimusalue. Hän
huomauttaa, että vaikka koko terveydenhuoltoala on suurimmalta osin naisten vastuulla,
sitä hallitsevat mieskeskeisen käytöksen sukupuolistunut malli sekä maskuliiniset arvot.
Toimintaympäristön autoritaarinen ilmapiiri saa jopa misogynisiä piirteitä. Tätä voi pitää
hämmästyttävänä: onhan kyseessä naisvaltainen ala. Sandelinin artikkeli haastaa pohtimaan terveydenhuollon piiloisia sukupuolistuneita malleja ja niiden näkyväksi tekemistä
ja muuttamista.
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Kerrottua, kiistettyä ja vaiettua:
Nuorten tulkintoja koulun konflikteista ja sukupuolesta
Sanna Aaltonen
Abstrakti
Sukupuolisen häirinnän tapahtumapaikalla on merkitystä siihen, kuinka häirintää havaitaan ja määritellään. Artikkelissa tarkastellaan yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden käsityksiä koulussa tapahtuvasta sukupuolisesta häirinnästä. Aineistona on 40 kirjoitelmaa, joista analysoidaan oppilaiden erilaisia tapoja määritellä koulun konflikteja ja niiden sukupuoliulottuvuutta. Kirjoitelmat tuovat esille
koulun erityislaatuisuutta häirinnän tapahtumapaikkana kuten, että koulu pakollisena instituutiona
mahdollistaa sukupuolisen häirinnän jatkuvuuden. Toisaalta monet oppilaiden kirjoitelmissaan
käyttämät määrittelyt peittävät tai kieltävät koulun konfliktien kytkeytymisen sukupuoleen: kiusaamisen arvioidaan olevan itsestään selvä osa koulun arkea, mutta sukupuolinen häirintä halutaan
pitää erillään omasta koulusta ja nykyhetkestä. Artikkelissa esitetään, että sukupuolisen häirinnän
tunnistamista ja siitä puhumista koulukontekstissa vaikeuttaa muun muassa suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulussa vaalitun tasa-arvon sukupuolineutraali painotus.

Johdanto
Erilaisten konfliktien eli avointen tai peiteltyjen kiusaamis-, häirintä- ja syrjimistilanteiden ajatellaan kuuluvan koulun arkeen. Oppilailla on kuitenkin hyvin erilaisia ja keskenään ristiriitaisia näkemyksiä siitä, tapahtuuko koulussa kiusaamista ja jos tapahtuu, niin
kuinka vakavaa se on (ks. Gordon et al. 2000, 129, 135). Tässä artikkelissa tarkastelen
nuorten erilaisia tulkintoja koulusta konfliktien, erityisesti sukupuolisen häirinnän, tapahtumapaikkana ja oppilaista häirinnän kohteina. Pohdin erityisesti sitä, missä määrin sukupuolella on oppilaiden mielestä tekemistä koulun konfliktien kanssa. Artikkeli perustuu
sosiologian väitöskirjatutkimukseeni, jossa tarkastelen nuorten käsityksiä ja kokemuksia
sukupuolisesta häirinnästä.1
Ymmärrän sukupuolen yhdellä tasolla dikotomisena tyttö-poikajaotteluna, toisella
tasolla erilaisina tyttönä ja poikana olemisen mahdollisuuksina ja kolmannella tasolla
sosiaalisten suhteiden ja tilanteiden mukaan vaihtelevina sukupuolelle annettuina merki-
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tyksinä (Thorne 1993, 29, 157–159). Heteroseksuaalinen sukupuolinen häirintä on esimerkki tilanteesta, jossa sukupuolen dikotominen ja hierarkkinen merkitys korostuu ja
tulee näkyväksi.2 Aineistonani on yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien kirjoitelmia,
joita he kirjoittivat laatimani instruktion3 pohjalta. Oppilaat kirjoittivat kirjoitelmat koulupäivän aikana omissa luokkahuoneissaan. (Ks. myös Aaltonen 2001a.) Koko kirjoitelmaaineistossa on 108 kirjoitusta, joiden pituudet vaihtelevat kahden lauseen kommenteista
viisisivuisiin kertomuksiin. Tässä artikkelissa keskityn kirjoitelmiin, joissa mainitaan
koulu sukupuolisen häirinnän tai kiusaamisen yhteydessä. Näitä kirjoituksia on yhteensä
40, ja niistä 20 on tyttöjen ja 20 poikien laatimaa.
Kouluaiheisilla kirjoituksilla on yhteys kirjoittajiensa kouluarkeen, vaikka niitä ei voi
lukea suorina dokumentteina siitä, mitä koulussa tapahtuu. Kaikki kirjoituksissa kuvatut
tapahtumat ovat periaatteessa mahdollisia (ks. Aapola 1999, 212). Oletan oppilaiden ottaneen aineksia kirjoituksiinsa monesta erilaisesta lähteestä niin, että koulussa koetut, nähdyt ja kuullut tapahtumat sekoittuvat kirjoituksissa median ja mielikuvituksen tuottamiin
tarinoihin.
Tarkastelen kirjoitelmia ja niiden koulumainintoja selontekoina (accounts), joilla oppilaat tekevät asioita ymmärrettäviksi sekä minulle tutkijana että itselleen (Coffey & Atkinson, 84, 100–101, Suoninen 1999, 20–21). Selonteot pohjautuvat merkityksiin, joilla
maailmaa voidaan tarkastella, ja samalla selonteot vastavuoroisesti osallistuvat näiden
merkitysten muotoiluun (Suoninen 1999, 20–21). Tarkastelen siis sekä sitä, mitä oppilaat
kirjoittavat koulusta, sukupuolesta ja koulun konflikteista, että sitä, miten he muotoilevat
ja perustelevat näkemyksiään ja miten he ovat sijoittaneet itsensä suhteessa tutkittavaan
ilmiöön.

1. Tutkimus on osa Suomen Akatemian ja Helsingin yliopiston rahoittamaa dosentti Elina Lahelman johtamaa
tutkimusprojektia “Koulutusprosessien erot, rajat ja mahdollisuudet”. Kiitos artikkelin aikaisempien versioiden kommenteista erityisesti Tuula Gordonille, Elina Lahelmalle, Vappu Sunnarille sekä kahdelle tuntemattomalle refereelle.
2. Toinen hedelmällinen lähestymistapa sukupuolen analysoimiseen on Judith Butlerin (1990) ajatus sukupuolesta tekemisenä. Esimerkiksi sukupuolisen häirinnän yleisintä muotoa, miehen naiseen kohdistamaa häirintää, voi siten tarkastella tekona, jossa esitetään (tietynlainen) mies (vrt. Pulkkinen 2000, 53).
3. Ihmisten välinen kanssakäyminen on mukava ja tärkeä osa arkea, mutta se voi olla myös ei-toivottua kuten
kiusaaminen. Tämä pitää paikkansa myös sukupuolten välisissä suhteissa. Parhaimmassa tapauksessa tyttöjen ja poikien tai naisten ja miesten välinen kanssakäyminen on molemminpuolista ja tervetullutta tuttavuuden tekemistä tai huomion osoittamista. Toisinaan taas mielenkiinnon osoitus voi olla häiritsevää ja yksipuolista tai tuntua jopa tahalliselta kiusaamiselta ja ahdistelulta. Sukupuolista häirintää ja ahdistelua, kuten kähmintää, kaksimielisiä juttuja, huutelua tai jopa seksuaalista väkivaltaa kohtaavat niin nuoret kuin aikuisetkin.
Tutkimusten mukaan ahdistelu kohdistuu useimmiten naisiin ja tyttöihin, mutta myös miehillä ja pojilla on
samantyyppisiä kokemuksia. Häiritsijä ja häirinnän kohde voivat olla myös samaa sukupuolta.
Kommentoi väitteitä ja pohdi erityisesti sukupuolten välisissä suhteissa sitä, mikä sinun mielestäsi erottaa
mukavat ja epämiellyttävät mielenkiinnon osoitukset toisistaan. Mitä mieltä sinä olet nuorten kokeman sukupuolisen ahdistelun syistä, ongelmallisuudesta tai yleisyydestä? Jos asia on mielestäsi ongelma, minkälaisia
ratkaisuja siihen voisi löytyä? Voit myös kertoa esimerkkejä omista tai tuttavien kokemuksista esimerkiksi
kaupungilla, koulussa tai kaveripiirissä tai kertoa kuvitteellisen tarinan.
Keksi oma otsikko tai valitse seuraavista:
“Anna mun olla rauhassa!“
Sukupuolinen häirintä – vaiettu ongelma vai turhaa vouhotusta?
Poikaakin voidaan ahdistella
Tytöt monenlaisen huomion kohteena.
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Koulu konfliktien ja romanssien näyttämönä
Lähinnä tyttöihin koulussa kohdistuvan häirinnän muotoja, vastustusta ja vaikutuksia on
yritetty tavoittaa kvalitatiivisilla metodeilla, kuten haastattelulla ja muistelumenetelmällä
(Herbert 1989, Larkin 1994, Korhonen & Kuusi 2001). Häirinnällä on todettu olevan haitallisia vaikutuksia oppilaiden koulunkäyntiin, mikä puolestaan on vaikuttanut heidän jatkomahdollisuuksiinsa (Larkin 1994). Monet tutkijat ovat korostaneet, että koulukokemuksilla on vaikutusta seksuaalisuuden ja sukupuolisten suhteiden rakentumiselle laajemminkin (Eder et al. 1995, Hand & Sanchez 2000, 720–721). Erotteluja esimerkiksi
hyviin ja huonoihin naisiin ei keksitä koulussa, mutta niiden soveltamista omassa lähiympäristössä saatetaan opiskella ahkerimmin juuri koulun pihalla kuten Helena Saarikoski
(2001, 226) toteaa osuvasti koulun merkityksestä.
Kirjoitelmissa tytöt ja pojat viittaavat heille keskeisiin tiloihin, kuten kotiin, diskoon,
kahviloihin ja katuihin, niin konfliktien kuin hauskanpidon ja seikkailujen tapahtumapaikkoina (vrt. Skelton & Valentine 1998, 194). Kaikki eivät vietä aikaansa diskoissa tai
kahviloissa, mutta kaikilla on koulusta lähes yhdeksän vuoden ajalta kokemuksia, joista
osa voi olla julkisia ja jaettuja. Koulu ja koulumatka näyttäytyvät kirjoitelmissa tärkeinä
paikkoina potentiaalisten partnereiden kohtaamiselle, seurustelun aloittamiselle sekä
myös seurustelun loppumisen jälkipyykille. Konfliktit, erityisesti kiusaaminen, liitetään
melkeinpä itsestään selvästi koulun arkeen siitäkin huolimatta, että kiusaaminen lienee
eksplisiittisesti kiellettyä useimmissa kouluissa ja tämä kielto on kirjattu järjestyssääntöihin:
Käyttäydyn ystävällisesti, huomaavaisesti ja asiallisesti kaikkia koulussa
työskenteleviä kohtaan. En kiusaa ketään. (http://www.malmiya.edu.hel.fi/
jarjestyssaannot.html)4
Johdattelin oppilaita kirjoitelmatehtävään viittaamalla instruktion alussa heille tuttuun
konfliktiin, kiusaamiseen. Koulukiusaamista ja siihen puuttumisen tärkeyttä on viime
vuosina tutkittu (esim. Salmivalli 1998), ja aiheesta on keskusteltu paljon julkisuudessa.
Voi siis olettaa, että sekä opettajien että oppilaiden sensitiivisyys havaita ainakin systemaattista ja toistuvaa yhden oppilaan kiusaamista on viime vuosina parantunut. Toisaalta,
kuten Elina Lahelma (1999, 88–91) toteaa, opettajilla on vaikeuksia erottaa kiusaamista
leikistä osaksi siksi, että oppilaat eivät kerro kokemuksistaan eivätkä oppitunneittain
vaihtuvat yksittäisten aineiden opettajat välttämättä näe kiusaamisen jatkuvuutta.
Vaikka pyysin oppilaita pohtimaan erityisesti sukupuolten välisiä suhteita, monet kirjoittavat oppilaiden välisistä suhteista koulussa sukupuolineutraalisti kiusaamisen kehyksessä ja termeillä esimerkiksi niin, että he positioivat osapuolia sukupuolettomiin kiusattuihin ja kiusaajiin. “Kiusaamista on varmasti kouluissa joka luokalla”, kirjoittaa tyttö
toteavaan ja varmaan sävyyn. Kiusaamistarinat ovat myös jaettuja, sillä samoja kiusaamiskuvauksia sekä aiemmilta vuosilta että nykyhetkestä löytyy useamman oppilaan kirjoituksesta. Se, että monet oppilaat kirjoittavat kiusaamisesta eivätkä häirinnästä, voi johtua siitä, että kiusaaminen niin ilmiönä kuin käsitteenä on tuttu sekä vähemmän kiusallinen ja hankala kuin sukupuolinen häirintä. Kiusaamisen tulkintakehys näyttää mahdollistavan kiusaamistapausten sekä niiden syiden ja seurausten yksityiskohtaisen ja sävyltään
omakohtaisen analysoinnin: muutamat oppilaat kirjoittavat kiusattuna olemisen kokemuksista yllättävän henkilökohtaiseen sävyyn. Kiusaamiskeskustelun laajuus ja tieto kiu4. Tämä yläaste ei ole tutkimuskouluni.
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saamisen yleisyydestä ei varmasti tee kiusattuna olemisen kokemuksia yhtään helpommaksi, mutta se saattaa helpottaa niistä kertomista.
Vaikka koulukiusaamiselle ja sukupuoliselle häirinnälle on omat vakiintuneet määritelmänsä, kyse ei luonnollisestikaan ole erillisistä, selkeärajaisista ilmiöistä. Koulukiusaamisen määritelmässä korostetaan yhteen oppilaaseen kohdistuvan kiusaamisen toistuvuutta
ja jatkuvuutta (Salmivalli 1998), ja sukupuolisen häirinnän määritelmissä huomion tai
lähestymisen yksipuolisuutta ja kytkeytymistä sukupuoleen (Varsa 1993). Oppilaat käyttävät kirjoituksissaan sekaisin termejä kiusaaminen, kiusoittelu, ahdistelu ja häirintä viitatessaan koulussa tapahtuviin konflikteihin, ja aina ei ole selvää, millaiseen tapaukseen
kullakin termillä viitataan. Seuraavassa kirjoitelmakatkelmassa kuvataan tilannetta, jossa
yhteen oppilaaseen kohdistuu toistuvaa ja systemaattista kiusaamista, joka perustuu sukupuoleen tai seksuaalisuuteen. Katkelma on osuva esimerkki tilanteesta, jonka sukupuoliulottuvuus jää piiloon, jos sitä kuvattaessa viitataan pelkästään kiusaamiseen.
[..] Joskus saattaa poika/tyttö läppästä toista osapuolta takapuoleen clubeilla, mutta
se ei ole niin vakavaa, (minullekin on tehty niin) siinä tavallaan osoitetaan toiselle
kiinnostumisestaan. Mutta aina se ei olekkaan niin harmitonta. Pieni esimerkki:
tyttöä ahdistellaan koulussa. Hän pelkää tulla kouluun sillä tietää että häntä aletaan
taas lääppiä, kiusoitella ja härnätä. Tytöllä on kavereita mutta nämä luulevat vain
että pojat ovat kiinnostuneita hänestä. Vaikka olisivatkin se ei ole oikein osoittaa
sitä sillä tapaa että se loukkaa toisen seksuaalisuutta. Hän on yrittänyt monta kertaa
sanoa näille tyypeille ettei hän halua että he kiusaisivat häntä, mutta he eivät usko.
Hänelle koulu on painajaista niin kauan kuin hän joutuu menemään sinne (tuon
keksin päästä) [..] (Katsotaanko liian paljon sormien välistä? AT45)5
Oheisessa kirjoituksessa tyttö havainnollistaa harmittoman ja ei-harmittoman huomion
eroa diskoon ja kouluun sijoittuvilla esimerkeillä. Hän esittää, että teon luonteen lisäksi
myös tilallinen konteksti eli tapahtumapaikka vaikuttaa siihen, miten häiritsevinä yksittäisiä vuorovaikutustilanteita pidetään ja miten niihin katsotaan parhaaksi reagoida (Aaltonen 2001b). Diskossa voi ilman lupaa koskettamisen tulkita tytön mukaan kiinnostuksen
osoitukseksi ja mahdolliseksi toimintatavaksi sekä tytöille että pojille. Koulussa huomio
voi sen sijaan muuttua ei-harmittomaksi, koska häiritseviä poikia on monta ja heidät joutuu tapaamaan päivästä toiseen. Kirjoittaja ei pohdi opettajien tulkintoja tilanteesta tai
heidän mahdollisuuttaan vaikuttaa siihen, mutta tuo esille, että ystäviltä ei välttämättä saa
tukea, jos nämä sivuuttavat tytön tulkinnan ahdistelusta ja tulkitsevat tilanteen niin, että
kyseessä on normaali heteroseksuaalinen kanssakäyminen (ks. myös Lahelma 1999, 91–
92). Pakollisena instituutiona koulu voi olla loukku häirinnän kohteelle, sillä kouluvelvollisuus ja koulun aika-tilapolkujen ehdottomuus (Gordon et al. 2000, 53, 148) saattavat
konfliktin osapuolet yhteen kerta toisensa jälkeen. Kuten seuraavan katkelman kirjoittaja
toteaa, harmittomana tai toivottavana pidetty huomio saattaa muuttua häiritseväksi juuri
toistuvuutensa tai sen uhan takia tai siksi, että tilanteesta pois vetäytyminen on vaikeaa.

5. Aineistolainauksissa hakasulkujen sisään merkityt kaksi pistettä tarkoittavat sitä, että olen jättänyt tekstiä
pois lainauksen edeltä ja/tai jäljestä. Lisäksi olen merkinnyt omia tarkennuksiani hakasulkuihin. Lainausten
loppuun olen lisännyt kirjoitelmien otsikon kontekstoimaan lainausta. Kirjainyhdistelmä AT tarkoittaa tytön
ja AP pojan kirjoittamaa kirjoitelmaa. Kirjaintunnuksen yhteydessä oleva numero on kirjoitelmalle annettu
satunnainen numerotunnus.
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[..] Uskon, että jokainen nainen haluaa huomiota osakseen, koulussa pojat vetää
tyttöjä leteistä ja muuta pientä, eikä sitä oteta vakavasti. Mutta jos tollasessakin
tilanteessa joutuu toistuvan pilkan kohteeksi ja koko ajan joku roikkuu leteissä, ei
se ole kivaa. [..] (Toivottu ja ei-toivottu huomionosoitus AT37)
Kaikki häirintä tai kiusaaminen ei välttämättä ole systemaattista, yhteen henkilöön
kohdistuvaa vaan luonteeltaan satunnaista, kehen tahansa tai kaikkiin – erityisesti tyttöihin – kohdistuvaa. Tällaista häirintää peilataan kirjoitelmissa kiusoitteluun tai härnäämiseen, mutta kuten edellä siteeraamani tyttö kirjoittaa, myös toivottuun huomioon. Jos
“jokainen nainen haluaa huomiota osakseen”, leteistä vetämistä voi pitää osoituksena
onnistuneesta naiseuden esittämisestä.

Häirintä on aina muualla
Kiusaaminen esitetään kirjoitelmissa melko ongelmattomasti oman koulun arkeen kuuluvana ilmiönä, mutta jotkut haluavat pitää kiusaamisen tiukasti erillään sukupuolten välisistä suhteista ja sukupuolten väliset konfliktit erillään omasta koulusta. Ensinnäkin joitakin kirjoitelmia, joissa koulua ei mainita lainkaan, voi tulkita niin, että häirintä ilmiönä
paikannetaan pois koulusta. Näissä esimerkeissä kirjoittaja määrittelee sukupuolisen häirinnän kirjoittajaminälle etäiseksi sekä paikallisesti että kokemuksellisesti. Häirintä ilmiönä liitetään vain joihinkin aikoihin, alkoholin käyttöön, vapaa-ajan tiloihin tai iskupaikkoihin eli muualle kuin päiväsaikaan tapahtuvaan koulunkäyntiin kuuluvaksi.
Minä en tiedä paljoakaan sukupuolisesta häirinnästä, en liiku useinkaan
kaupungilla iltaisin, enkä muutenkaan oleskele paljon ulkona. Minulla ei siis ole
kokemuksia sukupuolisesta häirinnästä, enkä tunne ketään jolla olisi. [..]
(Sukupuolinen häirintä AP45)

Ei meidän koulussa – tietääkseni
Esimerkki sukupuolen näkymättömyydestä oman koulun konflikteissa taas on oheinen
kirjoitelmakatkelma, jonka edellä kirjoittaja on tekstissään todennut kiusaamisen olevan
“tyhmää”.
[..] Yleensä koulussa on joitain vähän erilaisia ihmisiä, sitten kun kaikki huomaa
että joku on vähän omituinen heidän mielestä, sitä aletaan kiusaamaan joukolla.
Meidän koulussa ei ole mitää sukupuolten välisiä kiusaamisia. Itse tulen toimeen
tyttöjen ja poikien kanssa. Pienempänä poikien ja tyttöjen oli vaikeampi tulla
toimeen keskenään mutta kun tulee enemmän ikää niin huomaa että tyttöjenkin
kanssa voi keskustella. [..] (Nuorten kanssakäyminen toisten kanssa AP48)
Kirjoittaja hakee perusteluja ehdottomana esittämälle väitteelleen “Meidän koulussa ei
ole mitää sukupuolten välisiä kiusaamisia” vetoamalla omakohtaiseen kokemukseen ja
kieltää samalla, että itse kiusaisi tyttöjä. Muutamat muutkin pojat arvelevat, että “meidän
koulussa” ei tapahdu häirintää, mutta tarkastelutyyli on edellistä kirjoittajaa pohdiskelevampi ja epävarmempi. Kuvaava esimerkki pohdiskelevasta tyylistä on seuraava kat-
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kelma, jossa poika heti kirjoituksensa alussa kiistää kokeneensa tai nähneensä häirintää,
mutta etenee miettimään rajanvedon vaikeutta lähinnä tyttöjen näkökulmasta:
Mielestäni sukupuolinen häirintä on ehkä turhaa vouhotusta koska minä en ole
ainakaan edes nähnyt, tai kokenut sitä mutta joillain muilla se saattaa olla
suurempikin ongelma koulussa tai työpaikalla. Tai riippuu luokitellaanko esim.
tyttöjen kiusoittelu tai (kiusaaminen) sukupuoliseksi häirinnäksi mutta ei se näytä
tyttöjä haittaavan, ehkä sen takia että esimerkiksi kiusaaja on poika joka on
tyttöjen suosiossa ja kaveri. Joten tytöt tietävät että poika tekee sen vain leikillään
ja eivät ole moksiskaan. Toisaalta joskus kiusoittelu saattaa mennä liian pitkälle
niin kuin intiimeihin asioihin joista toinen ei haluaisi kerrottavan tai puhuttavan.
[..] (Sukupuolinen häirintä – vaiettu ongelma vai turhaa vouhotusta? AP14)
Myös monet muut pojat perustelevat “ei meidän koulussa” -epäilyjään aluksi sillä, että
he eivät ole nähneet häirintää, mutta he eivät ole lopulta itsekään vakuuttuneita tästä
perustelusta. Se, että sukupuolista häirintää ei nähdä, voi viitata kahdenlaiseen näkemiseen. Häirintä voi tapahtua piilossa muiden katseilta, mihin yksi pojista viittaa kirjoittaessaan, että “nuorten kokemaa sukupuolista ahdistelua on vaikea estää, koska sitä on mahdotonta valvoa esim. koulussa” (AP03). Toisaalta häirinnän näkyvyys tai näkymättömyys
viittaa tulkintaeroihin, joita pojatkin kirjoituksissaan käsittelevät. Häirintä on sosiaalisesti
ja kulttuurisesti näkymätöntä, tai siitä pikemminkin tehdään näkymätöntä siten, että sekä
oppilaat että opettajat nimeävät monia kohteesta epämukavalta tuntuvia tilanteita normaaliksi sukupuolten väliseksi kanssakäymiseksi. (Lahelma tulossa 2002, Palmu 1999, 187,
Kenway et al 1998, 101–113, Herbert 1989, 21–26, 44, Larkin 1994, 265–267).

Takana lapsuus ja lapsellisuus
Seuraavan tekstin kirjoittaja on haluton näkemään tönimistä ja huutelua lukuun ottamatta
“sellasta ahdistelua” omassa koulussaan, mutta keksii esimerkkejä lukiosta ja julkisista
tiloista vapaa-ajalta. Häirintä siis paikantuu tässäkin kirjoituksessa lopulta aivan eri
aikaan ja paikkaan kuin omaan kouluun.
Mun mielestä tässä koulussa ainakaan ei ole kovin paljon sellasta ahdistelua. Mä
en oo ainakaan nähny mitään suoraa ahdistelua. Tietysti aina joskus näkee jonkun
tyypin ja muijan tönimässä toisiaan ja haistattelemassa. Lukion orjamarkkinoilla
[juhlissa?] on aika paljon seksuaalista ahdisteluun. Kun mun proidi oli siellä niin
siellä oli niin että jokainen menee lavalle ja joutuu esittää jotain. Yks sellanen oli
että muijalle laitettiin sen vaatteisiin hakaneuloja ja kundin silmät sidottiin ja sitä
pyöritettiin ympäri ja se etti sitte niitä hakaneuloja. Mä veikkaan että suuri osa
ahdistelusta tapahtuu niin että kun jotkut on dokaamassa ja sitten se rupee kännissä
ahdistelee jotain muijaa. Mä oon kuullu kavereilta kaikenlaista juttua. [jatkaa
kertomalla kaksi esimerkkiä] (Tytöt monenlaisen huomion kohteena AP24)
Tällaista kouluajan ulkopuolista mutta oppilaiden tuottamaa ja opettajien (hiljaisesti)
hyväksymää toimintaa voisi kutsua institutionaaliseksi häirinnäksi, jonka haastaminen on
erityisen vaikeaa.
Toisin kuin monet muut oppilaat, edellisen katkelman kirjoittaja paikantaa seksuaalisen ahdistelun yläasteen jälkeiseen aikaan. Esimerkiksi jakson alussa siteeraamani kirjoit-
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taja (AP48) esittää, että omassa koulussa ei tapahdu häirintää, koska vanheneminen tarkoittaa samalla kypsymistä ja mahdollistaa asialliset suhteet sukupuolten välillä. Samalla
lailla kirjoitelmissa, joissa viitataan ainoastaan ala-asteella tapahtuneisiin häirintäepisodeihin, rakennetaan eroa menneisyyden lapsellisuudesta johtuneiden konfliktien ja nykyhetken aikuistuneen ja rauhanomaisen rinnakkaiselon välille (ks. myös Tolonen 2001,
156–157).
[..] Mielestäni yläasteella törkeyksien kuuleminen on vähentynyt, ehkä siksi, että
aikuistumme, mutta ala-asteella tuntui, ettei kukaan osaa edes puhua ystävällisesti.
Silloin kyllä oltiin muuten vaan ilkeitä, ei se liittynyt seksuaalisuuteen, koska
tiedot olivat siitä aika hämäriä. Jotkut pojat kyllä viljelivät sanaa homo, muttei
osannut yhdistää sitä oikein mihinkään. [..] (Sukupuolinen häirintä – vaiettu
ongelma vai turhaa vouhotusta? AT33)
[..] Ala-asteella pojat haukkuivat joitain tyttöjä "huoriksi", vaikka tuskin edes
tiesivät, mitä sana tarkoittaa. Leima voi kuitenkin seurata mukana koko kouluajan
ja tehdä elämästä erittäin raskasta. [..] (Tytöt monenlaisen huomion kohteena
AT38)
Näissä kummassakin esimerkissä ala-asteella tapahtunut häirintä selitetään lapsuuden
tietämättömyydellä ja yleisellä ilkeydellä. Seksuaalisuuteen liittynyt haukkuminen näyttäytyy vain satunnaisena ilkeilynä, jolla kuitenkin jälkimmäisessä esimerkissä on kauaskantoiset seuraukset – huoran leima seuraa yläasteelle, ja sille ei ole muuta päätöspistettä
kuin koulun loppuminen. Konfliktien sukupuoliulottuvuuden mahdollisuus kytketään siis
tekijän tietoisuuteen seksuaalisuudesta. Kirjoituksista voi lukea oletuksen siitä, että jos
huutelijan ei uskota ymmärtävän käyttämänsä sukupuolisanaston sisältöä, kyseessä ei varsinaisesti ole sukupuolinen häirintä tai sukupuolinen kiusaaminen6.
Esimerkkien valossa voi pohtia myös sukupuolisen häirinnän muotojen muuttumista
iän mukana. Barrie Thorne (1993, 154–155) puhuu nuoruudesta sukupuolittuneena siirtymänä viattomana pidetystä lapsuudesta institutionalisoituneeseen heteroseksuaalisuuteen.
Yhdeksäsluokkalaisen näkökulmasta ala-asteen huutelu voidaan kuitata lapsellisuudella
ja tietämättömyydellä. Lukion juhlaan sijoittuvaa tyttö-poikapareilla teetettävää hakaneulaleikkiä voi tulkita niin, että siinä heteroseksuaalisuus nostetaan eksplisiittisesti esille ja
samalla karnevalisoidaan tytön kannalta mahdollisesti ei-toivottua koskettelua. Thornen
ajattelua seuraten yläastetta voisi ajatella ajanjaksona, jonka kuluessa monien oppilaiden
tiedot seksuaalisuudesta selkenevät ja he joutuvat uuden tiedon tai tietoisuuden kautta
opettelemaan vuorovaikutuksen seksuaalisten ulottuvuuksien arviointia sekä rajojen määrittelyä miellyttävän ja epämiellyttävän sukupuolisen huomion välillä (ks. myös Jackson
1999, 25).

Kohteen ja tekijän tuntomerkit
Tarkastelen seuraavaksi sitä, miten koulun konflikteista kertovien esimerkkien ja tarinoiden osapuolia luonnehditaan ja positioidaan, sekä sitä, millaista toimijuutta positiot mahdollistavat. Ensinnäkin useimmat kirjoittajat, etenkin pojat, positioivat kirjoituksissa
6. Kiitos Katja Yesilovalle tästä huomiosta.
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itsensä lähinnä asiantilojen raportoijiksi ja neutraaleiksi tarkkailijoiksi kuin kokijoiksi tai
tilanteiden osapuoliksi. Häirinnästä myös kirjoitetaan usein ilmiönä ilman tekijöiden tai
häirinnän kohteiden erittelyä, pelkästään asiana, joka tapahtuu.
[..] Ahdisteluun törmää kaikkialla, koulussa, kadulla, shoppailemassa, Suomessa,
ulkomailla, illalla, päivällä... [..] (Tytöt monenlaisen huomion kohteena AT12)

Uhrityyppi vai kuka tahansa?
Monissa kirjoituksissa rakennetaan kiusatun positiota niin, että kiusaamiselle nimetään
jokin yksiselitteinen, kiusaamisen kohteeseen paikantuva syy, joka yleisenä ilmaisuna
kuuluu “ihmiset, jotka erottuvat massasta joutuvat usein kiusatuiksi” (AT38). Koulu
pakollisena, monivuotisena instituutiona kokoaa massan eli samaan ikäluokkaan kuuluvat oppilaat yhteiseen tilaan, jossa oppilaiden ominaisuudet vertautuvat toisiinsa. Puhe
massasta erottumisesta hämärtää monien konfliktien sukupuoliulottuvuuden ja tekee kiusaamisesta sukupuolineutraalin termin, joka ei välttämättä riitä kuvaamaan kaikkia konflikteja. Se massa tai joukko, johon kiusaamisen kohdetta oppilaiden kertomuksissa verrataan, ei välttämättä ole koulun tai luokan kaikki oppilaat vaan kiusatun kanssa samaa
sukupuolta olevat oppilaat. Kyse on siis usein sukupuolispesifisten erojen havaitsemisesta ja arvottamisesta.
Monet eronteoista ja ryhmään kuulumisen tai sen ulkopuolelle sulkemisen säännöistä
voi paikantaa kiusaamisen kohteen ruumiiseen, joka määritellään esimerkiksi väärän väriseksi ja sitä kautta epänormaaliksi tai rumaksi (Young 1990, 123, Haug 1984, 62). Kun
ryhmän ulkopuolelle sulkemisen perusteet kietoutuvat ruumiillisuuteen, ne vaikuttavat
yhtä luonnollisilta ja kiistämättömiltä kuin ruumis (Haug 1984, 62). Nuorten ruumiin
muutoksista eli ”kehittymisestä” näkyvimpiä ovat pituuskasvu ja rintojen kasvu, joista
lähinnä vain jälkimmäisellä on vahvoja seksuaalisia konnotaatioita. Rintojen kasvusta ja
koosta tulee jo ala-asteella yleisen kommentoinnin aihe (Thorne 1993, 141–142), mitä
sivutaan monessa niin tytön kuin pojankin kirjoituksessa.
[..] Kyllä koulussa saa kuulla monenlaista arvostelua ulkonäöstään. Varsinkin
silloin kun olin pari vuotta nuorempi ja olin muita edellä kehityksessä niin
arvostelut ja kommentit tuntuivat ahdistavalta. Silloin kun ei ole sinut itsensä
kanssa niin kaikenlainen kommentti tuntuu pahalta. Saan vieläkin näistä samoista
asioista huomiota, mutta ei se enään tunnu pahalta. Sitä on niinkuin kasvanut
henkisesti hyväksymään itsensä sellaisena kuin on. [..] (Tytöt monenlaisen
huomion kohteena AT40)
[..] Varsinkin ala-asteella tällaisen seksuaalisen ahdistelun kohteeksi on helppo
joutua, sillä pojat alkavat kiinnostua tytöistä ja heidän mielestään tyttö ei ole
normaali, jos hänellä ei ole runsasta varustusta. Tuohon aikaan LAUTA! -huudot
olivat yleisiä ja ne saivat tytöt häpeilemään omia vartaloitaan. Jos ei halunnut
joutua kiusan kohteeksi, kannatti käyttää löysiä collegepaitoja tiukkojen
napapaitojen sijasta. [..] (Erilaisia huomionosoituksia AT42)
Jane Kenwayn ja Sue Willisin (1998, 102–103) tutkimuksessa koulun pojat uskoivat,
että jotkut ihmiset ovat uhrityyppiä (victim type) eli aiheuttavat häirinnän itse ja on vain
sattumaa, että näistä suurin osa on tyttöjä. Kenway ja Willis ovat eri mieltä ja kutsuvat
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häirintää sukupuoleen perustuvaksi (sex-based): häirintä kohdistuu tyttöihin nimenomaan
siksi, että he ovat tyttöjä. (Kenway et al 1998, 102.) Samanlaisen johtopäätöksen voi
tehdä kahden edellisen esimerkin perusteella. Tytön ruumis on arvostelun kohteena, eikä
mikään ruumiin muoto näytä vapauttavan tyttöjä arvioinnilta. Häirinnän kohde voi olla
kuka tahansa tyttö, kuten seuraavasta lainauksesta voi päätellä.
[..] Joku poika haluaa näyttää kavereilleen, että on kova tai jotain. Hän menee
tytön luo ja puristelee tätä nopista [rinnoista] ja muista aroista paikoista. Tyttö ei
voi muuta kuin rimpuilla pois. Poika naureskelee, mutta tytöstä voi tuntua tosi
pahalta jälkeen päin. [..] (“Anna mun olla rauhassa” AP35)
Kolmessa edellisessä aineistokatkelmassa tyttö tai tytöt asetetaan häirityn positioon ja
heidän kaikkien kuvataan toimivan jotenkin välttääkseen position tai päästäkseen pois
siitä. Ensimmäisen esimerkin tyttö viittaa sisäisiin muutoksiin, henkiseen kasvuun ja
itsensä hyväksymiseen, ja toinen tyttö luottaa kauneusihanteesta poikkeamisen peittelyyn.
Muidenkin esimerkkien valossa näyttäisi siltä, että tyttöjen on vaikea varsinaisesti kiistellä ulkonäköasioista, tai ainakaan tällaista toimintaa ei kirjoitelmissa tuoda esille. Kolmannessa esimerkissä poikakirjoittaja näkee tytön mahdollisuudet toimijuuteen vähäisenä kirjoittaessaan, että kähminnän kohteena oleva tyttö ei “voi muuta kuin rimpuilla
pois”. Vaikka tyttö voi periaatteessa tehdä muutakin, huutaa solvauksia pojalle tai kertoa
tapahtumasta opettajalle, lausahdusta voi peilata lukuisiin kirjoitelmissa esitettyihin toteamuksiin tyttöjen pienuudesta ja heikkoudesta suhteessa poikiin tai tulkita oletuksena
tytön ja pojan välisen tasaveroisen fyysisen tappelun mahdottomuudesta.
Sen lisäksi, että koulun tyttöjä vertaillaan keskenään, toisena vertailupintana kirjoitelmissa nousee esille normatiivinen ihanne heteroseksuaalisen sukupuolisuuden esittämisestä, josta poikkeamista kontrolloidaan. Ulossulkemisen tai häirinnän syyksi esitetään
omalle sukupuolelle sopimaton ulkonäkö tai ei-heteroseksuaalisuuteen viittaava käyttäytyminen (vrt. Lehtonen 1999).
[..] Myönnän, että olen joutunut häirinnän kohteeksi. Se alkoi siitä kun tulin
yläasteelle. Minua kiusattiin sen takia, kun olin tyttö, joka näytti pojalta, eli ihan
vaan ulkonäkö juttu. Enää en ole joutunut häirinnän kohteeksi, koska olen
muuttunut ulkoisesti. [..] (Sukupuolinen häirintä – vaiettu ongelma vai turhaa
vouhotusta? AT30)
[..] Ihmiset, jotka erottuvat massasta joutuvat usein kiusatuiksi. Tiedän muutaman
tapauksen, joissa kaksi tyttöä on ollut todella hyviä kavereita. Koulun jätkiä tämä
alkoi häiritsemään, joten he ristivät tytöt lesboiksi, sen enempää ajattelematta.
Juttu levisi nopeasti ja kohta kaikki "tiesivät". [..] (Tytöt monenlaisen huomion
kohteena AT38)
Oppilaat, jotka kirjoittavat minämuodossa heihin itseensä kohdistuneesta kiusaamisesta tai häirinnästä ja nimeävät sen syyksi erilaisen ulkonäön, kertovat yleensä myös sen,
kuinka ovat selvinneet tilanteesta (ks. myös Aapola & Kangas 1994). Selviämiskeinot ja
niistä kertominen vaihtelevat sukupuolen mukaan. Tyttöjen kertomuksissa pojan näköinen
tyttö “muuttui ulkoisesti”, lihava tyttö “kasvoi pituutta jonkun verran, hoikistui” ja edellä
kehityksessä ollut tyttö “kasvoi henkisesti hyväksymään itsensä sellaisena kuin on”.
Pojan kertomuksessakin iän mukanaan tuoma pituuskasvu mutta myös salilla käyminen
rohkaisivat poikaa uhmaamaan kiusaajiaan ja lyömään heitä. ”Kiusaaminen loppui siihen.” Vaikka esimerkiksi ulkonäkömuutosten taustalla voi olla aktiivista työtä, tyttöjen
kertomuksissa muutokset kuvataan asioina, jotka vain tapahtuvat. Poika tuo kertomukses-
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saan esille omaa toimijuuttaan muutosprosessissa pois kiusatun positiosta: salilla käyminen on osa minän rakentamista, ja tappeleminen on selkeä käännekohta.

Namusetä ja naapurin poika
Kiusaamista ja erityisesti tyttöihin kohdistuvaa häirintää selitetään usein kohteesta johtuvilla tekijöillä. Toinen tapa selittää sukupuolista häirintää sekä myös seksuaalista väkivaltaa on etsiä syitä tekijän erilaisuudesta tai poikkeavuudesta. Erityisesti niissä kirjoitelmissa, joissa on ehyt, usein dramaattinen juonen kuljetus alkuineen ja loppuineen, rakennetaan mustavalkoisia asetelmia. Tekijä on perverssi, ilkeä ja julma poika tai miesopettaja,
ja kohde on kiltti ja ystävällinen tyttö. Häiriintyneen henkilön tai namusedän uhriksi saattaa joutua myös poika.
[..] Poikia voidaan ahdistella myös koulussa tai koulumatkalla, kun jollain
opettajalla tai toisella koululaisella kunnolla naksahtaa päässä.[..] (Poikaakin
voidaan ahdistella AP11)
Seuraavassa kuvauksessa, jossa häiritsijäksi nimetään yksi tietty tekijä ja kohteeksi kuka
tahansa tytöistä, tekijän etnisyyteen (ja kulttuuriin) liittyvät luonnehdinnat saavat voimakkaita sivumerkityksiä. Tosin tässäkin esimerkissä tytöt asetetaan tavallaan osavastuuseen
tilanteen jatkumisesta viittaamalla siihen, että he eivät yrittäneet vaikuttaa häirinnän loppumiseen.
[..] Ala-asteella meidän koulussa oli yksi mustalainen joka puristeli ja kähmi
kaikkia tyttöjä. Tytöt eivät pitäneet siitä mutta he eivät myöskään valittaneet siitä.
[..] (Sukupuolinen häirintä – vaiettu ongelma AP02)
Silloin, kun kiusaamista selitetään kohteen ominaisuuksilla, kiusaamisesta kirjoitetaan
usein passiivissa, ilmiönä, jonka kohteeksi joku “joutuu”, eikä kiusaajien joukkoa tarvitse välttämättä määritellä mitenkään. Samalla tavalla esimerkeissä, joissa poikien kerrotaan puristelevan tyttöjä, osapuolet ovat keitä tahansa poikia tai tyttöjä, eikä kiusaamisen
perusteeksi esitetä muuta kuin sukupuoli. Se, että pojat kiusaavat tyttöjä koulussa – vetävät leteistä, kuten klassinen esimerkki kuuluu – tuntuu melkeinpä samanlaiselta itsestäänselvyydeltä kuin se, että koulussa “tapahtuu” kiusaamista. Itseä huomattavasti vanhemman tai humalaisen miehen kategorisoiminen häiritsijäksi on lisäksi epäilemättä selkeämpää kuin omanikäisen tutun pojan, jonka voi tulkita pilailevaksi ystäväksi tai kiinnostustaan osoittavaksi potentiaaliseksi partneriksi.

Koulun julkilausumaton sukupuoli
Paikalla, tässä tapauksessa koululla, on vaikutusta siihen, miten konflikteja havaitaan, tulkitaan, määritellään ja ratkaistaan. Moniäänisen aineistoni perusteella ei ole mahdollista
tehdä selkeää eroa koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvan häirinnän tulkitsemistavoille, mutta koulu näyttää nousevan kirjoitelmissa esille erityisellä tavalla. Koulu esiintyy kirjoitelmissa niin pahimpien painajaisten tapahtumapaikkana kuin häirintävapaana
onnelana. Yksi koulun erityisominaisuus liittyy sen asemaan pakollisena instituutiona,
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joka kerää ikäluokat yhteen. Jotkut oppilaista kirjoittavat koulussa tapahtuvasta vertailusta ja ulkonäön arvostelusta tai siitä, kuinka juuri koulussa sukupuolinen häirintä voi
muuttua systemaattiseksi ja tehdä elämästä painajaista. Toiset taas epäilevät, onko koulun – erityisesti “meidän koulun” – konflikteilla paljoakaan tekemistä sukupuolen kanssa.
Sekä analyysini että aiempi tutkimus antavat viitteitä siitä, että koulu kontekstina
pikemminkin hämärtää kuin tuo esille konfliktien sukupuoliulottuvuuden. Ensinnäkin
suomalaisen peruskoulun oletetaan tarjoavan sekä tytöille että pojille tasa-arvoiset mahdollisuudet, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että sukupuolta ei tarvitse ottaa huomioon
ainakaan koulun opetussuunnitelmissa (Gordon et al. 2000, 39–40, 200). Tällä ajattelutavalla on yhteys suomalaiseen itsestään selvänä pidettyyn sukupuolineutraaliin tasa-arvoajatteluun (Julkunen 2001). Koska sukupuoli ja seksuaalisuus ovat monien tutkijoiden
mukaan koulussa piilossa ja julkilausumattomia (esim. Tolonen 2001, 33, Epstein &
Johnson 1998, 108), voi myös olettaa, että niihin liittyvät konfliktit jäävät sekä oppilailta
että opettajilta helpommin huomaamatta ja problematisoimatta. Sukupuolisesta häirinnästä puhuminen saatetaan yleisesti kokea kiusallisena, koska se haastaa ajatuksen sukupuolineutraaliudesta ja muistuttaa sukupuolten välisistä valtaeroista (Julkunen 2001, 46).
Naiselle tai tytölle on vaikea puhua itseen kohdistuvasta sukupuolisesta häirinnästä myös
siksi, että hänelle on tarjolla melkein pelkästään halveksittuja positioita: avuton uhri, huumorintajuton feministikiihkoilija tai provosoija, joka toiminnallaan, pukeutumisellaan tai
käytöksellään on itse saanut aikaan sen, että joutuu häirinnän kohteeksi. Lisäksi koulukulttuurissa on huonosta kohtelusta valittamista eli kantelemista yleisesti pidetty häpeällisenä.
Toinen tekijä, joka vaikeuttanee epämiellyttävän huomion tulkitsemista sukupuoliseksi häirinnäksi, on koulun asema arkisena paikkana, jossa oppilaat tapaavat päivittäin
sekä niitä, joiden kanssa he haluavat viettää aikaa, että niitä, joiden seuraa he haluavat
oman hyvinvointinsa takia välttää. On tietysti ymmärrettävää, ettei oppilaista ole houkuttelevaa tai mielekästä tulkita nykyhetkeä potentiaalisesti uhkaavana, koulutovereita
uhreina tai tekijöinä eikä omaa koulua sukupuolisen häirinnän tapahtumapaikkana (ks.
myös Gordon et al. 2000, 129, 135, Korhonen & Kuusi 2001, 28, 31). Se, että jotkut oppilaat kuvaavat kirjoituksissaan “meidän koulua” häirinnästä vapaana tai sijoittavat häirinnän ala-asteelle ja lukioon, viestii siitä, että nykyhetken kriittinen arvioiminen ainakin
sukupuolten välisten konfliktien käsitteillä on vaikeaa. Koulussa olevat ihmiset voivat
kirjoitelmien perusteella tarjota sekä romantiikkaa että painajaisia, ja tämä romantiikan
mahdollisuus ohjaa sekä oppilaita että opettajia tulkitsemaan tyttöjen ja poikien välisiä
konflikteja flirtiksi, leikiksi tai vitsiksi (ks. Saarikoski 2001, 250–255, Palmu 1999, 187).
Kolmanneksi koulun konflikteista puhutaan tavallisesti kiusaamisena, jolle etsitään
selitystä useimmiten kiusatun erilaisuudesta. Vaikka kiusaaminen vaikuttaa olevan oppilaille toimiva reflektion väline, se palauttaa kiusaamisen syyn uhrin ominaisuuksiin ja
kätkee ilmiön sukupuoliulottuvuuden. Kiusaamisesta voidaan puhua ja se voidaan myös
ymmärtää sukupuolineutraalina ilmiönä, jossa kohteen ja tekijän sukupuoli ovat lähinnä
sattumanvaraisia. Kirjoitelmissa esittelemäni sukupuolisen häirinnän käsite nosti esille
koulun konfliktien sukupuoliulottuvuuksia sekä tarinoita, jotka eivät välttämättä mahdu
koulussa tavallisesti käytetyn kiusaamisen käsitteen alle.
Oppilaiden tekemissä koulutulkinnoissa tulee esille samanlainen näkemysten kirjo
kuin aikaisemmassa tutkimuksessa (ks. Gordon et al. 2000, 129, 135): toiset kertovat
itseen kohdistuvasta huomauttelusta, ja toiset kieltävät koko ilmiön olemassaolon. Poikien positiota sukupuoleen perustuvan kiusaamisen kohteena tai opettajien roolia konfliktien selvittäjinä käsitellään hyvin vähän. Mielipiteiden kirjosta voisi päätellä, että aiheesta
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syntyisi koulussa keskustelua ainakin, jos sitä voisi käydä yleisellä tasolla. Opettajien ei
tulisi hyväksyä aineistossa toistuvia näkemyksiä kouluajan kiusaamisen tai häirinnän syiden itsestäänselvyyksistä, vaan heidän pitäisi pysähtyä purkamaan niitä. Näennäisesti
sukupuolineutraalin koulun arjessa on syytä tarttua konflikteihin ja niiden sukupuolikytkentöihin, nimitettiin konflikteja sitten kiusaamiseksi tai sukupuoliseksi häirinnäksi.
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Seksuaalisen häirinnän näkökulmia ruotsalaisesta
perspektiivistä
Kerstin Hägg

Johdanto
Tutkijana ja luennoitsijana Uumajan yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa ja naistutkimuskeskuksessa olen käsitellyt sukupuolistuneiden valtasuhteiden kysymyksiä ja sukupuolen muodostumista jokapäiväisessä elämässä yhteydessä yhteisön rakenteellisiin ja
sosiaalisiin muutoksiin. (Hägg 1993, 1997).
Folkhemmet on ruotsalaisen hyvinvointivaltion tunnettu symboli. Sen taustalla olevan
alkuperäisen ideologian mukaan valtion pitäisi luoda hyvä ja turvallinen koti kaikille ja
siten parantaa vähäosaisten elinoloja lainsäädännön, uudistusten ja demokratian avulla.
Koulutuksen, terveydenhuollon, turvallisten työpaikkojen, hyvien asuntojen ja talojen ei
tulisi olla ainoastaan rikkaiden ja etuoikeutettujen saatavilla. Ensimmäisissä hyvinvointivaltion versioissa naiset olivat lähes näkymättömiä. Kunnianhimoisena tavoitteena oli
taistella sellaisten palkkojen puolesta, että työntekijät voisivat elättää niillä perheensä ja
heidän vaimonsa voisivat huolehtia kotona lapsista ja kodinhoidosta.
Julkinen sektori laajeni nopeasti 1950-, 60- ja 70-luvuilla, ja jämställdhet – mahdollisuuksien tasa-arvo tai sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus sisällytettiin tärkeänä
osana ruotsalaiseen hyvinvointivaltioon. Uusi käsite hyväksyttiin helposti, koska
se ylitti luokkaerot, kuulosti suhteellisen harmittomalta /…/. Se ei ilmaissut
minkäänlaisia valtasuhteita eikä ruumiillistanut mitään – sillä ei ollut seksuaalista
sävyä. (Florin & Nilsson 1999, 13.)
Vertaillessaan yrityksiä edistää sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta koulutuksessa Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa Gaby Weiner on kuvaillut ruotsalaista mallia valtion sukupuolipolitiikaksi, jolle löytyy harvoja rinnastuksia muista maista (Weiner 2002,
1).
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Jämställdhetin muodollisia aspekteja kehitetään hyvin nykypäivän Ruotsissa. Sukupuolten väliset suhteet koulutuksessa ja työssä, samoin kuin yksilöllisissä sukupuolen
muodostuksissa ovat läheisessä yhteydessä yhteisön rakenteellisiin ja ideologisiin muutoksiin. Yhtäläisen mahdollisuuden politiikalla on ollut suuri vaikutus kehitykseen Ruotsissa. Suuria muutoksia on tapahtunut, mutta Ruotsi on silti kaukana sukupuolten välisen
oikeudenmukaisuuden maasta.
Oikeudenmukaisuuden lainsäädäntö keskittyi alun perin yhtäläisiin oikeuksiin naisille
ja miehille koulutuksessa, työpaikalla, suhteessa vanhemmuuteen ja perhepolitiikkaan, ja
sukupuoleen perustuvaa häirintää vastaan. Miesten ja naisten väliset valtasuhteet julkisessa ja yksityiselämässä eivät olleet asialistalla. Seksuaaliseen väkivaltaan liittyvät asiat
olivat kauan aikaa näkymättömiä, ja niihin liittyvät muutokset lainsäädännössä olivat aina
viimeisimpiä muihin oikeudenmukaisuuslain osiin verrattuna. (Dahlberg et al 1989.)
Viralliset ohjeistukset seksuaalisuuden, ehkäisyvälineiden ja raskauden informaatiosta
olivat kliinisiä ja osana heteroseksuaalisille perheille tarkoitettua terveyskasvatusta. Jos,
tai paremminkin kun, naiset joutuivat hakatuiksi, raiskatuiksi, seksuaalisesti uhatuiksi tai
uhkailluiksi, heitä itseään syytettiin huonosta, huolimattomasta tai vastuuntunnottomasta
käytöksestä. Hyökkääjiä tulisi ymmärtää, tai ainakin heille tulisi antaa anteeksi, koska he
olivat joko mielisairaita tai humalassa. (Eliasson 2000, 35–45.) Feministiset tutkijat, aktivistit ja erityisesti naisten turvakotiliike alkoivat tehdä tätä piilotettua asialistaa näkyväksi 1970-luvulla. 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä lainsäädännössä on vähitellen tehty tärkeitä muutoksia. Tietoa seksuaalisesta väkivallasta ja sukupuolistuneista valtasuhteista on nyt saatavilla, mutta se ei vieläkään ole aina yleisesti hyväksyttyä. Muutokset sukupuolistuneissa valtasuhteissa, samoin kuin asenteissa, uskomuksissa, arvoissa ja
teoissa ovat hitaita prosesseja ja vaikeita saavuttaa.

Seksuaalinen häirintä
Seksuaalinen häirintä oli alun perin ja on yhä Ruotsin lainsäädännössä yhdistetty työelämään. Tulokset ensimmäisestä ruotsalaisesta seksuaalista häirintää käsittelevästä tutkimuksesta herättivät huomiota, kun ne julkaistiin vuonna 1987. Monet tutkimukseen osallistuneista naisista1 olivat joutuneet seksuaalisen häirinnän kohteiksi töissä. (På grund av
kön 1998, 9.) Vuonna 1991 seksuaaliseksi häirinnäksi luokiteltiin
kaikenlainen sukupuoleen perustuva ei-toivottu käytös tai ei-toivottu seksuaalinen
käyttäytyminen, joka vaikuttaa työntekijän eheyteen hänen työpaikallaan
(Jämställdhetslagen 1991:443§6).
Uusimmassa lakiversiossa seksuaalisen häirinnän katsotaan sisältävän kaikenlaisen eitoivoton sukupuoleen perustuvan käytöksen (Jämställdhetslagen 1999:433§22a,§22b).
Työnantajien vastuu on lisääntynyt. Nykyisin he ovat lain nojalla velvoitettuja aloittamaan tutkimukset kuullessaan mahdollisesta seksuaalisesta häirinnästä ja ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin lopettaakseen häirinnän.

1. 17 prosenttia tai 340 naista 2000 naisesta
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Uusia tutkimuksia seksuaalisesta häirinnästä työpaikoilla, kouluissa ja yliopistoissa on
tehty 1990-luvun aikana (Kullenberg & Ehrenlans 1996, Tydén 1999). Tulokset vaihtelevat riippuen mm. metodeista, määritelmistä ja siitä, missä ja miten tutkimukset on tehty.
Göteborgin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa eroteltiin neljä eri ilmiötä. Seksuaalinen
häirintä määritellään asteikoksi tekoja, joihin kuuluvat ei-toivotut kohteliaisuudet, katseet
ja eleet, jotka viittaavat ja kutsuvat seksuaalisiin suhteisiin. Sukupuolinen kiusaaminen
tarkoittaa halventavaa kielenkäyttöä, joka loukkaa jompaakumpaa sukupuolta. Jommankumman sukupuolen erityiskohtelu ja syrjintä sisältää erilaisia tapoja vahvistaa hallintaa
ja käyttää valtaa uhkailuun tai antaa epäreiluja etuoikeuksia jommallekummalle sukupuolelle. Seksuaalinen tunkeutuminen kuuluu rikoslakiin. Tutkimuksen tulokset osoittivat,
että seksuaalista häirintää määritelmän ilmaisemassa muodossa tapahtui jonkin verran ja
että, halventavaa kielenkäyttöä sekä erityiskohtelua ja syrjintää tapahtuu suhteellisen
usein. Seksuaalista tunkeutumista sen sijaan tapahtuu harvoin. (Eliasson 1998, 2.)
Nyttemmin on tehty tutkimus, jossa kartoitettiin naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyyttä Ruotsissa (Lundgren et al. 2001). Kyseisessä tutkimuksessa seksuaalinen väkivalta määritellään jatkumoksi, joka sisältää
kaikenlaiset fyysiset, visuaaliset, verbaaliset tai seksuaaliset teot, jotka nainen tai
tyttö sillä hetkellä tai myöhemmin kokee uhkana, tunkeutumisena tai
hyökkäyksenä, ja jotka voivat vahingoittaa tai halventaa häntä ja/tai viedä hänen
kykynsä kontrolloida intiimiä kontaktia (Kelly 1988 Lundgren et al.:ssa 2001, 16).
Tässä tutkimuksessa kaikki sukupuolisen kiusaamisen aspektit on määritelty seksuaaliseksi häirinnäksi. Tulokset osoittavat, että suuri joukko ruotsalaisia naisia on joutunut
miehen suunnalta tulevan väkivallan uhriksi ja että seksuaalinen häirintä – tämän tutkimuksen mukaisesti määriteltynä – on yleinen ilmiö. Kolmannes naisopiskelijoista, iästä
riippumatta, oli joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi viimeisten 12 kuukauden
aikana ja lähes kahdella kolmanneksella oli ollut samanlaisia kokemuksia aiemmin.
(Lundgren et al. 2001, 63–64.)

Pilottitutkimuksen aloittaminen seksuaalisesta häirinnästä Uumajan
yliopistossa
DisTra, syrjinnän ja häirinnän vastainen komitea, perustettiin Uumajan yliopistossa ja se
aloitti toimintansa ensimmäisen toimintasuunnitelman mukaan vuonna 1998. Toimintasuunnitelman tarkistettu versio julkaistiin vuonna 2000. DisTra:lla on konsultoivan komitean status sellaisissa tapauksissa, jotka saattavat olla syrjintää tai häirintää moninaisten
syiden perusteella. DisTra järjestää seminaareja ja antaa tietoa syrjintään ja häirintään liittyvistä asioista tiedekuntaneuvostojen, laitosten tai opiskelijajärjestöjen pyytäessä. Työryhmän jäsenet ovat opiskelijaliittojen jäseniä ja ryhmä yliopistossa työskenteleviä
ammattilaisia.2
DisTra:lta on pyydetty neuvoa moniin erilaisiin ongelmiin, ja jotkut niistä ovat liittyneet seksuaaliseen häirintään mutta eivät kovin monet. Yksi päätelmä voisi olla, että
2. Artikkelin kirjoittaja on DisTra:n puheenjohtaja, ja mahdollisuuksien tasa-arvon virkamies on sen sihteeri.
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Uumajan yliopisto on luonut opiskelijoille ja työntekijöille työpaikan, jossa seksuaalista
häirintää esiintyy harvoin. Toinen, luultavasti realistisempi päätelmä on, että on olemassa
monia raportoimattomia tapauksia emmekä tiedä riittävästi häirinnän yleisyydestä tai
opiskelijoiden asenteista seksuaalista väkivaltaa kohtaan tai heidän tietoisuudestaan siitä.
Vuonna 2001 DisTra lupautui tukemaan pilottitutkimusta seksuaalisesta häirinnästä
Uumajan yliopistossa. Suunnitelmana oli kutsua opiskelijat osallistumaan kohderyhmähaastatteluihin. Yksi jäsenistä, eräs opiskelijoiden terveyspalveluissa työskentelevä mies,
ja minä halusimme aloittaa pienessä mitassa Uumajan yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden kanssa. Tämän opiskelijaryhmän valitsemiseen oli useita syitä. Saadakseen opettajantodistuksen jokaisella opiskelijalla täytyy olla tietoa ja kokemusta, miten
edistää sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta. Peruskoulun ja lukion kansallisessa
opetussuunnitelmassa tasa-arvon mahdollisuudet sisältyvät siihen arvopohjaan, jonka
pitäisi olla opettajien ja hallinnon virkamiesten ohjaavana periaatteena. Työskentelemisen arvopohjan hengen mukaan pitäisi olla sekä velvollisuus että inspiraatio opettajille.
Opettajankoulutuksen kurssien pitäisi näin ollen antaa opiskelijoille tietoa konfliktien ratkaisemisesta ja seksuaalisesta häirinnästä.
Lähetimme opiskelijoille kirjeitä, joissa kutsuimme heidät osallistumaan naisten ja
miesten erillisiin kohderyhmähaastatteluihin, mutta saimme hyvin vähän vastauksia. Huomasimme, että monet opiskelijat olivat kiireisiä tehdessään kokeita tai suorittaessaan viimeistä harjoittelujaksoaan kouluissa.
Vuonna 2002 yritimme uudelleen. Sillä kertaa julkaisimme kirjeen Uumajan yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden verkoston kautta ja kutsuimme opiskelijat osallistumaan pilottitutkimukseen kiusaamisesta ja seksuaalisesta häirinnästä. Pyysimme
heitä ottamaan yhteyttä yksilöllisiä haastatteluja varten. Aika oli lähes lopussa, kun
lopulta sain mahdollisuuden haastatella seitsemää opiskelijaa – viittä naista ja kahta
miestä – joiden tavoitteena oli valmistua eri aineiden opettajiksi eri koulutasoille esikoulusta lukioon.
Haastattelujen teemoja olivat opiskelijoiden kokemukset kiusaamisesta ja seksuaalisesta häirinnästä oppilaiden ja opiskelijoiden kesken, opettajien/luennoitsijoiden suunnalta oppilaita/opiskelijoita kohtaan ja oppilaiden/opiskelijoiden suunnalta opettajia/luennoitsijoita kohtaan yhdeksänvuotisessa peruskoulussa, lukiossa ja yliopistossa. Opiskelijoilta kysyttiin myös, miten heitä oli valmennettu käsittelemään kiusaamista ja seksuaalista häirintää Uumajan yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoina. 45–60
minuutin pituiset haastattelut nauhoitettiin, ja kirjallinen tiivistelmä haastattelusta lähetettiin jokaiselle haastateltavalle kommentoitavaksi.
Opiskelijat olivat aloittaneet koulunkäynnin 1980-luvulla. Nuorin heistä oli päättänyt
lukion vuonna 2000. Heidän koulukokemuksensa ovat erilaisia. He olivat suurimmaksi
osaksi melko pieniltä paikkakunnilta, kaikki yhtä lukuun ottamatta Ruotsin pohjoisosista.
Haastattelut ovat henkilökohtaisiin muistoihin, tulkintoihin ja kokemuksiin perustuvia
raportteja ja tuottavat arvokasta tietoa tulevia tutkimuksia varten. Toisaalta niistä ei voi
tehdä päteviä päätelmiä seksuaalisen häirinnän yleisyydestä Uumajan yliopistossa.
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Kokemukset kiusaamisesta
Opiskelijoista kuusi oli nähnyt kiusaamista koulussa. Pääosin sitä oli esiintynyt poissulkemisena, härnäämisenä ja uhkailuna, mutta joidenkin opiskelijoiden mukaan sitä esiintyi myös erilaisina pieninä väkivallanmuotoina. Opiskelijat olivat pettyneitä tai yllättyneitä muistaessaan, etteivät aikuiset olleet useinkaan huomanneet, mitä oli meneillään.
Neljää opiskelijaa oli kiusattu, ja kahta heistä olivat kiusanneet sekä luokkatoverit että
opettajat. Kolme opiskelijoista oli osallistunut joskus muiden kiusaamiseen.
Joissakin kouluissa status ja etuoikeudet liitettiin urheiluun ja eräässä tapauksessa sekä
urheiluun että hyviin tuloksiin koulussa. Ne, jotka eivät menestyneet, suljettiin pois myös
niistä sosiaalisista ryhmistä, jotka eivät olleet yhteydessä urheiluun. Haastatellut yhdistivät opettajiensa johtamistyylin tämänkaltaiseen kiusaamiseen. Opettajat olivat olleet auktoriteettihahmoja, jotka tukivat kilpailua oppilaiden kesken ja olivat avoimesti kannustavia menestyviä poikia kohtaan.
Kiusattujen kanssa ystävystyminen tai kiusaamisen aktiivinen vastustaminen saattoivat
johtaa joukosta poissulkemiseen. Yhdellä miesopiskelijoista oli ollut vahva asema lukiossa. Hän oli kyennyt olemaan ystävällisissä väleissä erään kiusatun pojan kanssa ja ottamaan hänet mukaan ryhmään saamatta aikaan negatiivisia reaktioita muissa ryhmän jäsenissä. Kuitenkaan hän ei ollut aktiivisesti yrittänyt saada huonoja vitsejä tai härnäämistä
loppumaan.
Eräs haastatelluista muisti, että sekä tytöt että pojat olivat kiusanneet ensimmäisellä
luokalla erästä tyttöä, koska tämä suuttui helposti, huusi ja tappeli vastaan, mikä oli jotain
sellaista, mitä tytöt eivät olisi saaneet tehdä. Teini-iässä eräs uusi tyttö oli käyttäytynyt
huonosti tavoilla, joita luokan johtavat tytöt eivät hyväksyneet. He saivat hänet pysymään poissa koulusta sulkemalla hänet pois joukosta ja nimittelemällä häntä. Hän onnistui kuitenkin palaamaan ja pysymään koulussa, kun terveydenhoitaja ja pieni joukko
muita tyttöjä tukivat häntä.
Kolme opiskelijaa kertoi episodeista, joissa peruskoulun 7.–9. luokan oppilaat olivat
kiusanneet opettajia. Jotkin näistä tapauksista kerrottiin tarinoina huumorimielisestä härnäämisestä, jotkut taas julmina turhautumisen purkauksina, kun opettajat eivät kyenneet
selviytymään vaikean luokan kanssa. Löytyi myös esimerkkejä järjestäytyneestä ja spontaanista kostosta, kun opettajaa pidettiin vihollisena. Oppilaiden välinen hierarkia pysyi
näkymättömissä ainakin niin kauan kuin luokka oli mukana sellaisissa kostotoimenpiteissä.

Epävarmuus seksuaalisesta häirinnästä
Aluksi haastatellut eivät muistaneet, että olisivat kokeneet sellaista, minkä he määrittelisivät seksuaaliseksi häirinnäksi. Eräs naisista oli järkyttynyt siitä, mitä hän kohtasi alkaessaan opiskella psykologiaa yliopistossa. Hän oli suuressa opiskelijaryhmässä. Miehet hallitsivat julkista areenaa, ja ilmapiiri sai hänet pysyttelemään hiljaa, vaikka hän olisi
halunnut esittää kysymyksiä tai väitellä. Hän ei ollut koskaan kokenut mitään sellaista,
mutta oli nyt oppinut, että yliopistossa naiset osallistuivat aktiivisemmin keskusteluihin
pienissä ryhmissä tai silloin, kun he olivat enemmistönä.
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Joidenkin haastateltavien mukaan miesopiskelijat saivat usein paljon huomiota sekä
naisopiskelijoilta että opettajilta sellaisissa ryhmissä, joissa oli vähän miehiä. Heidän mielestään opiskelijat ovat myös yleisemmin positiivisempia miespuolisia luennoitsijoita
kohtaan. Tätä ei määritelty seksuaaliseksi häirinnäksi vaan lähinnä sukupuolten välisen
epäoikeudenmukaisuuden ilmentymäksi.
Kolmea naisista olivat opettajat kiusanneet verbaalisesti koulussa – kahta heistä olivat
kiusanneet naiset, yhtä mies. Määrittelisin heidän esimerkkinsä seksuaaliseksi häirinnäksi tai sukupuoliseksi kiusaamiseksi. Opettajat olivat toistuvasti käyttäneet halventavia
nimityksiä luokan edessä. Kaksi tapauksista liittyi tytön vartaloon, ja kolmannessa tapauksessa opettaja ei käyttänyt tytön oikeaa nimeä vaan kutsui häntä ’nenäkkääksi tytöksi
numero yksi’ ja hänen ainoaa ystäväänsä luokassa ’nenäkkääksi tytöksi numero kaksi’.
Yksi opiskelijoista viittasi eräisiin erittäin epämiellyttäviin tapahtumiin, joita hänen
lukiossaan oli tapahtunut. Vanhempi sijaisopettaja ei ollut kiinnostunut työstään luokassa, ja tytöt yrittivät vältellä häntä, koska hän tuntui niin epämiellyttävältä. Haastateltava tiesi, että mies oli seksuaalisesti pelotellut ja säikäyttänyt yhden luokan tytöistä.
Mies oli käyttänyt koulun tietokoneita imuroidakseen pornoa Internetistä. Useat opettajat
olivat järkyttyneitä asiasta, mutta miehen annettiin jatkaa melko kauan, koska opettajista
oli pulaa.
Neljä haastateltavaa kertoi, että seksistinen kielenkäyttö oli ollut osa jokapäiväistä elämää koulussa. Seksististä kieltä käyttivät sekä tytöt että pojat, mutta useammin pojat, joskus vain ilmaistakseen harmistumista, joskus taas pelotellakseen tiettyä tyttöä tai poikaa.
Eräs miesopiskelijoista oli tajunnut, että hänen sukupolvensa ja nuoremmat hänen kotikaupungissaan elivät seksistisen kielen kyllästämässä kulttuurissa. Hän alkoi huomioida
noiden sanojen merkityksen tullessaan opiskelijaksi ja ymmärtää, miten halventavia ne
olivat sekä niiden käyttäjille että kuulijoille. Nykyisin hän ei pitänyt kotikaupungin ystäviensä käyttämästä slangista.
Eräällä opiskelijalla oli kotikaupungissaan ystäviä, jotka olivat joutuneet seksuaalisen
väkivallan uhreiksi, eräs heistä vielä lukiossa ollessaan. Kaikki opiskelijat viittasivat pelkoihin ja turhautumiseen, joita Hagamannen oli luonut hyökkäyksillään Uumajan keskustassa ja muutama vuosi sitten kampuksella tapahtuneella raiskauksella. Poliisi ei onnistunut löytämään hyökkääjää. Siitä lähtien raiskauksen mahdollisuus on tuntunut pelottavan
todelliselta monista naisista yliopistossa. Haastateltavat puhuivat spontaanisti siitä, miten
he olivat reagoineet ja miten se oli vaikuttanut ja yhä vaikutti heihin.
Haastateltavat ajattelivat, että seksuaalinen häirintä oli kuitenkin melko epätavallinen
ilmiö yliopistossa, vaikkakin he uskoivat, että sitä tapahtui toisinaan. He epäilivät, että
uhrit eivät luultavasti puhuisi siitä, varsinkin jos hyökkääjä olisi luennoitsija, koska silloin
opiskelijoita voitaisiin pitää kiusankappaleina.
Pubeja, ravintoloita ja juhlia pidettiin enemmän tai vähemmän vapaina alueina seurustelulle, "metsästykselle" ja flirttailulle. Sitä, mitä siellä tapahtui, ei määritelty seksuaaliseksi häirinnäksi yliopistossa. Naiset sanoivat, että heidän piti pitää huolta siitä, etteivät
he joutuisi vaikeuksiin. Strategiat vaihtelivat haastateltavien välillä: jotkut eivät käyneet
sellaisissa paikoissa lainkaan, toiset eivät käyneet yksin ulkona koskaan, toiset taas eivät
juoneet liikaa ja eräs heistä sanoi, että pitää näyttää voimansa lyömällä henkilöä, joka ei
kunnioittanut sanaa EI.
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Työkaluja opettajille
Kukaan opiskelijoista ei katsonut oppineensa opettajankoulutuksessa, miten käsitellä
oppilaiden välistä konfliktia koulussa. Joillakin heistä oli omalta kouluajaltaan hyviä
kokemuksia siitä, miten opettajat ratkaisivat ongelmat tai miten heidän harjoittelujaksonsa ohjaajat ratkaisivat ongelmia. He eivät olleet kohdanneet kiusaamista tai kuulleet
mitään seksuaalisesta häirinnästä silloin, kun olivat olleet lyhyitä jaksoja harjoittelijoina
kouluissa. Kuitenkin he olivat tietoisia siitä, että he ehkä joutuisivat kohtaamaan sellaisia
ongelmia, kun aloittaisivat työnsä opettajina. He olivat sitä mieltä, että monet heidän teoreettisista kursseistaan olisivat voineet sisältää käytännön harjoittelua. Konfliktinratkaisutaidoista oli keskusteltu seminaareissa, mutta erään opiskelijan mukaan niitä ei ollut käytetty, kun opiskelijoiden ja opettajien välille oli syntynyt vakava konflikti. Metodina oli
käytetty sitä, että oli yritetty hiljentää se, mikä oli meneillään.
Kolme naisista oli ottanut osaa partionohjaajan ja ratsastuksenopettajan kursseihin, ja
heillä oli ollut sellaista kokemusta ryhmänjohtajuudesta ja ohjaajana olemisesta, minkä he
uskoivat olevan hyödyllisempää tulevassa työssään opettajina kuin minkään, mitä he olivat oppineet ryhmänjohtajuudesta ja ongelmanratkaisusta Uumajan yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa.
Haastateltavat uskovat, että edistämällä käsitettä tekemällä oppii ja kehittämällä teorian ja käytännön yhdistäviä opetusmetodeja Uumajan yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa opiskelijat saisivat opettajan ammattiinsa paljon paremmat työkalut – mm. ongelmaratkaisutaidon ja tietoisuuden sukupuolikysymyksistä.

Pohdintaa
Haastattelut sisältävät vakuuttavaa tietoa opiskelijoiden halukkuudesta oppia ehkäisemään ja lopettamaan kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä. He tietävät, että heidän odotetaan käsittelevän sellaisia ongelmia opettajina. He ovat sitä mieltä, että he tarvitsevat käytännön harjoitusta ja että monilla kursseilla teorian ja käytännön yhteyttä pitäisi vahvistaa. Kuinka kohdata nämä opiskelijoiden vaatimukset, on suuri ja tärkeä haaste opettajankoulutukselle.
Kuten edellä on mainittu, haastatteluja tehtiin vain muutamia eikä tuloksia ole syytä
käyttää yleistyksinä. Tulokset ovat inspiroineet reflektoimaan sukupuolten välisiin suhteisiin liittyviä arvoja ja asenteita ja seksuaalisen häirinnän määritelmiin liittyviä vaikeuksia.
Haluan lopettaa artikkelin käsittelemällä joitakin niistä.
Haastateltavien käsitys seksuaalisesta häirinnästä näyttää olevan hyvin lähellä Göteborgin tutkimuksessa käytettyä määritelmää, sillä he erottivat seksuaalisen häirinnän ja
sukupuolisen kiusaamisen (Eliasson 1998). He olivat kokeneet tai huomanneet vain muutamia sukupuolisen kiusaamisen tapauksia eivätkä mitään, minkä he luokittelisivat seksuaaliseksi häirinnäksi. Tämä ei ole yllättävää, sillä seksuaalista häirintää tapahtuu usein silloin, kun ketään ei ole läsnä tarkkailemassa tapahtumia. Haastateltavien mielestä seksuaalinen häirintä oli harvinainen ilmiö yliopistossa, vaikka he olivatkin kuulleet, että sitä
tapahtuu. Kuitenkin he uskoivat, että seksuaalisen häirinnän tai kiusaamisen uhri oli mie-
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luummin puhumatta asiasta, sillä opiskelijat eivät halua, että heitä pidetään kiusankappaleina.
Jotkut opiskelijat viittasivat sukupuolisen kiusaamisen tapauksiin omissa kouluissaan,
mutta kukaan heistä ei ollut nähnyt tai kuullut kouluissa opettajaharjoittelijoina ollessaan
mitään, minkä he voisivat luokitella kiusaamiseksi, seksuaaliseksi kiusaamiseksi tai häirinnäksi. Haastateltavilla on saattanut olla onnea voidessaan suorittaa harjoittelunsa ilman
suurempia ongelmia. Toinen selitys voi olla se, että opiskelijat ovat nyt aikuisia eivätkä
ole suoraan tekemisissä sen kanssa, mitä luokkahuoneessa tai käytävällä oppilaiden kesken tapahtuu. Se, että he ovat aikuisia, saattaa vaikeuttaa heidän tulkintaansa siitä, mitä
oppilaiden kesken tapahtuu.
Koulu on sukupuolisten prosessien areena, ja sukupuolisuus on erittäin tärkeää nuorille
tytöille ja pojille erityisesti siinä elämänvaiheessa, kun seksuaalisuus, sukupuolinen identiteetti ja rakastumiset ovat tärkeitä (Duncan 1999, 130–132). Seksuaalisen kiusaamisen
olemassaolo on kielletty ja jätetty huomiotta kouluissa monista syistä: perinteet, opettajien työmäärä, varovaisuus ja välinpitämättömyys (Duncan 1999, 125–136). Olisi kiinnostavaa tietää, johtuuko välinpitämättömyys ja passiivisuus osittain erityisestä aikuisen
sokeuden muodosta, kyvyttömyydestä huomata ja ymmärtää sukupuolisia prosesseja
teini-ikäisten keskuudessa, kun nämä prosessit muuttuvat ja kehittyvät läheisessä suhteessa siihen, mitä ympärillä olevassa maailmassa tapahtuu.
Neljä haastateltavista oli akateemisia pioneereja perheissään. En keskittynyt kysymyksiin luokkataustasta, mutta koulussa käytetyn seksistisen kielen yleisyydellä ja koulun
alueen sosiaalisella rakenteella näyttäisi olevan yhteys. Kun tutkitaan sukupuolisia prosesseja nuorten keskuudessa, monia eri näkökohtia täytyy ottaa huomioon samoin kuin
erilaisia tapoja selviytyä ristiriitaisista vaatimuksista ja ideologioista.
Etnologi, joka tutki erästä luokkaa peruskoulun kolmena viimeisenä vuotena, sai selville, että tytöt pyrkivät vähentämään seksististen sanojen vaikutusta, koska heidän
mukaansa sellaiset sanat olivat nyt menettäneet alkuperäisen merkityksensä ja niitä käytettiin nyt ilmaisemaan harmistumista ja kiukkua, korvaamaan vanhanaikaisia kirosanoja.
Mutta oli kuitenkin ilmeistä, että tutkija huomioi joissain tilanteissa reaktioita, joiden
mukaan oli loukkaavaa tulla kutsutuksi huoraksi tai kuunnella muita seksistisiä ilmaisuja.
(Lundgren 2000.)
Tiedämme, että sukupuolinen kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä ovat yhä suurelta
osin piilotettuja asioita kouluissa, yliopistoissa ja työpaikoilla samoin kuin muilla alueilla
Ruotsissa. Ainakin kaksi ristiriitaa on otettava huomioon yrittäessämme ymmärtää tätä.
Toinen on ehkä paikallisesti ruotsalainen, toinen taas maailmanlaajuinen. Mielestäni
ensimmäinen liittyy yhtäläisten mahdollisuuksien politiikan historiaan Ruotsissa. Toinen
on se, minkä määrittelen modernien yhteiskuntien seksifikaatioksi (Hägg 1998).
Yhtäläisten mahdollisuuksien ideologia on yleisesti hyväksytty, tai ainakaan sitä ei
avoimesti kyseenalaisteta Ruotsissa. Kuten edellä on mainittu, sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden suuntaan on otettu suuria askelia, mutta yhtäläisten mahdollisuuksien
ohjelmia jäsentävä hallinto työpaikoilla ja kouluissa on myös luonut vastustusta ja välinpitämättömyyttä. Tätä asiaa pitää korostaa monista eri näkökulmista. Ideologiana ja kunnianhimona on ollut luoda yhtäläiset mahdollisuudet, mutta se on ollut vaikea toteuttaa
huolimatta useista yrityksistä toimeenpanna se jokapäiväisessä elämässä. Vaatimukset
työpaikalla ja miesten vastustus kotityötä ja lastenhoitoa kohtaan ovat tuoneet yksilöille ja
perheille ongelmia, joita he ovat yrittäneet ratkaista. Yksi ratkaisu monille perheille on
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ollut säilyttää hyvin perinteinen työnjako kotona. 1990-luvulla julkisen sektorin suuret
leikkaukset ja hyvinvointivaltion kykenemättömyys pysytellä vaatimusten ja uusliberaalin markkinatalouden kehityksen tasolla ovat johtaneet hyvinvointivaltion hajoamiseen.
Vaikka kukaan ei virallisesti halua muuttaa oikeudenmukaisuuden ideologiaa, on olemassa argumentteja tätä ideologiaa vastaan. Kyseiset argumentit eivät liity valtasuhteisiin eivätkä normaaliuden ja seksuaalisuuden konstruktioihin vaan pikemminkin lasten
hyvinvointiin ja miesten ja naisten välisiin taloudellisiin eroihin. Muut argumentit, joita
käytetään kyseenalaistamaan sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta, ovat, että koska
emme ole yrityksistämme huolimatta onnistuneet saavuttamaan päämääriämme, meidän
pitää hyväksyä, että ihmiset eivät halua sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta, se on
luontoamme vastaan – naiset haluavat eri asioita kuin miehet, olemme erilaisia ja meidän
pitäisi hyväksyä se.
Suunnitelmat mahdollisuuksien tasa-arvosta sisältävät toimintasuunnitelmia seksuaalista häirintää vastaan. Monissa näistä suunnitelmista hyvä työpaikka määritellään paikaksi, joka on vapaa syrjinnästä ja häirinnästä. Toimintasuunnitelmat ovat erittäin tärkeitä silloin, kun joku haluaa ilmoittaa seksuaalisen häirinnän tapauksesta, mutta jos ja
kun joku on joutunut seksuaalisen häirinnän uhriksi, sitä voi olla vaikea ilmoittaa, koska
se rikkoo normaaliuden virallisen imagon. Tämä voisi aiheuttaa hyvistä laeista huolimatta ongelmia erityisesti kahdessa tilanteessa. Ensimmäisessä niistä häiritsijällä on johtava asema ja/tai hän on henkilö, jolla on valtaa ja vaikutusvaltaa ja monien ihmisten tuki
sekä työpaikalla että sen ulkopuolella. Toisessa tilanteessa loukkaukset määritellään sukupuoliseksi kiusoitteluksi eikä siten oteta vakavasti. Kommentit voisivat olla jotain tällaisia: sen ei ollut tarkoitus olla loukkaus, se oli vain vitsi. Suunsa kiinnipitäminen voi siksi
tuntua helpoimmalta tavalta päästä tilanteesta. Haastateltavat opiskelijat viittasivat juuri
tämänkaltaisiin selityksiin, kun he kertoivat, että opiskelijat pelkäävät sekä luennoitsijoiden että toisten opiskelijoiden pitävän heitä kiusankappaleina.
Vuoden 1999 laki, joka perustuu hallituksen lakiehdotukseen Kvinnofrid (1997/98:55),
on virstanpylväs seksuaalisen väkivallan lainsäädännössä Ruotsissa. Lakiehdotus ”Väkivalta naisia vastaan” sisältää muun muassa uuden lainsäädännön, muutoksia lainsäädännössä, toimenpiteitä tehokkaampaa työskentelyä varten poliisissa, haasteen ja sosiaaliset
palvelut sekä kasvavan taloudellisen tuen turvakodeille. Lakiehdotuksen parissa työskentelyä koordinoi tasa-arvoministeri oikeusministeriä ja sosiaali- ja terveysministeriä konsultoiden. Laki on vahvistanut sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden parissa työskentelevien ammattilaisten ja vapaaehtoisten mahdollisuuksia.
Sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden politiikka on todellakin tukenut muutoksia monin tavoin mutta myös luonut uusia ihanteita tavoiteltavaksi. Seksuaalisen väkivallan uhrien tukemiseksi on lakeja ja toimintasuunnitelmia. Seksuaalinen häirintä on nyt
määritelty yhdeksi kohdaksi erilaisten seksuaalisen väkivallan muotojen jatkumossa.
Globalisaatio ja markkinatalouden kehittyminen ovat avanneet uusia vaikuttamisen
mahdollisuuksia, jotka ovat melko lailla vastoin yhtäläisten mahdollisuuksien ideologiaa.
Mielestäni kyseistä konfliktia ei ole tutkittu avoimesti, kyseenalaistettu ja liitetty viralliseen sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden politiikkaan. Ruotsissa on tapahtunut
radikaaleja muutoksia elinolosuhteissa, ja kutsumani seksifikaatio on tunkeutunut nopeasti jokapäiväiseen elämään 1980-luvulta lähtien. Jokapäiväisen elämän seksifikaatio on
läheisessä yhteydessä uuteen talouteen. Inhimillistä läheisyyden ja rakkauden, seksuaalisen halun ja sensuaalisuuden tarvetta käytetään hyödykkeinä avoimen kaupallisesti
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hyväksi suorasukaisemmalla ja voimakkaammalla tavalla kuin koskaan ennen. (Hägg
1998, 21–22.) Lähes kaikki hyödykkeet markkinoilla ovat sukupuolistuneita joko tavalla,
jolla ne on suunnattu tosimiehelle tai tosinaiselle tai tavalla, jolla niitä markkinoidaan.
Yhdistämällä asioita, autoja, puhelimia, ruokaa, vakuutuksia jne. vartaloihin, kehonosiin,
romanttisiin kuviin, rakasteluun ja onnellisuuteen kuluttajien odotetaan yhdistävän tunteita ja seksuaalisuutta näihin hyödykkeisiin. Uusi media on avannut tilan seksistiselle
mainonnalle kaikkialla. Lehdistö on seurannut perässä. Vakavat päivälehdet julkaisevat
kuvia ja tekstiä, jotka olisi leimattu pornografiaksi 20 vuotta sitten, mutta ne julkaisevat
myös artikkeleita seksuaalista väkivaltaa ja naiskauppaa vastaan. Ympärillämme on
monia muitakin esimerkkejä tällaisesta ambivalentista liberalismista. Pornografian tuotanto, videot ja filmit, joissa seksuaalista väkivaltaa harjoitetaan monin eri tavoin, ovat
nyt helposti saatavilla kaikkialla. Viime vuosikymmenten kehitys on tässä suhteessa ollut
takaisku naisliikkeen tärkeitä arvoja vastaan ympäri maailmaa. Samanaikaisesti feministitutkijat ovat kuitenkin tehneet seksuaalisen väkivallan piilotettuja todellisuuksia näkyviksi (Eliasson 2000, 157–183). Monet piilotetut yhteydet olisi löydettävä ja niistä olisi
keskusteltava suhteessa sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden politiikkaan sekä
Ruotsissa että muualla.
Joissakin Euroopan maissa ja EU:ssa olevat vapaammat asenteet huumeita ja prostituutiota kohtaan muodostavat seksuaalisen väkivallan, lapsiin kohdistuvan seksuaalisen
väkivallan ja naiskaupan kanssa yhteyden, joka vie pohjan yrityksiltä luoda sukupuolten
välistä oikeudenmukaisuutta. Tyttöjen ja naisten taistelu vapaudesta yksilöinä, ihmisinä ja
seksuaalisina olentoina on uhka miesten valtaa kohtaan ympäri maailman.
Haastateltavat tekivät eron sen välillä, mikä on hyväksyttävää työelämässä ja yksityiselämässä. He pitivät lähes itsestään selvänä sitä, että seksuaalista häirintää on odotettavissa opiskelijoiden pubeissa, klubeissa ja ravintoloissa niin kuin missä tahansa julkisessa paikassa, jossa ihmisten oletetaan tekevän aloitteita ja etsivän kumppaneita. Koska
sanaa EI ei aina oteta todesta, on naisilla oltava strategioita, kun he kohtaavat ei-toivottua
käytöstä. On sanomattakin selvää, että reaktiot torjumiseen ovat joskus hyvin karkeita.
Tämän takia on tärkeä käyttää strategioita, jotka eivät tee epämiellyttävistä tilanteista
pahempia. Naisten on oltava varovaisia ja vastuuntuntoisia – muuten he saattavat joutua
vaikeuksiin.
Näillä aikuisten naisten asenteilla on joitain yhtäläisyyksiä koulussa meneillään olevien sukupuolisten prosessien kanssa. Brittiläisten tutkimusten mukaan nuoret naiset ovat
kehittäneet käsityksen feminiinisyydestä, maskuliinisuudesta ja seksuaalisuudesta, joka
perustuu pääasiassa uskomuksiin ja ideoihin siitä, mistä miehet pitävät ja mitä he haluavat. Tämä asenne on määritelty käsityksellä male in the head. Tytöt yrittivät elää sen
mukaan, minkä he kuvittelivat tai tiesivät olevan kumppaninsa odotuksia vastaavaa jopa
silloin, kun se aiheutti heille runsaasti ongelmia (Holland et al. 1998, 171–191). On
todennäköistä, että nuorilla ruotsalaisilla naisilla on myös male in the head määrittämässä heidän käsityksiään itsestään, vartaloistaan ja seksuaalisuudestaan. Eräässä ruotsalaisessa tutkimuksessa, joka käsitteli naisopiskelijoita ja heidän seksuaalitapojaan, oli
nähtävissä juuri tällaisia taipumuksia. Jotkut naisista hyväksyivät asioita, joista he eivät
pitäneet, koska he tiesivät tai uskoivat, että heidän kumppaninsa halusivat niitä tai pitivät
niistä. (Thydén 1999, 6.)
Tietoa asenteista ja arvoista seksuaalisuutta kohtaan tarvitaan valaisemaan seksuaalisen häirinnän merkitystä ja seurauksia. Yhteiskunnassa meneillään oleva seksifikaatio ja
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median tuottama seksuaalinen väkivalta ovat yhä peittyneinä moniin pilviin, jotka täytyy
puhaltaa pois, jos politiikantekijät kaikilla tasoilla todellakin haluavat tietää, millaisia
käsityksiä ja ideoita nuorilla ja aikuisilla on sukupuolten välisistä suhteista ja seksuaalisuudesta.

Päätelmiä seksuaalisen häirinnän tulevia tutkimuksia varten
Meillä oli vaikeuksia löytää halukkaita opiskelijoita osallistumaan pilottitutkimukseen.
Tätä ongelmaa on analysoitava ensimmäiseksi. On tärkeää, että kysymykset seksuaalisesta häirinnästä on hyvin selvästi eritelty ja määritelty kysymyslomakkeissa ja haastatteluissa. Tätä ei ollut tyydyttävästi toteutettu artikkelissa raportoidussa pilottitutkimuksessa.
Suunnitelman seksuaalisen häirinnän yleisyyden tutkimuksesta Uumajan yliopistossa
pitäisi käsittää opiskelijoita eri aloilta, ja sillä pitäisi mieluiten olla erilliset kysymyslomakkeet miehille ja naisille. Näissä kysymyslomakkeissa tulisi olla kysymyksiä asenteista ja kokemuksista, jotka liittyvät seksuaalisuuteen, pornografiaan, prostituutioon ja
muihin seksismiin ja jokapäiväisen elämän seksifikaatioon liittyviin asioihin. Seksuaalista
häirintää kokeneiden opiskelijoiden syvälliset haastattelut auttaisivat meitä ymmärtämään, millaisia ongelmia sellaiset kokemukset luovat ja millaista tukea yliopiston pitäisi
antaa. Ilman enempää tietoa ja syvempää analyysiä useat yritykset lopettaa seksuaalinen
häirintä ja sukupuolinen kiusaaminen ovat kuin leikkisi sokkoa.
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Sukupuolinen ja seksuaalinen häirintä sekä ahdistelu Oulun
yliopistossa – haasteita toimenpiteille
Mervi Heikkinen
Abstrakti
Tämän artikkelin tarkoitus on jatkaa keskustelua sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä sekä
ahdistelusta Oulun yliopistossa. Aihetta ovat 1990-luvulla käsitelleet Vappu Sunnari, Arja Rautio,
Matti Nuutinen ja Marja Väyrynen. Heidän tutkimuksensa keskittyivät tarkastelemaan opintojen
kuormittavuutta ja Oulun yliopistoa oppimisympäristönä, mutta sukupuolistuneisuus ja sukupuolinen häirintä ja ahdistelu sisältyivät heidän tutkimusteemoihinsa. Tarkastelen artikkelissani Oulun
yliopiston tilannetta keväällä 2002 kerätyn aineiston pohjalta. Sen mukaan Oulun yliopiston opiskelijat, jatko-opiskelijat ja henkilökunta ovat kohdanneet sukupuolista ja seksuaalista häirintää sekä
ahdistelua. Häirintää kokeneet ovat tunteneet itsensä yksinäisiksi ja epävarmoiksi siitä, miten tilanteessa tulisi toimia.

Johdanto
Kuvaannollisesti tieteen tekeminen on esitetty maskuliinisten tiedemiesten feminiiniseen
luontoon kohdistuvana paljastus- ja valloitusprojektina. Tämä metafora välittää tieteeseen sisältyvän heteroseksismin ideologian. Seksuaalisuus ja ruumis ovat tärkeitä mutta
vaiettuja käsitteitä yliopisto-organisaation toimintaa tutkittaessa. Organisaatiot, kuten yliopistot, tuottavat ja uusintavat sukupuolta sukupuolistuneissa/sukupuolistavissa rakenteissaan ja prosesseissaan. Yliopisto-organisaatio tekee tämän omalla erityisellä tavallaan
tiedon, tutkimuksen ja opetuksen tuottajana.1 Yliopistojen sukupuolistuneet/sukupuolista1. Yliopistolain mukaan yliopiston tehtävä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa nuorisoa palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Lain mukaan yliopistojen tulee järjestää toimintansa siten, että tutkimuksessa, koulutuksessa ja opetuksessa saavutetaan korkea kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. (Yliopistolaki 27.6.1997/645, 4§.)
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vat toimintamallit kulkeutuvat yliopiston toimijoiden kautta myös muihin organisaatioihin. (Acker 1992, 259, Calás & Smirchic 1992, 223.)
Ihmiset voivat tavata tulevan puolison tai kumppanin työympäristöissään (esim. Haavio-Mannila, 1988). Sukupuoli, seksuaalisuus, välittäminen ja kiintymys ovat osa ihmisten välisiä suhteita ja kanssakäymistä myös opiskeluympäristöissä. Sukupuolinen häirintä ja ahdistelu ei kuitenkaan ole osoitus välittämisestä tai kiintymyksestä vaan seksuaalisuuden alueella tapahtuvasta vallan väärinkäytöstä ja pyrkimyksestä alistaa toinen ihminen. (Thomas & Kitzinger 1997, 1, Mankkinen 1999, 220.)
Sukupuolinen häirintä ja ahdistelu sisältää vitsejä ja kommentteja, jotka implikoivat
sukupuolta tai seksuaalisuutta hyväksi käyttäviä stereotyyppisiä ja syrjiviä asenteita toista
sukupuolta kohtaan. Seksuaalinen häirintä ja ahdistelu sisältää edellä mainittujen lisäksi
ei-toivottuja fyysisiä tai verbaalisia seksuaalisia pyrkimyksiä, jotka ovat hyvien tapojen
vastaisia, esimerkiksi viettelevää käytöstä, seksuaalista lahjontaa ja pakottamista. (Mankkinen 1995, 24–25) Sukupuolinen ja seksuaalinen häirintä sekä ahdistelu on yksipuolista
ja ei-toivottua käyttäytymistä, jonka avulla pyritään alistamaan, toisarvoistamaan, kyseenalaistamaan tai kontrolloimaan toista (esim. Sunnari et al. 2002).
Koska käytetyt käsitteet olivat tutkimuksen alkuvaiheessa vielä vakiintumattomia,
sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä sekä ahdistelusta käytettiin esimerkiksi käsitteitä "ei-toivottu seksuaalinen huomio", "seksuaalinen painostaminen" ja yhä useammin
"seksuaalinen häirintä". Seksuaalisen häirinnän käsitettä käytettiin ensimmäisiä kertoja
Pohjois-Amerikassa 1970-luvun puolivälissä, joloin naisliike toi julkisuuteen naisten
kokemuksia heidän työympäristössä kohtaamastaan syrjinnästä ja vaati naisille oikeudenmukaista kohtelua. Käsite vakiintui suhteellisen nopeasti.
Seksuaalisen häirinnän käsitteen omaksumisesta ja ilmiön määrittelemisestä seurasi
seksuaalisen häirinnän ymmärtäminen sukupuolisen syrjinnän manifestaationa. Tutkimuksen ja tietoisuuden lisääntymisen seurauksena ilmiö, jota oli aikaisemmin pidetty
yksilön henkilökohtaisena harmina, muuttui julkiseksi yhteiskunnan ja organisaatioiden
ongelmaksi. (Thomas & Kitzinger 1997, 1–5.)
Alison M. Thomasin ja Celia Kitzingerin mukaan seksuaalinen häirintä voidaan jakaa
quid pro quo -häirintään (quid pro quo harassment), joka ilmenee seksuaalisina vaateina,
ja toimintaympäristöhäirintään (environmental harassment), jossa häirinnän kohde joutuu
sukupuolensa perusteella kokemaan häiritsevää käyttäytymistä ja jonka seurauksena työtai opiskeluympäristöstä tulee uhkaava tai vastenmielinen (Thomas & Kitzinger 1997, 4–
5). Sue Wise ja Liz Stanley (1987) puolestaan käyttävät metaforia sledgehammer harassment ja dripping tap harassment. Moukarihäirintä (sledgehammer harassment) viittaa
kaikkein äärimmäisiin fyysisen koskemattomuuden loukkauksiin, ja vuotavan vesihanan
häirintä (dripping tap harassment) koostuu toistuvista arkipäiväisistä tapauksista, kuten
viheltämisistä sekä vartaloa ja vaatetusta arvioivista katseista, jotka saattavat kokonaan
jäädä havaitsematta häirinnäksi. Wisen & Stanleyn (1987, 114) ja Thomasin (1997, 133)
mukaan tämä häirinnän muoto on yleisin.
Sukupuoliseen ja seksuaaliseen häirintään sekä ahdisteluun kohdistuvissa tutkimuksissa onkin viime aikoina käytetty heteroseksismin käsitettä, mikä tekee häirinnän heteronormatiivisen roolin ja luonteen näkyväksi. Debbie Epsteinin (1997, 167) mukaan normatiivinen sukupuoli tuotetaan heteroseksistisen häirinnän kautta, jossa "vastakkaiseen"
sukupuoleen kohdistuva oletettu halu on keskeistä. Tällaiset binaariset käsitykset sukupuolesta perustuvat käsitykseen heteroseksuaalisuuden normaaliudesta ja norminmukai-
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suudesta, jolloin homoseksuaalisuudesta tulee kiellettyä. Epsteinin mukaan tämä on keskeinen syy seksistisen häirinnän olemassaoloon. Hänen mukaansa seksistinen häirintä on
suhteessa ylläpidettyyn heteroseksuaalisuuteen. Tämän myötä hän kritisoi sukupuolisen
ja seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun selityksiä, jotka on yksinomaan liitetty miesten ja
naisten välisten valtasuhteiden säilyttämiseen ja vahvistamiseen. Epstein esittää neljä
tekijää, jotka ovat osallisina valtasuhteissa: 1) Sukupuoliset ja seksuaaliset suhteet rakennetaan samalla tavalla kuin muut erot, kuten ikä, rotu, etninen ryhmä, luokka ja/tai vammaisuus. 2) Heteroseksuaalisuus on normi, ja normista poikkeamisesta rangaistaan. 3)
Häirintä, joka kohdistuu homoseksuaalisiin tai homoseksuaalisiksi oletettuihin miehiin,
on osa valtarakenteiden konstruoimista. 4) Seksistinen häirintä ja painostaminen voidaan
nähdä pedagogiana, jossa miehet ja naiset opetetaan hyväksymään heteroseksuaalinen
normi. (Epstein 1997, 158.)
Seksuaalista häirintää on tutkittu yliopistoissa ja korkeakouluissa Skandinaviassa,
Euroopassa (esim. ESIB2 ja European Conference on Gender Equality in Higher Education -konferenssissa3) sekä voimakkaasti Pohjois-Amerikassa. Suomalaisissa alan tutkimuksissa käsiteltävään ilmiöön viittaaviksi käsitteiksi ovat 1980-luvun lopulla vakiintuneet sukupuolinen häirintä ja ahdistelu. Kyseistä termiä käytetään myös tässä artikkelissa.

Sukupuolisen häirinnän ja ahdistelun tutkimus
Sukupuolisesta häirinnästä on tehty sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimuksia,
joista saadut tulokset ovat olleet vaihtelevia.4 Suomessa vuonna 1998 julkaistun tasaarvobarometrin mukaan 29 prosenttia naisista ja 14 prosenttia miehistä on kokenut seksuaalista häirintää (Melkas 1998). Erityisesti nuoret naiset joutuvat kärsimään häiritsevästä
käytöksestä (sama). Erityisesti yliolkaisuus ja sanallinen seksuaalinen häirintä on lisääntynyt vuonna 2001 tehdyn tasa-arvobarometrin mukaan (Melkas 2001). Suomalaisissa
yliopistoissa tehdyissä tutkimuksissa (Mankkinen 1995, Varjus 1997, Sinkkonen 1997)
sukupuolista häirintää ja ahdistelua on kohdannut 2–34 prosenttia opiskelijoista ja henkilökunnasta. Tulokset vaihtelevat tieteenaloittain, mutta kaikilla aloilla ahdistellaan naisia
enemmän kuin miehiä. Teija Mankkinen (1995) on tehnyt kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen osalueen sisältäneen tutkimuksen sukupuolisesta häirinnästä ja ahdistelusta Helsingin
yliopistossa5. Mankkinen keräsi aineistonsa kyselylomakkeilla, ja lisäksi hän teki kah2. The National Unions of Students in Europe -projekti nimeltä The hidden Agenda – sexual violence in Universities, jonka rahoitti osittain Daphne Initiative of the European Commission. Projektissa tuotettiin kolme
raporttia, 1) Best Practices against Sexual Harassment and Violence at European Institutions of Higher Education (1998), 2) Konferenssiraportti ESIOBin Gender Conference: The Hidden Agenda – Sexual Harassment in Universities –konferenssista (1998) ja 3) Research and Results on Sexual Harassment and Violence
at European Institutions of Higher Education (1998).
3. Julkaisu Hard Work in the Academy on tulosta Helsingin konferenssista First European Conference on Gender Equality in Higher Education vuonna 1998.
4. Kvantitatiivista työpaikkatutkimusta on tehty Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Kanadassa, tehtyjen tutkimusten mukaan 42–88 prosenttia naisista ja 15–33 prosenttia miehistä oli saanut osakseen ei-toivottua seksuaalista huomiota (Thomas & Kitzinger 1997, 4).
5. Akateemista nuorallatanssia. Sukupuolinen häirintä ja ahdistelu Helsingin yliopistossa.
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deksan teemahaastattelua. Keskeistä hänen tutkimuksessaan oli saada selville, ketkä olivat joutuneet sukupuolisen häirinnän kohteeksi urallaan, ketkä olivat kohdanneet sukupuolista häirintää kahden edeltävän vuoden aikana ja miten se oli tapahtunut. Tutkimustulokset osoittivat, että 11 prosenttia henkilökunnasta ja 3 prosenttia opiskelijoista oli kokenut sukupuolista häirintää ja ahdistelua jossakin vaiheessa yliopistouraansa. 7 prosenttia
henkilökunnasta ja 3 prosenttia opiskelijoista oli joutunut häirinnän kohteeksi kahden
edeltävän vuoden aikana. (Mankkinen, 1999, 219.)
Mankkisen (1995, 25) mukaan ei-toivottu ja yksipuolinen seksuaalinen tai seksuaalissävytteinen verbaalinen tai fyysinen käyttäytyminen korostui vastaajien sukupuolisen häirinnän ja painostamisen määritelmissä. Mankkinen huomauttaa, että hänen vastaajansa
määrittelivät sukupuolisen häirinnän ja ahdistelun samansisältöisesti, minkä hän tulkitsee
tarkoittavan sitä, että määritelmä on yleisesti tiedossa ja sosiaalisesti hyväksytty.
Liisa Husun (2001)6 tutkimus tarkastelee akateemisten naisten kokemuksia syrjinnän
piiloisista muodoista. Husulle sukupuolinen häirintä ja äitiys ovat erityisiä, koska hänen
tulkintansa mukaan nämä aspektit ovat korostuneen sukupuolisia. Tutkimusmateriaali
kerättiin yhdestätoista suomalaisesta yliopistosta. Husun tutkimustulokset polemisoivat
yleistä käsitystä, että Suomi on tasa-arvokysymyksissä yksi maailman edistyneimmistä
maista.7

Kertoisitko kokemuksistasi?
Tutkimus sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä sekä
ahdistelusta Oulun yliopistossa
Oulun yliopiston henkilöstöstrategiassa määritetään, että yliopiston tulee tarjota tasaarvoiset työolosuhteet ja -tehtävät ja urakehitysmahdollisuudet jokaiselle maailmankatsomuksesta, etnisestä taustasta, iästä, uskonnosta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Oulun yliopistossa opiskelijoiden huonoa kohtelua kartoittanut tutkimus (Rautio,
Nuutinen & Väyrynen, 1999) ja opiskelijoiden työn kuormittavuutta tarkasteleva tutkimus (Sunnari, 2000) kuitenkin osoittivat, että opiskelijat ovat kokeneet sukupuolista ja
seksuaalista häirintää sekä ahdistelua. Kohdattu häirintä koostui seksistisestä oppimateriaalista, seksuaalisesti värittyneistä eleistä tai ilmaisuista, seksuaalisista vihjauksista ja vitseistä, seksuaalissävytteisistä sopimattomista kommenteista, jotka kohdistuivat ulkonäköön, vartaloon, vaatetukseen tai yksityiselämään, sekä painostuksesta seksuaalisiin palveluksiin. Sukupuolista häirintää ovat kokeneet pääasiassa naiset mutta myös miehet.
Häirintä sai opiskelijat tuntemaan olonsa hämmentyneeksi ja raivostuneeksi ja joskus se
johti jopa alan vaihtoon. (Sunnari et al. 2002.)

6. Sexism, support and survival in Academia. Academic Women and Hidden Discrimination in Finland.
7. Suomessa hieman yli 50 prosenttia yliopisto-opiskelijoista ja puolet jatko-opiskelijoista on naisia, mutta vain
20 prosenttia heistä pääsee korkeimpiin virkoihin yliopistossa. Yliopisto-organisaatio on perinteisesti patriarkaalinen ja hierarkkinen sekä ylläpitää homososiaalista ilmapiiriä, jossa miehiä suositaan uralla etenemisessä.
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Oulun yliopistolla on neljä tasa-arvoyhdyshenkilöä, jotka auttavat opiskelijoita tai henkilökuntaa tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä. Sukupuolista ja seksuaalista häirintää ja
ahdistelua kohdanneet ovat voineet ottaa heihin yhteyttä jo neljän vuoden ajan.8
Keväällä 2002 aineistonkeruun tavoitteena oli herättää keskustelua sukupuolisesta ja
seksuaalisesta häirinnästä sekä ahdistelusta. Opiskelijoita ja henkilökuntaa rohkaistiin kirjoittamaan seuraavien kysymysten avulla: Onko sukupuolinen ja seksuaalinen häirintä
sekä ahdistelu loppunut 1990-luvulla tehtyjen tasa-arvotoimenpiteiden seurauksena?9
Onko aiheesta tarpeellista enää keskustella?

Opiskelijoille ja henkilökunnalle tiedottaminen
Tutkimuksesta tiedotettiin Oulun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle tiedotusvälineissä. Ensimmäinen vaihe aloitettiin kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta
2002, kun yliopiston sisäinen tiedotuslehti Tietopisto ja opiskelijoiden Ylioppilaslehti julkaisivat artikkelin sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta. Pyysin
opiskelijoita ja henkilökuntaa kirjoittamaan vapaamuotoisesti omista kokemuksistaan
sekä tapauksista, joita he ovat nähneet sivusta. Miten häirintä tapahtui? Missä se tapahtui? Miten muut reagoivat siihen? Miten tilanne koettiin? Millaisia menettelytapoja häirintätilanteessa käytettiin? Mitkä asiat vaikuttivat häirintätilanteeseen? Miten häirintää
voidaan ehkäistä? Aineiston keräykseen suunniteltu Internet-lomake mahdollisti nimettömät vastaukset mutta antoi myös mahdollisuuden vaihtaa yhteystietoja lisäkeskustelua
varten. Vastauksia oli mahdollista lähettää sähköpostilla, kirjeenä tai soittamalla puhelimella.
Materiaalinkeruun toinen vaihe oli toukokuussa 2002, jolloin lähetin yliopiston sisäisenä jakeluna tiedotteet yliopiston henkilökunnalle. Tiedotteen sisältö oli sama kuin aiemmin yliopiston tiedotuslehdessä julkaistussa artikkelissa ja opiskelijalehdessä: siinä oli
lyhyt kuvaus, ja siinä pyydettiin aineistoa sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä
sekä ahdistelusta, joko henkilökohtaisista kokemuksista tai sivusta nähdyistä tapahtumista. Näiden kahden vaiheen välissä Oulun yliopiston naistutkimuksen oppiaine, NCRBprojekti10 ja Aware-projekti11 järjestivät seminaarin nimeltä “Dialogue between Africa
and the Arctic”, joka käsitteli väkivaltaa kasvatus- ja koulutusympäristöissä.
Haastateltavat kertoivat kokemuksistaan Internet-lomakkeen, sähköpostin, postin tai
puhelimen välityksellä. Lisäksi jotkut puhuivat häirintäkokemuksistaan kanssani kahden
8. Henkilöstöjohtaja on saanut viisi seksuaaliseen häirintään liittyvää yhteydenottoa viimeisten kolmen vuoden
aikana. Miespuoliseen opiskelijoiden yhdyshenkilöön, joka toimii henkilökunnan tasa-arvoyhdyshenkilönä,
on otettu yhteyttä kerran viimeisen vuoden aikana ja naispuoliseen kolme kertaa neljän vuoden aikana. Tämä
tieto on saatu puhelinkeskusteluissa kyseisten henkilöiden kanssa alkusyksystä 2002. Yhdyshenkilöt mainitsivat päällekkäisten tapausten mahdollisuudesta.
9. Tasa-arvolaki 1987–1995, Oulun yliopiston toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma 1997, joka palkittiin kansallisesti, ja ohjeet seksuaalisten häirintätapausten varalta 2001, jolloin tasa-arvokysymyksistä vastaavat yhdyshenkilöt nimettiin.
10. Network for Crisis Centres for Women in the Russian Barents region – and Barents region as whole.
11. Aware-projektin julkaisu Increasing Awareness in Educational Organisations of Sexualised and Gendered
Violence ja verkkoprojekti 2001–2002 ovat osaksi European Union DAPHNE initiativen rahoittamia.
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kesken kasvokkain. Aiheeseen liittyviä kontakteja kertyi yhteensä 18, joista tässä artikkelissa käsittelen osaa. Keskityn niiden ihmisten kertomuksiin, jotka antoivat omat yhteystietonsa. Yhteystietojen saaminen antoi mahdollisuuden luvan kysymiseen kokemusten
käyttämiseksi nimettöminä tässä artikkelissa ja dialogin jatkamiseen mahdollisen haastattelun muodossa.

Häirintätapausten kuvaus ja seuraamukset
Tässä artikkelissa käsiteltävä materiaali on saatu seitsemältä henkilöltä, jotka ovat joko
Oulun yliopiston opiskelijoita tai henkilökuntaa luonnontieteellisestä, kasvatustieteellisestä, lääketieteellisestä, teknillisestä ja humanistisesta tiedekunnasta. Viiden naisen vastaukset koskevat henkilökohtaisia sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän sekä ahdistelun
kokemuksia, ja yksi nainen kertoi kahdesta näkemästään tai kuulemastaan tapauksesta.
Miespuolinen vastaaja kirjoitti naiskollegan häiritsevästä paljastavasta vaatetuksesta.
Yliopiston henkilökuntaan kuuluva nainen kuvaa kahden naispuolisen vaihto-opiskelijan kokemia häirintätapauksia. Nämä kaksi tapausta ovat käsittelemäni aineiston tapaukset, joissa ei käsitellä omakohtaista häirintäkokemusta.
Vaihto-opiskelijoita on häiritty yliopistolla. Professori kutsui erästä naispuolista
vaihto-opiskelijaa avoimesti useaan kertaan ”Samantha Foxiksi” viitaten hänen
rintoihinsa.
Yliopiston henkilökuntaan kuuluva mies ahdisteli toista vaihto-opiskelijaa yhteissaunassa. Opiskelija kysyi johtuiko tämä hänen tummasta ihostaan ja erilaisuudestaan. Mies sai julkisen nuhtelun tiedekuntakokouksessa.
Naisopiskelija kertoi kokemuksiaan omasta yrityksestään ratkaista häirintätapaus neuvottelemalla. Neuvottelua ei kuitenkaan saatu onnistuneesti järjestettyä, ja sovitteluyritys
epäonnistui.
Oma ahdistelukokemukseni tapahtui yliopiston yhteydessä olevan opiskelijaasuintalon käytävällä. Olin nousemassa portaita asuntooni. Tuntematon mies kosketti takamustani kulkiessaan ohitseni porraskäytävässä valojen juuri sammuttua.
Olin järkyttynyt mutta sain kuitenkin puhuttua tilanteessa. Seuranneessa keskustelussa kävi ilmi, ettei mies ollut vuokralainen, vaan yliopistolla työskentelevä yliassistentti. Otin yhteyttä yliopiston tasa-arvoyhdyshenkilöön, jolle kerroin tapauksesta ja toiveistani sen ratkaisemisen suhteen. Tasa-arvoyhdyshenkilö otti yhteyttä
häiritsijään ja keskusteli asiasta hänen kanssaan. Häiritsijä ei ollut kiinnostunut
osallistumaan yhteiseen tapaamiseen, jossa hänen esimiehensä, henkilöstöpäällikkö, sukupuolisen häirinnän asiantuntija, tasa-arvoyhdyshenkilö ja minä olisimme kaikki läsnä. Hän kertoi tasa-arvoyhdyshenkilölle tekevänsä rikosilmoituksen, jos häneen otettaisi yhteyttä asian tiimoilta. Keinoni ratkaista tilanne tuntuivat
ajautuneen umpikujaan enkä tiennyt mitä muuta voisin enää tehdä. Kahden kuukauden päästä päätin lopulta tehdä oman rikosilmoitukseni ahdistelutapauksesta.
Yliopiston näkökulmasta oli ongelmallista, että ahdistelu tapahtui yliopiston yhteydessä olevan opiskelijoiden asuintalon käytävällä. Yliopiston lakimääräiset vel-
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voitteet eivät koske tätä aluetta, koska se kuuluu opiskelija-asuntosäätiölle. Yliopiston henkilökunnalla on kuitenkin pääsy rakennukseen.
Näissä kahdessa vastauksessa häiritsijä on joutunut edesvastuuseen teoistaan: ensimmäisessä ahdistelijaa nuhdeltiin, ja toisessa ahdistelusta tuli poliisitapaus. Kummassakin
tapauksessa ahdisteltu henkilö oli naispuolinen opiskelija ja ahdistelija miespuolinen yliopiston professori tai yliassistentti. Miehillä on vakituinen asema yliopistossa, jossa
ahdistelu tapahtui, ja he jatkoivat edelleen tehtävissään. Häirintätapauksen vieminen julkiseksi ja organisaation tasolle on vaativaa.
Kaksi naisopiskelijaa tuli keskustelemaan kokemastaan sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta kanssani henkilökohtaisesti. Ensimmäisessä tapauksessa
miesopiskelija oli pitkään seurannut naisopiskelijaa yliopistolla luennoille ja istuutunut
hänen läheisyyteensä. Kuukausien kuluttua naisopiskelijasta tuntui, että mies tuli liian
lähelle, hengitti hänen niskaansa ja etsi jatkuvasti mahdollisuutta päästä hänen seuraansa.
Myöhemmin mies yritti päästä vierailulle naisen asuntoon tarjoutumalla tuomaan hänelle
luentomonisteen. Nainen oli peloissaan tästä käyttäytymisestä eikä tiennyt, mitä muuta
olisi voinut tehdä kuin vältellä miestä parhaansa mukaan. Lopulta nainen käski tuskastuneena ja voimakkain äänenpainoin miehen pysyä poissa lähettyviltään. Tämä auttoi sen
verran, että mies ei uskaltanut tulla enää niin lähelle vaan jatkoi seurailua matkan päästä.
Toinen tapaus koski miesohjaajaa, joka jakoi naisopiskelijalle kurssitehtävän sanomalla “Tässä on helppo sanallinen tehtävä tytölle”. Nainen tunsi olonsa älyllisesti väheksytyksi, koska hänen saamansa tehtävä oli itse asiassa haastavampi kuin muut kurssilla
annetut laskutehtävät. Hän kertoi olleensa aluksi hämmästynyt ja myöhemmin raivoissaan. Opiskelija oli sitä mieltä, että asenteellaan ja väheksyvällä käytöksellään miesohjaaja kyseenalaisti kaikkien naisopiskelijoiden itseluottamuksen.
Jatko-opiskelija kertoi, miten hänen luottamuksellinen suhteensa ohjaajaan murentui
opintoihin liittyvällä matkalla.
Olimme ottaneet osaa seminaariin hyvässä yhteistyöhengessä, jonka jälkeen
menimme syömään ja oluelle. Siellä ohjaajani ehdotti minulle, että menisimme
hänen huoneeseensa (hän teki selväksi, että tarkoituksena olisi mennä yhdessä sänkyyn). Tilanne oli todella vaikea, hämmentävä ja järkyttävä, ja se tuhosi kaiken
luottamuksen väliltämme ja tulevaisuuden mahdollisuudet sekä työkaverina että
eritoten ohjaajanani. Jälkeenpäin minun oli mahdotonta pyytää ohjaajaltani tukea
tai jakaa ajatuksiani hänen kanssaan. Tapaamisemme rajoittuivat vain jatko-opintojeni kannalta olennaisiin. Luottamuksen puutteesta johtuen keskustelumme
tyrehtyivät ja minulle tuli tarve välttää häntä. Ohjaajan tuki olisi ollut erityisen tärkeä hänen asiantuntijuutensa vuoksi tutkimusalallani. Pystyin keskustelemaan
tilanteesta ainoastaan yhden työkaverin kanssa. Hänen oli vaikea uskoa tapausta
todeksi koska ohjaajaani pidettiin “vanhanaikaisena herrasmiehenä”. Jälkeenpäin
hän kertoi minulle ymmärtävänsä mistä puhun, koska muutkin olivat kokeneet
samankaltaisia tilanteita, mutta siinä vaiheessa olin jo yksin tutkimukseni kanssa.
Työmotivaationi laski enkä pystynyt enää palaamaan töihin, vaan jouduin pitkälle
sairaslomalle. Terveyteeni vaikutti usea eri asia, joista uhkaavaksi muuttunut suhteeni esimieheeni ei ollut vähäpätöisin.
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Ohjaaja alkoi tarkastella jatko-opiskelijaa mahdollisena seksikumppanina ja teki
hänelle ehdotuksen. Ohjaaja muutti ehdotuksellaan työ- ja opiskelupaikan roolit sukupuolistuneiksi ja seksuaalisiksi.
Henkilökuntaan kuuluva mies kysyi sähköpostiviestissä, voiko henkilökuntaan kuuluvan naisen vaatetusta pitää sukupuolisena ja seksuaalisena häirintänä ja ahdisteluna.
Voiko sopimatonta pukeutumista työpaikalla pitää seksuaalisena häirintänä ja
ahdisteluna ja miten sopimaton pukeutuminen määritellään? Minihameeseen
pukeutumisesta työpaikalla on keskusteltu julkisesti, mutta tässä tapauksessa on
kyse rintaliivittömyydestä. Nuori naistyöntekijä ei käytä rintaliivejä ja pitää toisinaan niin ohuita puseroita, että hänen rintansa ja nänninsä näkyvät selvästi läpi.
Minusta tässä on kyse samasta asiasta kuin jos miehet eivät pitäisi alusvaatteita ja
pukeutuisivat ohuisiin, valkoisiin läpinäkyviin puuvillahousuihin.
Vastaaja ei suoraan väitä, että tapaus on ahdistelua, mutta hän kuitenkin vastasi pyyntööni kertoa sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta. Onko kulttuurissamme miehelle ylipäätään sallittua ilmaista naisen pukeutumisen aiheuttamaa vaivautuneisuutta? Pukeutuminen on ollut ja on yhä yksi hyvin keskeinen muoto esittää sukupuolta. Sukupuolistunutta/sukupuolistavaa ulkonäköä kontrolloidaan tarkasti, uusinnetaan muodissa ja pidetään yllä joukkoviestimien välityksellä. Connell (1987, 187) kuvailee termillään "korostettu feminiinisyys" feminiinisyyden rakennetta, jolle on annettu
suurin kulttuurinen ja ideologinen tuki. Muodissa feminiinisyyttä luonnehtii keskeisesti
korostettu seksuaalisuus. Naiselliset ruumiin muodot ovat konkreettisesti näkyvillä osaksi
läpinäkyvien materiaalivalintojen vuoksi. Tämän mukaisesti muodin ydin on tytön ja naisen kuvaaminen seksuaalisesti heteroseksistiselle miehiselle katseelle houkuttelevana.
Connell (1987, 188) huomauttaa, että miehet organisoivat, rahoittavat ja ohjaavat suurinta osaa korostetun feminiinisyyden ylläpidosta. Korostettua feminiinisyyttä esitetään
erityisesti miehille, ja se on yhteydessä kodin ja makuuhuoneen yksityiselle alueelle.
Henkilökuntaan kuuluva nainen kertoo kokemuksestaan työympäristössään.
Mietin onko ulkomaalaisten miesten naispuolisille kollegoilleen aiheuttamista
ongelmista keskusteltu. Olin kohtelias ja ystävällinen ulkomaalaiselle tulokkaalle.
Kerran hän kysyi minulta seurustelinko ja vastasin myöntävästi. Silti hän lähetti
minulle epämukavan viestin liittyen minun muka voittamaani matkaan mukavan
seuralaisen kanssa. Vastasin, etten ole kiinnostunut. Myöhemmin hän lähetti
minulle kukkakimpun, jonka palautin. Olin todella nolostunut, enkä tiennyt mitä
tehdä. Työkaverini keskusteli asiasta toisen ulkomaalaisen kanssa, joka selitti tilanteen ahdistelijalle. Sen jälkeen minut jätettiin rauhaan. Myöhemmin keskustelin
asiasta tämän toisen ulkomaalaisen miehen kanssa mahdollisista väärintulkinnoista
jne. Mietin miksi minua vaivannut mies ei hyväksynyt, että seurustelin jo. Keskustelukumppanini vastasi että ei tietenkään, koska jos olisin seurustellut, miesystäväni olisi puuttunut asiaan ja selvittänyt tilanteen. Olin järkyttynyt, koska suomalaiset naiset hoitavat tuollaiset tilanteet itse.
Naisvastaaja pohdiskelee, kuinka kulttuuriset tavat voitaisiin huomioida, kun ollaan
tekemisissä eri etnisistä taustoista lähtevien ihmisten kanssa. Kulttuureissa on kiistatta
erilaisia määreitä sopivalle kanssakäymiselle ja käytökselle miesten ja naisten välillä.
Nainen ei maininnut ulkomaalaisten naisten aiheuttavan ongelmia käytöksellään. Pää-
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dymme tarkastelemaan organisaation vuorovaikutuksen heteroseksuaalista normatiivisuutta, jonka mukaisesti oletetaan osapuolten olevan heteroseksuaaleja.
Seksuaalisuuden alueella tapahtuva kamppailu on olennainen työpaikkojen valtapelissä, jossa naisten menestyminen riippuu siitä, kuinka he onnistuvat neuvottelemaan
oman seksuaalisuutensa (Acker 1992, 254, Pringle 1989, 176). Seksuaalisuuden alueella
naisia kohdellaan myös kaksinaismoralistisesti. Heteroseksistisessä kulttuurissa naiset
kohtaavat odotuksia seksuaalisuudesta ja seksuaalisista palveluista. Jos he vastaavat näihin odotuksiin, heidän saavutuksensa opiskelun ja uran piirissä esitetään ja nähdään
perustuvan heidän seksuaalisuuteensa.12

Tapausten pohjalta muodostettu yleiskuva
Analysoitu materiaali sisälsi kolme tapausta, joissa uhri tai ahdistelija olivat ulkomaalaisia. Jokaisessa näistä tapauksista ahdistelijat olivat suomalaisia tai ulkomaalaisia miespuolisia yliopiston henkilökunnan jäseniä, kun taas uhrit olivat suomalaisia tai ulkomaalaisia naisia, jotka opiskelivat tai työskentelivät yliopistossa.
Kaikki tässä keskustellut tapaukset olivat omakohtaisesti koettuja tai sivustanähtyjä
sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän sekä ahdistelun tapauksia. Kukaan ei kertonut
tekemästään sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä eikä ahdistelusta. Voiko olla
mahdollista, että ahdistelija ei ole tietoinen käytöksensä ahdistelevasta luonteesta?
Hegemoninen maskuliinisuus on heteronormatiivisen kulttuurin keskeinen konstruktio.
Se on rakentunut suhteessa naisiin ja alistettuihin maskuliinisuuksiin. Connellia mukaillen sukupuolista ja seksuaalista häirinää ja ahdistelua voi pitää osana maskuliinisuuksien
uudelleentuottamista (Connell 1987, 183), tässä tapauksessa erityisesti akateemisessa
kontekstissa.
Wisen ja Stanleyn (1987) metafora vuotavan vesihanan häirintä (dripping tap harassment) kuvaa osuvasti ei-toivotun sukupuolisen ja seksuaalisen käytöksen harmillista ja
väsyttävää jatkumista sekä sen sivuuttamista. Sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän sekä
ahdistelun läpitunkevuus kiteytyy termissä toimintaympäristöhäirintä (environmental
harassment). Nämä molemmat häirinnän piirteet näkyivät aineistossa. Äärimmäistä tapausta, moukarihäirintää (sledgehammer harassment), ei esiinny tutkitussa aineistossa eikä
painostamista tai pakottamistakaan, quid pro quo -häirintää, raportoitu, mikä ei kuitenkaan tarkoita, ettei niitä tapahtuisi lainkaan.
Fyysisen koskemattomuuden loukkaamista ja seksististä häirintää havaittiin jokaisessa
seitsemästä tapauksesta. Lisäksi kaikissa tapauksissa naiset joutuivat miesahdistelijan –
professorin, kollegan, ohjaajan tai toisen opiskelijan – kohteeksi. Ahdistelua kuvattiin eitoivottuna kosketuksena, vihjauksina tai törkeinä kommentteina, sukupuoleen perustuvana vähättelynä ja seksistisenä nimittelynä.
Yhdessä tapauksessa naispuolisen työtoverin pukeutuminen aiheutti miehelle vaivautuneisuutta, ja tilanne mitä ilmeisimmin loukkasi miestä. Hän kuvasi naisen läpikuultavaa puseroa ja rintaliivittömyyttä narsistiseksi ja sopimattomaksi työvaatetukseksi.
12. Cairns (1997, 91–111) käyttää iskulausetta "laudaturit lakanoiden välistä" (A's for lays) kuvatakseen tätä
ilmiötä.
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Häirinnän seurauksia uhrille, häiritsijälle ja yliopisto-organisaatiolle
Sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun kohteeksi joutunut opiskelija tai
henkilökunnan jäsen kärsi fyysisistä ja psyykkisistä oireista, kuten stressistä, fyysisistä
sairauksista, häpeästä, ärsyyntyneisyydestä ja oman itsensä kyseenalaistamisesta. Opiskelijoiden parissa sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun tilannetta on vältelty
ja käsitelty harmittavana tilanteena, joka säilyy epämiellyttävänä muistona. Opiskelijat
olivat huolissaan ahdistelijoiden ja vähättelijöiden valta-asemasta. Sekä opiskelijat että
henkilökuntaan kuuluvat osoittivat epävarmuutta määritellessään kokemustaan sukupuoliseksi ja seksuaaliseksi häirinnäksi sekä ahdisteluksi. Epävarmuus tuli esille myös tilanteen käsittelyssä ja jatkotoimenpiteisiin ryhtymisessä. Jatko-opiskelija kuvasi ahdistelua
seurannutta epävarmuuttaan ja tuen puutetta. "Olin yksin ongelmani kanssa." Tasa-arvoyhdyshenkilön konsultointi ei johtanut opiskelijan haluamaan lopputulokseen. "Ratkaisukeinoni näyttivät ajautuneen umpikujaan, enkä tiennyt mitä muuta voisin tehdä." Naispuolinen henkilökunnan jäsen kuvaa omaa kokemustaan seuraavasti: "Olin todella
häpeissäni enkä tiennyt mitä tehdä." Jatko-opiskelija kirjoittaa myös seuraavasti "Pystyin
keskustelemaan tilanteesta ainoastaan yhden työkaverini kanssa. Hänen oli vaikea uskoa
asiaa todeksi, koska ohjaajaani pidettiin ”vanhanaikaisena herrasmiehenä”.
Oulun yliopiston tasa-arvotoimikunnan mukaan sukupuolinen häirintä ja painostus on
kokijan taustaan ja maailmankatsomukseen pohjautuva henkilökohtainen kokemus. Tässä
määritelmässä koko vastuu jätetään yksilölle itselleen. Katkelmista välittyy kuva häirinnän kokemisesta henkilökohtaiseksi ongelmaksi. Tämänhetkisen käytännön mukaan uhrin
odotetaan olevan henkilökohtaisesti vastuussa koko tilanteesta juuri silloin, kun hän on
emotionaalisesti järkyttyneessä tilassa, kyseenalaistaa itseään ja kokee toimintamahdollisuutensa mitättömiksi.
Tasa-arvolain mukaan työpaikoilla ja opiskeluympäristöillä on vastuu suojella työntekijöitään ja opiskelijoitaan työ- tai opiskeluympäristössä tapahtuvalta ahdistelulta. Onko
yliopisto epäonnistunut tehtävässään? Vastaukset osoittavat, että ihmiset ovat halukkaita
puhumaan asiasta ja jakamaan kokemuksensa muiden kanssa ja ettei häirintä ole pelkästään henkilökohtainen ongelma. Lisäksi häirintä ei ole jokaisen henkilökohtaisesti määriteltävissä vaan pikemminkin sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentunut käsitys (vrt Mankkinen 1995). Vastauksissa ei tule esille, että yliopisto-organisaatiolta suoraviivaisesti odotettaisiin toimenpiteitä.
Häirintää kohdanneet ihmiset pyrkivät selvittämään tilanteen yksin tai työtoverin
kanssa, yhdessä tapauksessa tasa-arvoyhdyshenkilön tukemana. Häirintätapauksen tullessa esille yliopiston, tiedekunnan tai laitoksen keinot ryhtyä toimenpiteisiin vaikuttavat
riittämättömiltä ja hitailta. Vaikuttaa siltä, että häirintätapauksiin puuttuminen vaatii työja opiskeluympäristöltä erityisiä henkilöstöresursseja ja asiantuntijuutta. Kaikilla kuitenkin pitäisi olla ainakin tieto siitä, mihin voi ottaa yhteyttä häirintätapauksen sattuessa.
Häirinnän uhrille tilanne on hankala. Opiskelusta ja työnteosta tulee monimutkaista,
kun ahdistelijaa joudutaan välttelemään, ja tämä voi vaikuttaa negatiivisesti uhrin uraan.
Häirintää ja ahdistelua kokeneet eivät tiedä, keneen ottaa yhteyttä, mistä saada tukea ja
kuinka toimia. Jos ulkopuoliset kyseenalaistavat häirintäkokemuksen, häiritty joutuu toistamiseen uhriksi, mikä edelleen hankaloittaa hänen asemaansa. Tällä hetkellä yliopiston
toimintamallissa painotetaan häirinnän jälkikäsittelyä. Tarpeellista olisi kehittää häirintää
kokeneille luottamuksellisia kontaktikanavia, jotta tilanne saataisiin käsiteltyä välittö-
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mästi ja tehokkaasti.13 On ilmeistä, että yliopisto-organisaation täytyy nähdä vaivaa sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun estämiseksi. Sukupuolinen häirintä koskee koko yliopisto-organisaatiota: uhreja, ahdistelijoita ja niitä, jotka ovat tietämättömiä
koko ilmiöstä. Kyse on yksilöllisestä kokemuksesta ja määrityksestä, mutta myös organisaation ja yhteiskunnan käytänteistä.

Tarkastelu
Kaikkiaan hyvin pieni osa opiskelijoista ja henkilökunnasta vastasi aineistopyyntöön.
Syynä tähän voi olla se, että aineisto kerättiin lyhyessä ajassa ja vähäeleisesti. Sukupuoliseen ja seksuaaliseen häirintään ja ahdisteluun liittyvien kokemusten jakaminen vaatii
monivaiheista tiedostamista. Ensiksikin koettu häirintä on täytynyt määritellä poikkeukselliseksi käytökseksi, toiseksi se on täytynyt nimetä sukupuoliseksi häirinnäksi ja kirjoitettaessa siitä se on myös täytynyt määrittää ainakin jonkinasteiseksi ongelmaksi (vrt.
Piispa & Heiskanen 2000, 10–11). Kathleen V. Cairns (1997, 94) väittää, että naiset ovat
hiljaa ja syyttävät itseään kokemastaan sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä ja
ahdistelusta eivätkä ole halukkaita ilmoittamaan kohtaamastaan epäoikeudenmukaisesta
käytöksestä. Cairns (ibid.) esittää, ettei hiljaisuus ole "henkilökohtainen" ongelma vaan
systeemisessä syrjinnässä tuotettu asiaintila. Hän identifioi kolme toisiinsa liittyvää prosessia, jotka tuottavat hiljaisuutta ja itsesyytöstä: 1) Naisen identiteetti on sirpaloitunut
patriarkaalisessa yhteiskunnassa, jossa naiseus määritetään alentavien ja rajoittavien
mikä-kysymysten avulla kuka-kysymysten sijaan. 2) Sosiaalisen elämän mieskeskeiset
normit heijastavat sisäistettyjä fyysisiä ja psyykkisiä naiseuden muutoksia, joiden kautta
ruumiillistunut feminiinisyys ja rajoittunut ymmärrys omasta henkilökohtaisesta toimijuudesta muodostuvat. 3) Naisten hiljaisuus voidaan nähdä myös vastustuksena. (Cairns
1997, 94.) Vastaukset saivat minut kuitenkin vakuuttuneeksi siitä, ettei asiasta ole vielä
riittävästi keskusteltu vaan että on tarpeen jatkaa aiheen käsittelyä.
Kukaan vastaajista ei kertonut vaikeasta sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän ja
ahdistelun tapauksesta tai pitkäkestoisesta häirinnästä. On kuitenkin syytä uskoa, että vaiettuja tapauksia on olemassa. Häirintää pidetään erityisen häpeällisenä uhrille, ja syytä on
etsitty uhrin provosoivasta käytöksestä. Rhoda Unger ja Cindy Crawford (1996, 536) esittävät aiemman uhriutumisen ennustavan uutta uhriutumista. Yksilöä ei siksi saa jättää
yksin selviytymään sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta, vaan
sukupuolinen väkivalta tulee nähdä laajempana organisaation ja kulttuurin ongelmana.
Carrie Herbert (1997, 30–31) esittää kolmeosaisen mallin, jonka avulla voidaan puuttua sukupuoliseen ja seksuaaliseen häirintään ja ahdisteluun. Ensiksikin opettajien ja
luennoitsijoiden tulisi olla tietoisia sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta. Toiseksi organisaatioilla tulisi olla käytännön ohjeita häirintätilanteita varten. Kolmanneksi poikia ja miehiä tulisi kouluttaa tasa-arvoiseen kanssakäymiseen tyttöjen ja
naisten kanssa ilman sukupuolista ja seksuaalista häirintää ja ahdistelua. Viimeinen kohta
on erittäin haasteellinen, koska siinä toimitaan kulttuurin syvärakenteen tasolla, jolla
13. Oma tuotoksen oli Internet-lomake www.eduoulu.fi/aware/kysely, joka mahdollistaa sekä yhteydenotot sisältävät että nimettömät yhteydenotot.
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myös sukupuoli määritetään (Epstein 1997, Cairns 1997, Anttonen & Riimala, 1998). Jeff
Hearn esittää, että seksuaaliseen häirintään tulisi puuttua yksilön, organisaation ja hallinnon tasoilla (Hagman & Hearn 1999, 217). Sisällytän nämä tasot myös omiin ehdotuksiini häirinnänvastaisiksi toimenpiteiksi ja Herbertin mallia mukaillen esitän kolme keskeistä haastetta Oulun yliopistolle: 1) avoin julkinen keskustelu (ennaltaehkäisy), 2) selkeästi määritellyt ilmoitus- ja asiantuntevat käsittelykanavat (jälkihoito) ja 3) ilmiön jatkuva tutkiminen (tiedostaminen).
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Tapaustutkimus ripissä ja maallikkosielunhoidossa tapahtuneesta seksuaalisesta ahdistelusta
Vappu Sunnari, Anja-Leena Huotari ja Niina Kuorikoski
Abstrakti
Artikkelissa tarkastellaan seksuaalista ahdistelua ja häirintää, joka tapahtui ripin ja sielunhoidon
yhteydessä, sekä ahdistelun seurauksia häiritylle ja hänen selviytymisensä keinoja. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten häirintäkontekstin uskonnollinen yhteisö sekä muut tahot, joihin häiritty otti
yhteyttä, reagoivat tapahtuneeseen ja häirityn vaatimuksiin saada häiritsijä tilille. Tapaukseen liittyvä väkivalta oli sekä hengellistä että seksuaalista, mutta tässä artikkelissa keskitytään lähinnä jälkimmäiseen. Artikkelin avulla pyritään edistämään naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta ja sen ehkäisemisestä käytävää keskustelua yleensä ja aivan erityisesti siitä käytävää keskustelua sellaisissa instituutioissa, jotka pitävät erityistehtävänään ihmis- ja arvokasvatusta sekä arvojen
vaalimista, kuten kirkko ja koulu tekevät.

Artikkelin fokus
Artikkelissa tartutaan kompleksiseen ja syvästi vaiettuun teemaan eli uskonnollisessa
kontekstissa tapahtuvaan seksuaaliseen väkivaltaan. Asiaa tarkastellaan tapauskertomuksen avulla. Ahdistelu tapahtui ripin ja sielunhoidon yhteydessä Suomen evankelisluterilaisen kirkon karismaattiseen liikkeeseen kuuluvan maallikkosielunhoitajan toimesta.
Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa karismaattisuudeksi kutsuttua toimintaa ja ajattelutapaa on ennen kaikkea ns. viidennessä herätysliikkeessä, josta käytetään myös nimitystä uuspietismi. (Havia 2002, Heino 2002.)1
1. Tunnusomaista karismaattiselle liikkeelle on niin sanottujen pyhän hengen lahjojen korostaminen. Tällaisina
pidetään esimerkiksi kykyä parantaa sairaita, profetoida ja puhua kielillä. Liikkeen sisällä oletetaan, että vain
jotkut voivat saada edellä mainittuja taitoja ja voitelun toimia ”siunauksen kanavana”. (Havia 2002, Heino
2002, Vainio 2001.) Viidesläisyyden lisäksi karismaattinen liike vaikuttaa Suomessa mm. vapaakirkossa ja
helluntailaisuudessa.
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Ahdistelun uhri, josta käytetään nimeä Jaana, on nykyisin yksilöllisellä varhaiseläkkeellä oleva luokanopettaja, ja ahdistelija, Karisma, toimii kirkon ulkopuolisessa virassa,
mutta hoitaa myös erilaisia seurakunnan luottamustoimia. Maallikkosielunhoitajana hän
toimii ennen kaikkea kirkon karismaattisen liikkeen tilaisuuksissa.
Häirintä tapahtui Jaanan kotona, missä Karisma oli toimittamassa Jaanalle rippiä ja
sielunhoitoa.2 Ahdistelu- ja häirintätapahtuman lisäksi artikkelissa paneudutaan tapahtuman seurauksiin Jaanalle sekä hänen pyrkimyksiinsä saada oikeutta itselleen sekä saada
kirkko kantamaan vastuuta asiasta. Näiltä osin huomiota kiinnitetään ennen kaikkea siihen, miten ja mitä asioita häirintätapahtumasta ja sitä seuranneesta prosessista merkityksellistävät ahdistelija ja kirkon edustajat verrattuna siihen, mitä Jaana merkityksellistää.
Artikkelia on rakennettu kiinteässä yhteistyössä häirinnän kohteena olleen naisen kanssa.
Hän on lukenut ja kommentoinut tekstiä sen eri vaiheissa ja hyväksynyt sen julkaistavaksi. Tapahtuman muille osapuolille artikkelia ei ole luetettu. Kaikkien osapuolten henkilöllisyys suojataan peitenimin ja jättämällä henkilöllisyyden paljastavia yksityiskohtia
mainitsematta. Lisäksi kertomukseen on tehty intimiteettiä suojaamaan tarkoitettuja, asiasisältöjen kannalta epäolennaisia muutoksia.

Seksuaalinen väkivalta uskonnollisissa yhteisöissä ja yhteyksissä –
syvään vaiettu asia
Miesten naisia kohtaan harjoittama väkivalta on yksi väkivallan muoto kaikkialla maailmassa. Useat tutkimukset antavat viitteitä siitä, että sitä esiintyisi kaikissa yhteiskuntaluokissa, ideologioissa, roduissa ja etnisissä ryhmittymissä, vaikka sen määrä ja laatu vaihtelevatkin sekä historiallisesti että kulttuurisesti. (Bachman & Saltzman 1995, Heise 1997,
Rospenda et al. 1998, Macey 1999, UNIFEM 1999, United 1999.) Naisiin kohdistuvan
väkivallan erityinen muoto on seksuaalinen väkivalta, jossa kuitenkaan useinkaan ei näytä olevan kyse seksuaalisuudesta sinänsä vaan kontrollista ja dominoinnista, jossa sukupuolta ja seksuaalisuutta käytetään välineinä. (Thomas & Kitzinger 1997, Boasdottir
1998).3 Seksuaalinen ahdistelu, seksistiset puheet, häiritsevät vihjailut sekä seksiin pakottaminen ja raiskaus ovat esimerkkejä seksuaalisesta väkivallasta.
2. Ripillä uskonnollisissa yhteyksissä tarkoitetaan kaksiosaista tapahtumaa: ns. synnintunnustusta ja synninpäästöä. Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa rippi voi tapahtua jumalanpalveluksissa ns. yleisenä rippinä, kirkon työntekijän ja ripittäytyjän kahdenkeskisenä toimituksena ja maallikkorippinä, jotka myös voivat
olla muodoltaan kollektiivisia tai kahdenkeskisiä. Katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa rippi on sakramentti
ja sen vastaanottajana voi olla ainoastaan pappi. Luterilaisuudessa rippi ei ole sakramentti, joten sen voi ottaa
vastaan muukin kirkon jäsen kuin pappi. Kaikesta huolimatta rippiä pidetään myös luterilaisessa kirkossa
pyhänä toimituksena ja henkilöä, joka ottaa ripin vastaan, pidetään jumalan edustajana. (Kettunen 1998.)
Kirkon harjoittamalla sielunhoidolla puolestaan tarkoitetaan ihmisten auttamista uskonnollisissa ja muissa
elämän asioissa. Kaksivuotisen koulutuksen käyneiden sielunhoitajien lisäksi kirkon sisällä toimii ns. maallikkosielunhoitajia, joiden koulutus voi rajoittua jopa viikkoon (Aalto et al. 1998). Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa maallikkosielunhoitajia on ennen kaikkea ns. uuspietistisessä liikkeessä. Maallikkosielunhoitajat siunataan työhönsä kirkon alttarilla.
3. Jotkut tutkijat ovatkin sitä mieltä, että seksuaalisuus muodostaa miesten naisiin kohdistaman alistamisen ytimen, ja he puhuvat mieluummin naisten alistamisen erotisoinnista kuin seksuaalisesta väkivallasta (e.g. Jackson 1987, Lundgren 1990).
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Kirkoilla ja monilla muilla uskonnollisilla yhteisöillä on sekä opillisia että toimintaorganisaatioon ja -ideaan liittyviä tekijöitä, jotka tekevät niistä seksuaalisen väkivallan
suhteen erityisiä. Ensinnäkin nämä instituutiot ovat usein vahvasti patriarkaalisia (Lundgren 1990, Nenola 1986, 1999, Koivunen 1994, 1995)4. Toiseksi, monissa uskonnollisissa
opeissa seksi ja seksuaalisuus biologisoidaan ja niitä pidetään ihmisen lihalliseen heikkouteen kuuluvina asioina erotuksena hengelliseksi nimetystä, jota pidetään arvokkaana
(Lundgren 1990, Koivunen 1994, Nissinen 1999). Kolmanneksi, uskonnollisissa yhteisöissä korostetaan tyypillisesti perheyhteyksiin miellettyä läheisyyttä, luottamuksellisuutta ja turvallisuutta, mikä näkyy esimerkiksi termeissä uskonsisar, uskonveli, vaikka
yhteisön jäsenet saattavat tosiasiallisesti tuntea toisensa hyvin kapea-alaisesti. Neljänneksi, Raamatun tekstien patriarkaattinen tulkinta ylläpitää vahvaa, dikotomista ja vaikeasti muutettavaa madonnan ja huoran metaforille rakentuvaa naiskuvaa (Farrell 1991,
Koivunen 1994, Sered 1999). Viidenneksi, kristinusko on historiallisesti ollut – ja yhä
edelleen on – niin olennainen osa kulttuurimme syvärakennetta, että sen välittämät naisja mieskuvat ovat tärkeässä asemassa kulttuurimme ihmiskuvien perustan rakentumisessa
(Vuola 1994, 1999, Helve 1999), vaikka uskonnolla ja kirkolla ei olekaan kovin merkittävää asemaa useimpien suomalaisten tietoisissa arjen valinnoissa eikä toiminnoissa.

Aineistot ja niiden analysoinnin tapa
Artikkelin aineisto koostuu suullisista ja kirjoitetuista teksteistä. Haastattelut on tehty Jaanalle, ja nauhoitettuina niitä on 5 tuntia 30 minuuttia. Haastattelukertoja oli neljä. Ne olivat luottamuksellisia, ja niissä edettiin pääasiassa Jaanan ehdoilla. Ennen ensimmäistä
haastattelua haastattelijat saivat luettavakseen Jaanan kirjoittaman noin 30 sivun laajuisen selostuksen häirintätapahtumasta ja sen seuraamuksista. Nauhoittamattomia, täydentäviä haastatteluja ja keskusteluja on käyty useita kymmeniä tunteja.
Haastattelujen lisäksi artikkelissa on käytetty Jaanan ja tapauksen toisen osapuolen,
Karisman, sekä kirkon alueellisen korkean virkamiehen, Vartijan ja tuomioelimen prosessin aikana asiasta laatimia dokumentteja. Jaanan kirjoittamia dokumentteja on paljon. Se
johtuu siitä, että hänen tapanaan oli työstää itseään uhriuttaneita ja masentaneita kokemuksia kirjoittamalla niistä välittömästi tällaisten kokemusten jälkeen. Kirjoittamisen
avulla hän ikään kuin jatkoi keskustelua hänet uhriuttaneen kumppaninsa kanssa. Karisman osalta käytettävänä on ollut hänen kaksi kirjettään Jaanalle sekä hänen laatimansa
selostus tuomioelimelle. Vartijan Jaanalle lähettämiä kirjeitä on kolme, ja tuomioelimeltä
on ollut käytettävissä sen laatima vastaus Jaanan tutkimuspyyntöön.
Aineiston analysointimetodi sijoittuu kertomusanalyyttisen ja diskurssianalyyttisen
tutkimusotteen välimaastoon. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että diskurssianalyyttisille
metodeille tyypillisen aineiston pilkkomisen sijasta pyritään häirintää tarkastelemaan
tapahtumakontekstissa ja häirintätapahtumasta on konstruoitu kertomus myös lukijoita
varten. Kertomus on rakennettu Jaanalta kerättyjen, Jaanan haastatteluihin perustuvien
aineistojen perusteella. Perustavanlaatuinen syy tähän on se, että seksuaalinen häirintä
4. Uskonnollisten yhteisöjen patriarkaalisuudesta ja sen juurista ks. esim. Farrell 1991, 340–341, 344–345, Koivunen 1994.
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määrittyy häirinnäksi nimenomaan kontekstistaan ja häirityn kokemuksesta käsin. Toiseksi, erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, miten tapahtuman ja sen jälkeisen prosessin
eri osapuolet argumentoivat asioita. Nämä molemmat ovat tyypillisiä kertomusanalyysille. Mutta tekstejä tarkastellaan myös tapana puhua asioista ja pyrkimyksenä vaikuttaa
tapahtumien tulkintoihin, mitkä seikat ovat enemmän tyypillistä diskurssianalyyttisille
kuin kertomusanalyyttisille lähestymistavoille.

Tapauskuvaus
Jaana on 63-vuotias, yksilöllisellä varhaiseläkkeellä oleva entinen luokanopettaja ja entinen suomenmestaruustasoinen kilpaurheilija golfissa sekä yhden aikuisen lapsen äiti.
Hänen miehensä, joka myös oli opettaja, kuoli yllättäen joitakin vuosia sitten. Jaanaa seksuaalisesti häirinnyt mies, Karisma, on Jaanan sukulaisen aviomies ja iältään suurin piirtein Jaanan ikäinen. Hän toimii kirkon ulkopuolisen, akateemisen päivätyönsä ohella paikallisesti merkittävissä kirkon luottamustehtävissä ja maallikkosielunhoitajana sekä ns.
voideltuna karismaattisessa liikkeessä.
Jaana jäi miehensä kuoleman jälkeen yksin, sillä hänen poikansa oli juuri muuttanut
ulkomaille. Aikaisempien turvamuurien ja verkostojen katoaminen sai hänet hakemaan
turvaa Raamatusta. Osana uutta elämänsuuntaustaan hän ripittäytyi uskovaiselle naisystävälleen. Evankelisluterilaisen kirkon jäsenenä hän ei sinänsä ollut uusi, sillä hän oli kuulunut siihen lapsuudestaan asti ja oli opettanutkin uskontoa 35 vuotta. Suomalaisille tyypillisesti uskonnolla ei kuitenkaan ollut ollut merkittävää asemaa hänen henkilökohtaisessa elämässään. Jaana koki uskonnollisen käänteensä niin tärkeäksi itselleen, että
ilmoitteli siitä myös sukulaisilleen, joista yksi oli Kaisa.
Pari päivää myöhemmin Kaisa otti yhteyttä Jaanaan ja ilmoitti, että hänen miehensä
Karisma olisi torstai-iltana tulossa Jaanan kotiin tuomaan uskonnollista materiaalia ja
”opettamaan uskon asioissa”. Jaanasta uskon opettaminen tuntui oudolta. Hän sanoi, ettei
olisi kotona vaan ohjaamassa hallilla golfjunioreita. Uskonnolliset materiaalit hän pyysi
jättämään postilaatikkoon. Karisma kuitenkin tuli golfhallille, odotti, että Jaanan ohjaamat harjoitukset päättyivät ja ajoi tämän perässä Jaanan kotiin.
Jaana ei huomannut, että Karisma olisi tullessaan reagoinut millään tavalla siihen, että
hän tuli ensimmäistä kertaa Jaanan kotiin eikä siihenkään, että Jaanan koti oli surukoti,
mikä näkyi esimerkiksi siitä, että olohuoneen pöydällä oli Jaanan aviomiehen kuva kynttilöiden kehystämänä. Tämä oli kuollut reilu kuukausi aiemmin.
Karisma meni olohuoneen sohvalle. Jaana istuutui nojatuoliin jonkin matkan päähän
sohvasta ja yritti aloittaa keskustelun itselleen ajankohtaisesta teemasta eli golfharrastuksesta. Teema oli hänelle ajankohtainen, koska Karisma oli todennut, että Jaanan pitäisi
lopettaa se uskoon tulon vuoksi. Sukulaisuusyhteyden vuoksi Jaana yritti puhua tuttavallisesti. Karisman toimintakoodi kuitenkin oli toinen. Hän asettui uskonnollisen johtajan
rooliin esittäen, että aluksi rukoiltaisiin ja että Jaana tulisi istumaan hänen viereensä sohvalle:
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”(…) ihmettelin, että näinkö uskovaisten pitää istua. Katsoin mieheni (…)
valokuvaa, (…) tunsin ahdistusta ja yritin siirtyä takaisin nojatuoliin. Karisma
vetosi Jumalaan. Hän sanoi, että emme voi rukoilla kunnolla, jos en istu hänen
vieressään (kylki kyljessä). En halunnut vastustaa Jumalaa, mutta tunsin, että
Karisman vieressä oli paha istua. (…) Pelosta huolimatta yritin vakuutella itselleni,
että kyllä Karisma tietää, miten pitää istua ja miten pitää rukoilla, koska hän oli
niin kauan ollut uskossa. (…)” (Jaana 1997.)
Rukous kesti pitkään. Karisma yritti rukouksen välissä painaa Jaanan päätä rintaansa
vasten. Jaanasta tämä tuntui siinä määrin epämiellyttävältä, että hän alkoi itkeä ja yritti
nousta pois. Karisma lopetti rukouksen, tarttui Jaanan kädestä ja esitti, että Jaana tunnustaisi hänelle seuraavaksi kaikki syntinsä. Jaana huomautti, että hän oli jo ripittäytynyt.
Karisman mukaan aiempi rippi ei ollut riittävä, koska siinä ei ollut käsitelty kaikkia syntejä käsky käskyltä. Jaana suostui uusintarippiin ajatellen voivansa todistaa sen avulla
Karismalle, että hänen uskonsa oli aito eikä hänellä ollut salaisuuksia. Käsky käskyltä hän
alkoi kertoa asioita, joissa hän koki tehneensä syntiä. Hänelle olivat tulleet tärkeiksi
ensimmäinen, toinen ja kolmas käsky. Hän tunsi rikkoneensa niitä vastaan olemalla tyytyväinen elämäänsä, vaikka hänen suhteensa jumalaan oli ollut etäinen. Neljännestä käskystä hänellä ei ollut paljon sanottavaa eikä viidennestäkään, vaikka Karisma tuntui odottavan muuta. Niinpä Jaana kiirehti kertomaan asiasta, jossa hän tunsi rikkoneensa kuudetta käskyä 29 vuotta aiemmin.
Karisma ei ollut kysellyt yksityiskohtia kolmeen ensimmäiseen käskyyn liittyneistä
asioista, mutta seksiin hän tarttui heti. Hän alkoi kysellä: ”Missä se tapahtui? Miten se
tapahtui? Kenen kanssa?” Jaana mietti, näinkö tarkasti jumala halusi asian kerrottavan, ja
kiusaantuneena, intiimiä kieltä varoen alkoi vastailla kysymyksiin. Jaanan kiusaantuneisuutta lisäsi se, että Karisma piti suutaan aivan hänen korvansa vieressä. Karisma sen
sijaan ei kysymyksillään tunnistanut intiimin rajaa. Kauhuissaan Jaana tunsi, ettei ollut
enää ripissä, ja hän alkoi itkeä. Karisma otti hänestä kiinni ja jatkoi: ”Oliko se pelkkää
naimista vai oliko siinä muutakin?” Jaana tunsi kuolevansa hapen puutteeseen, mutta
Karisma vain yltyi.
(…) Rippi-isä (…) sähisi: ”Huora, minähän arvasin, että Sinä olet huora! Minä
arvaan aina kaikkien naisten synnit! (…) Mitähän poikasi sanoo, jos hän saa
kuulla, että Sinä olet huora!” Olin suunniltani kauhusta ja aloin itkun lisäksi tuntea
paniikkia. En pystynyt liikkumaan, mutta julma rippi-isä huusi molemmat kädet
nyrkissä: ”Kyllä Sinä olet ollut huono äiti!” Laitoin kädet pääni suojaksi ja väistin
hänen kättään! (Jaana 1997, 2002a.)
Huonoksi äidiksi leimaaminen ja vihjaus siitä, että Jaanan ripissä kertoma asia voitaisiin saattaa pojan tietoon, herättivät Jaanassa voimakasta vastarintaa. Hän ryhtyi miettimään, kenelle kertoisi Karisman väärinkäytöksistä. Puhelimen soiminen katkaisi tilanteen. Jaanan mennessä vastaamaan Karisma huomautti, ettei illan tapahtumista saa kertoa
kenellekään. Jaana totteli ja vaikeni, vaikka soittaja, Jaanan poika, tuntui huomanneen,
että jotakin oli vialla, ja halusi tietää, mikä. Puhelun jälkeen Karisma jatkoi puheitaan
seksuaalisuuden ja seksin alueelta. Hän mm. kuvaili, millaisia kuudenteen käskyyn liittyviä syntikertomuksia hän oli kuullut muilta ripittäytyjiltä ja julisti, ettei itse ollut tehnyt
seksisyntiä, vaikka se olikin joskus ollut lähellä.
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Karisma päätti ripin kuudenteen käskyyn. Tämän jälkeen hän aloitti ”opetukset” raivoten ja liehitellen välillä sekä ahdistellen Jaanaa seksuaalisesti. Karisman käyttäytymisessä vuorottelivat ja punoutuivat yhteen jumalan välikädeksi asettuvan armottoman johtajan rooli ja naista kohtaan väkivaltaisesti käyttäytyvän seksikiihkoilijan rooli. Karisma
esimerkiksi mittaili ja kommentoi Jaanan kehoa seksuaalisesti tämän tullessa puhelimesta ja kohta perään ilmoitti Jaanan olevan lihallinen ja nimesi itsensä hengelliseksi.
Jaanaa hänen kehoonsa kohdistetut pitkittyneet katseet ahdistivat, ja hän mietti, näinkö
huoriksi leimattuja kohdellaan ja näinkö häntä tämän jälkeenkin kohdeltaisiin. Hän kysyi
Karismalta, miten hänestä voisi tulla hengellinen. Karisma vastasi lyömällä nyrkkiä pöytään ja karjumalla, että Jaanan pitää kuolla itsestään ja maailmasta, hän ei saa pelata golfia, ei katsoa televisiota eikä tilata lehtiä.
Jaana koki määräykset hengellisenä väkivaltana ja totesi Karismalle, että hänen
kotinsa oli siihen asti ollut hänelle rauhan paikka. Karisma reagoi toteamukseen hengellisen johtajan roolista kysymällä, onko Jaanan koti siunattu. Jaanan vastattua kieltävästi
Karisma nousi tuolilta, meni Jaanan sopivuuskokemuksen ylittäen tämän makuuhuoneeseen ja aloitti uskonnollisen toimenpiteensä. Hän kulki huone huoneelta talon läpi arvioiden toimenpiteensä ohessa Jaanan yllätykseksi myös talon kuntoa ja hintaa. Pesuhuoneen
ovella hän tarttui Jaanasta kiinni, pyörähti hänen taakseen ja alkoi työntää Jaanaa edellään
löylyhuoneeseen kuiskien hänen korvaansa, että Jaana siunaisi Karisman kanssa yhdessä
saunan. Jaana nykäisi itsensä irti ja pääsi miehen käden alta menemään eteiseen. Mutta
vieläkään Karisma ei hellittänyt. Naulakon luona hän veti Jaanan itseään vasten. Jaana sai
kädet eteensä ja vältellen kysyi: ”Mitä sinä nyt meinaat?” Karisma ei päästänyt irti vaan
totesi, että hänelle tulevat naisten kanssa epäpyhät mieleen. Voimattoman tuskan ja raivon
vallassa Jaana purskahti itkuun. Karisma kuittasi itkun toteamalla, ettei Jaana voinut surra
miestään rehellisesti, koska hänellä oli ”koteloitunut seksisynti” tunnollaan. Kysymykseen, miten siitä voisi päästä eroon, sai Jaana vastauksen, että hänen pitäisi tulla Karisman
edustaman uskonnollisen järjestön tilaisuuteen keskustelemaan asiasta.
Tähän loppui Karisman neljän tunnin vierailu Jaanan surukodissa. Lohdutuksen ja tuen
sijasta Karisma oli käynnillään pyöräyttänyt Jaanan elämän päällimmäisiksi asioiksi seksin, seksisynnin ja kelvottomuuden äitinä.

Turvamuureilta turvattomuuden ja vaientamisen autiomaahan
Miehen lähdettyä Jaana lysähti eteisen lattialle. Hänestä tuntui, että hänen maailmansa oli
hajonnut. Hän makasi lattialla monta tuntia ja lopulta päätti lopettaa elämänsä. Hän asetti
kuolleen miehensä sydänlääkkeet yöpöydälleen ja alkoi kirjoittaa pojalleen jäähyväiskirjettä kuvaten tarkoin, mitä illan mittaan oli tapahtunut. Hän kirjoitti tälle myös omaan elämäänsä liittyneistä 29 vuoden takaisista tapahtumista, jotta poika kuulisi niistä äidiltään
Karisman sijasta ja jotta tämä tietäisi, millaisen kiristysuhkauksen alaisena Jaana oli ajautunut itsemurhaan. Kirjoittaminen helpotti – kuten se helpotti häntä monta kertaa myöhemminkin.5 Se sai hänet ajattelemaan itsensä tappamista myös pojan näkökulmasta sekä
5. Pojalle kirjoitettu kirje jäi lähettämättä ja vierailun yksityiskohdat jäivät selostamatta lähes vuodeksi. Tuon
ajan Jaanan mieltä jäyti siten kaiken muun ohella myös se, tulisiko Karisma väittämään Jaanan pojalle, että
Jaana olisi ”huora”.
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palautti hänen mieleensä ajatuksen, että Karismalta pitäisi kieltää ainakin naisten sielunhoito.
Aamulla Jaanan tunsi olonsa piestyksi ja häntä ahdisti voimakkaasti. Uupumuksesta
huolimatta hän lähti töihin ja päätti kertoa illan tapahtumista opettajatovereilleen. Kertominen osoittautui vaikeammaksi kuin Jaana oli kuvitellut, ja erityisen vaikeaksi se osoittautui fyysiseen arvokkuuteen ja koskemattomuuteen liittyneiden loukkausten osalta:
Sain sanottua työkaverille jotakin asiasta. Sanoin, että en ole missään uskossa, että
se oli ihan hullu ajatus, ja että kotonani kävi mies, joka sanoi, että olen täysin
kelpaamaton. En saanut sanottua kovin tarkasti, sillä häpesin. Lähentelystä en
pystynyt puhumaan muuta kuin että kaikki on romahtanut. (…) (Jaana 2002a.)
Omassa koululuokassa ahdistavat kokemukset jossain määrin unohtuivat, mutta työpäivän jälkeen voimakas ahdistus palasi. Jaana vietti suurimman osan viikonlopusta Raamatun äärellä miettien tuskaisena, miksi Karisma oli tullut hänen kotiinsa. Uuden uskonnollisen perspektiivinsä ja voimakkaan jumala-kokemuksensa takia hän asetti kysymyksen siten, oliko jumala johdattanut Karisman häiritsemään häntä hänen syntiensä vuoksi
vai olivatko häirinnän syyt Karismassa. Niinä hetkinä, kun hän oli vakuuttunut, ettei
jumalalla voinut olla tekemistä Karisman väärinkäytöksien kanssa, hän tunsi voimakasta
vihaa paitsi kohtaamansa väkivallan vuoksi, myös siksi, että Karisma kaikesta huolimatta
oli asettanut itsensä paljon Jaanan yläpuolelle.
Tuskastaan huolimatta – ja sen vuoksi – Jaana otti viikonlopun aikana yhteyttä rippiäitiinsä, Karismaan ja poikaansa. Rippiäidilleen Jaana sai kerrottua Karisman vierailusta
tarkemmin kuin työkavereilleen. ”Se mies ei ole terve, aseta se omaan arvoonsa”, vastasi
nainen. Rippiäidin kommentti patologisoi Karisman väärinkäytöksen, mikä on tavallista
selitettäessä seksuaalista häirintää (ks. esim. Maynard & Winn 1997, Thomas & Kitzinger
1997), mutta selitys kuitenkin tuntui Jaanasta hyvältä. Se oli merkki siitä, että hänen
ahdistavaan kokemukseensa uskottiin. Jaana esitti rippiäidilleen, että hän ilmoittaisi asiasta Karisman seurakunnan kirkkoherralle. Tätä rippiäiti vastusti sillä perusteella, että
”tapaus on niin nolo kirkon maineen kannalta”. Myös pojalleen Jaana ilmoitti Karisman
vierailusta ja vierailun ahdistavuudesta mutta ei kokemastaan kiristyksestä eikä sen taustoista. Poika kehotti Jaanaa soittamaan poliisille. Vaihtoehto ei tuntunut Jaanasta hyvältä,
sillä hänestä tuntui selvältä, että kirkko hoitaisi asian. Karismaa Jaana ei tavoittanut,
mutta tämän vaimolle Kaisalle hän ilmoitti Karisman vierailun olleen niin kauhea, ettei
tätä saisi enää päästää vaikeissa elämäntilanteissa olevien naisten koteihin. Vierailun yksityiskohtia Jaana ei kertonut, sillä hän ei halunnut pahoittaa Kaisan mieltä. Kaisa sanoi
arvanneensa miehensä käyttäytymisestä, että tämän Jaanan luona käynti oli ollut erikoinen.
Seuraavalla viikolla rippituomio ”kyllä sinä olet ollut huono äiti!” alkoi ahdistaa Jaanaa myös hänen työskennellessään oppilaidensa parissa, ja hän pystyi hoitamaan työnsä
vain kahtena päivänä. Kolmantena aamuna hän sai oman luokkansa ovella niin pahan
hengenahdistuskohtauksen, että hänet vietiin lääkäriin. Jaanasta ei löytynyt fyysistä vikaa,
minkä selvittyä hän katsoi tarpeelliseksi kertoa lääkärille, että oli menettänyt uskonsa ja
että häntä oli ahdisteltu seksuaalisesti. Hän sai ajan terapiaan ja psykiatrille sekä nukahtamislääkkeitä. Jaanan pitkä sairausloma alkoi tästä. Hän kuvaa sairausloman ja myöhemmin masennukseksi diagnosoidun sairauden alkuvaihetta selostuksessa, jonka hän kirjoitti tuomiokapitulille vuonna 1997:
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Uskon menetys tuntui pahimmalta, koska olisin halunnut päästä taivaaseen
kuolemani jälkeen. Psyykkiset vammat, ”huora” ja ”huono äiti” eivät taida
parantua koskaan. Fyysisiä vaivoja alkoi myös ilmaantua. (…) välillä lakkasin
syömästä. Yritin näin tienata jumalalta anteeksiantoa synnistäni, jonka Karisman
(nimi vaihdettu) julistama tuomio oli tuonut takaisin päälleni. En pelannut golfia,
en lukenut lehtiä, en katsonut televisiota enkä halunnut tavata yhtään ihmistä. (…)
Pidin verhot kiinni ja puhelimen otin seinästä, ettei kukaan tietäisi minun olevan
kotona. Tuomio takertui minuun kuin liima. Luin Raamattua ikkunattomassa
kylpyhuoneessa, koska siellä saatoin pitää valoja päällä kenenkään tulematta
kysymään, kuinka nyt voit. (…) (Jaana 1997.)
Vuoden 1997 alussa Jaana siirtyi yksilölliselle varhaiseläkkeelle, koska masennus ei
hellittänyt eikä hän jaksanut tehdä opettajan työtä. Hänen näkemyksensä mukaan pitkäaikaisen masennuksen syynä ei kuitenkaan ensisijaisesti ollut se, mitä Karisma teki käydessään hänen kotonaan, vaan se, miten hänen selvitys- ja seuraamusvaatimuksiinsa suhtauduttiin. Alkuaan Jaanan tavoitteena oli 1) saada Karisma perustelemaan tekonsa ja 2) luopumaan sielunhoitajan tehtävistä. Uskonnollisen ahdistuksen voimistumisen takia Jaanalle nousi myös tärkeäksi, että Karisma 3) purkaisi hänelle asettamansa tuomiot ja 4)
pyytäisi anteeksi. Näiden tavoitteiden lisäksi Jaana on pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että
evankelisluterilainen kirkko 5) ottaisi kantaa Karisman tekemisiin, huolehtisi seuraamuksista, 6) laatisi toimintaohjeet väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi ja 7) rakentaisi systeemin väärinkäytösten uhrien tukemiseksi ja ohjaamiseksi. (Jaana 1997, Jaana 2000.)
Näissä tarkoituksissa hän on ottanut lukuisia kertoja yhteyttä mm. Karismaan, Karisman
seurakunnan kirkkoherraan, tuomioelimeen sekä suureen joukkoon kirkon työntekijöitä.
Myös oikeuslaitosta hän on lähestynyt asiassa.
Prosessin alussa Jaana ajatteli selvittävänsä Karisman aiheuttaman ongelman käyttämällä itselleen opettajan työstä tuttua toimintamallia, jonka mukaan ensin tulisi kuulla
kaikkia asianosaisia totuudenmukaisen kuvan aikaansaamiseksi tapahtuneesta. Sen selvittyä pitäisi rangaista syyllistä ja estää vastaavien tapausten toistuminen. Mallin toimivuus
alkoi kyseenalaistua ensimmäisestä etenemisyrityksestä lähtien. Ensimmäisen ongelman
– asiasta puhumisen vaikeuden – helpotettua eteen tuli uusia ja taas uusia ongelmia ja
ennen kaikkea kyseenalaistuksia, joissa Jaana uhriutettiin kerta toisensa jälkeen. Ensinnäkin, häiritsijälle tyypilliseen tapaan Karisma vähätteli tapahtunutta. Aluksi hän ilmoitti,
että hänen mielestään ilta oli mennyt hyvin eikä hänellä ollut mitään keskusteltavaa sen
suhteen. Vasta painostuksen jälkeen hän oli valmis keskustelupöytään.6 Tapahtumasta oli
6. Aluksi Jaana yritti itse päästä keskusteluihin Karisman kanssa. Kun se ei onnistunut, hän pyysi Karisman seurakunnan kirkkoherraa organisoimaan keskustelut. Koska Karisma ei katsonut tarpeelliseksi tulla kirkkoherran organisoimaan tilaisuuteen (yli vuosi tapahtuman jälkeen), Jaana meni uskonnolliseen tilaisuuteen, jossa
tiesi Karisman olevan, ja vaati tätä saman tien yhteiseen neuvottelupöytään. Hän oli löytänyt Raamatusta
kehotuksen, jonka mukaan ongelmatapauksissa tulee asianosaisten ensin pyrkiä sovintoon keskenään. Jos
sovintoa ei synny, tulee asiaa käsitellä kolmannen – seurakunnan paimenen – läsnä ollessa. Raamatun teksteihin vedoten hän vaati Karismaa organisoimaan neuvottelun ja huolehtimaan, että mukana olisi kolmas henkilö. Neuvottelut eivät onnistuneet, sillä keskeisenä teemana oli ripin sisältö, johon kolmas mukana ollut henkilö ei halunnut ottanut kantaa. Jaana jatkoi painostusta ottamalla yhteyttä kirkon alueelliseen korkeaan virkamieheen, Vartijaan. Tässä vaiheessa – vuosi ja kolme kuukautta Karisman Jaanan kotona käynnin jälkeen –
Jaana pääsi ensimmäisen kerran sellaiseen neuvottelupöytään, jonka hän oli alussa luullut järjestyvän nopeasti ja johon hän opettajana oli tottunut.
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tällöin kulunut vuosi ja kolme kuukautta. Toiseksi, ei tuntunut löytyvän henkilöä, joka
olisi ottanut vastuun asian selvittämisestä, mikä näkyy esimerkiksi siitä, että Karisman
seurakunnan kirkkoherra oli valmis kutsumaan koolle ensimmäisen palaverin asiasta
vasta yli vuosi tapahtuman jälkeen7. Konkreettisiin toimiin Karisman sielunhoidon lopettamiseksi ja uskonnollisissa yhteyksissä tapahtuvan seksuaalisen ja muun häirinnän
ehkäisemiseksi hän ei ryhtynyt.
Kolmanneksi, ei löytynyt henkilöitä, jotka olisivat avustaneet Jaanaa asian eteenpäin
viemisessä. Läheisimmät kuulijat osoittivat kyllä sympatiaa, mutta sen sijasta, että he olisivat auttaneet tai edes kannustaneet Jaanaa selvittämään asiaa, he kannustivat häntä pitämään asian omana tietonaan. Saman neuvon antoivat lähes kaikki kirkon aktiiviset toimijat, joiden kanssa Jaana keskusteli asiasta. Neuvojien tavallisin argumentti oli, että jos
asia tehtäisiin tunnetuksi, kirkon ja sielunhoidon maine kärsisivät. Myös sukulaisuuteen
viitattiin. Myöhemmin Jaanan uskonnollisissa yhteyksissä puhuttelemien, evankelisluterilaiseen kirkkoon – tai sen karismaattiseen liikkeeseen – kuuluneiden henkilöiden antamat
neuvot laajenivat: Jaana ei saanut käyttää lihan käsivartta, jotta Herran toiminta ei estyisi.
Hänellä piti olla kristillistä mieltä ja marttyyrihenkeä. Hänen piti jättää kaikki herralle ja
keskittyä itse kiittämään, siunaamaan ja nauttimaan elämästä. Hänen piti unohtaa järjen
päätelmät. Neuvottiinpa häntä jopa tottumaan kirkon työntekijöiden kaksinaamaisuuteen,
kuten monet muutkin naiset olivat ohjeen antajan mukaan joutuneet tekemään.
Mutta Jaanaa ei pelkästään neuvottu asiassa, vaan häntä myös syytettiin ja uhkailtiin
sekä hänelle annettiin lupauksia, mikäli hän olisi hiljaa. Keskeinen lupaus oli, että Jumala
sotii ihmisten puolesta. Tämän lisäksi Jaanalle luvattiin, että Jumalalla olisi tälle suuria
tehtäviä ja että hänestä voisi tulla jopa profeetta, jos hän kärsisi lähentelyn nahoissaan.
Uhkaukset ja syytökset olivat myös moninaiset: Jaanassa väitettiin olevan saatana, joka
saa Jaanan vaatimaan oikeutta ja anteeksipyyntöä, ja joidenkin mielestä myös Jaanan
kodissa oli saatana. Jaanan myös väitettiin olevan pyhän hengen sammuttaja, ja hänessä
väitettiin olevan koston, katkeruuden ja kyynisyyden sekä naisvallan henki. Ilmoitettiin
myös, että Herralta tulleen sanan mukaan Jaanalle kävisi huonosti, mikäli hän kertoisi
poliisille tai kirkon ylemmille toimihenkilöille väkivaltaisesta sielunhoidosta.
Oman uskonnollisuutensa seurauksena Jaana yritti selvittää myös jumalan tahtoa asiassa. Hän etsi tätä sekä etenemismallia myös Raamatusta, ja nimenomaan Raamatusta hän
ne ottikin. Raamatun tekstein perustellut vaatimukset tuntuivat Jaanasta vaikeammin
sivuutettavilta. Toisaalta se, että Raamattu oli auktoriteettina ja kirkon toimihenkilöt keskustelukumppaneina, rajasi keskustelujen painopistettä: oli legitiimiä keskustella esimerkiksi rippikaavassa tapahtuneista rikkomuksista ja vedota asiassa Raamattuun, mutta seksuaalisesta häirinnästä oli vaikeampi puhua, vaikka siinäkin Jaana vetosi Raamattuun.
Jaanan viimein päästyä epävirallisista selvityspyynnöistä ja -pyrkimyksistä virallisiin
ei tuntunut löytyvän tahoa, joka olisi katsonut asian toimialaansa kuuluvaksi. Poliisilaitoksella oltiin sitä mieltä, että asia kuuluu kirkolle, ja kirkon toimielimissä sitä mieltä, että
se kuuluu poliisille. Poliisin perusteluna oli, että asiassa on vaikea edetä, koska Jaanan
7. Jaana otti yhteyttä Karisman seurakunnan kirkkoherraan ensimmäisen kerran vajaan kahden kuukauden
kuluttua tapahtumasta ja toivoi tämän järjestävän viitteessä 6 mainitun keskustelun. Tämän jälkeen hän
ennätti tehdä lukuisia muistutuksia, ennen kuin ensimmäinen tapaaminen järjestettiin. Kuten viitteessä 6
todettiin, Karisma ei tullut tilaisuuteen. Seuraavan tapaamisen kirkkoherra sen sijaan järjesti pian ensimmäisen jälkeen ja sai siihen mukaan myös Karisman.
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kehossa ei näkynyt seksuaalisen väkivallan merkkejä eikä tapauksella ollut ulkopuolisia
silminnäkijöitä. Uskonnollisten asioiden osalta poliisi ei katsonut olevansa toimivaltainen. Kirkon edustajien argumentointiin palataan seuraavassa luvussa.
Välinpitämättömän suhtautumisen seurauksena Jaana erosi kirkosta vuonna 1998,
vaikka hän edelleen uskoo jumalaan, käy jumalanpalveluksissa ja lukee Raamattua. Nyttemmin hän on myös aloittanut teologian opiskelut. Golfharrastuksesta Jaana luopui
masennuksen ja ”kelvottomuuden sovitus” -vuosinaan kokonaan.
Jaanan tapaus on ollut kaksi kertaa kirkon tuomioelimen käsiteltävänä. Ensimmäisellä
kerralla asiaa ei otettu käsittelyyn. Toisella kerralla kahden tuomarin päätöksellä todettiin,
ettei Karisma ole sovelias sielunhoitajaksi. Asia ilmoitettiin Karismalle suullisesti. Seuraamuksia tästä ei tullut. Evankelisluterilainen kirkko ei Jaanan kuullen ole myöntänyt
olevan tarvetta laatia Jaanan pyytämiä sääntöjä häirintätapausten varalle.

”Oliko virheeni totuudellisuudessa, jota ei ympäröinyt riittävä armon
henki” – Karisma tapahtuman argumentoijana
Jaana sai Karismalta prosessin aikana kaksi kirjettä. Ensimmäinen niistä tuli reilut vuosi
ja kolme kuukautta tapahtuman jälkeen ja toinen reilu vuosi tämän jälkeen.8 Ensimmäisessä kirjeessään Karisma lähes pelkästään selostaa uskonnollisen toimintansa periaatteita runsain Raamatusta otetuin lainauksin. Käyntiinsä Jaanan luona hän sitoo selostuksensa toteamalla, että hän uskoo toimineensa kyseisten periaatteiden mukaisesti myös tuolloin. Kirje on laajuudeltaan 8 käsin kirjoitettua A4-arkkia. Kirjeen alussa ja lopussa on
muutamia virkkeitä, joissa Karisma ottaa konkreettisemmin kantaa käyntiinsä Jaanan
kotona. Näissä teksteissä Karisma ensinnäkin toteaa kokevansa, että se, mitä Jaana kertoo tapahtumista, vastaa hyvin heikosti sitä, miten hän muistaa kyseisen illan tapahtumat.
Hän ei kuitenkaan kerro, miten illan tapahtumat hänen mielestään menivät9, mutta hän
toteaa, että iltaa voidaan pitää ongelmallisena ja epäonnistuneena, mikäli sitä katsotaan
seuraamusten näkökulmasta. Niiltä osin – eli seuraamusten osalta – hän toteaa pyytäneen8. Ensimmäistä kirjettä edelsivät viitteessä 6 esitetyt prosessit. Ensimmäisen ja toisen kirjeen välillä Jaana mm.
joutui ottamaan yhteyttä oikeuslaitokseen kannetarkoituksessa, kirjoitti selvityspyynnön tuomioelimelle, otti
toistamiseen yhteyttä Vartijaan ja kirjoitti Karismalle yksilöidyn kirjeen siitä, mitkä asiat hän oli kokenut
Karisman toteuttamassa ripissä ja sielunhoidossa itseään loukkaaviksi. Jaanan yksilöity kirje johtui siitä, että
Karisma oli perustellut anteeksipyytämättömyyttään sillä, ettei hän tiennyt, mitä pyytää anteeksi. Samassa
kirjeessä Jaana oli lähettänyt Karismalle Peter Rutterin kirjoittaman kirjan ”Seksi kielletyllä alueella. Naisten
seksuaalinen hyväksikäyttö luottamussuhteissa”, jotta Karisma saisi laajemman tuntuman Jaanan väitteille
siitä, että Karisma oli häirinnyt häntä myös seksuaalisesti.
9. Samoihin aikoihin ajoittui Karisman seurakunnan kirkkoherran organisoima keskustelu, johon kirkkoherran
ja Jaanan lisäksi osallistui myös Karisma. Tässä keskustelussa Karisma ei kieltänyt, mitä illan mittaan oli
tapahtunut, mutta hänellä oli toimilleen uskonnolliset perustelut. Huorittelun ja intimiteettisuojan loukkaukset, jotka tapahtuivat kuudennen käskyn käsittelyn yhteydessä, hän perusteli sillä, että hänen piti tietää, oliko
asiasta kerrottu oleellinen. Huono äiti -tuomion Jaanalle tuottamaa tuskaa hän vähätteli toteamalla, ettei
hänen tuttavapiirissään ole yhtään naista, joka kuvittelisi olevansa hyvä äiti. Jaanan kotiin hän sanoi tulleensa
hengen kehotuksesta. Jaanalle vastenmieliset fyysiset kontaktit olivat Karisman mielestä edustaneet jumalan
rakkautta eteisessä tapahtunutta lähentelyä lukuun ottamatta. Tätä hän selitti siten, että hänellä on tapana testata uskonsisarien kanssa, kuinka pitkälle hän voi mennä, ennen kuin saatana tuo hänelle epäpyhiä mieleen.
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sä ja saaneensa anteeksi Jumalalta ja olettaa pyytäneensä anteeksi myös Jaanalta. Kirjeensä lopussa Karisma pyyhkäisee pois painolasteistaan sekä ne asiat, jotka hän kirjeessään
oli ottanut esille, että ne, joita hän ei ollut ottanut esille toteamalla Jeesuksen sovittaneen
ristillä molemmat.
Toisessa kirjeessään Karisma pyytää Jaanalta anteeksi. Hän ei kuitenkaan pyydä
anteeksi mitään konkreettisia tekemisiään vaan yleisellä tasolla – huolimatta siitä, että
hän oli aiemmin perustellut anteeksipyynnön viivästymistä sillä, ettei tiennyt, mitä pyytää anteeksi ja että juuri siitä syystä Jaana oli kirjoittanut hänelle yksilöidyn kirjeen kokemistaan loukkauksista (Jaana 1998). Samoin kuin edellisessä kirjeessä hän jälleen tarkastelee asiaa nimenomaan seuraamusten näkökulmasta, ei tekojen laatuun sinänsä liittyvänä asiana. Karisma viestii taitamattomuutensa johtuneen Jaanan heikkoudesta tai herkkäviritteisyydestä toteamalla, että hänellä oli ollut mukanaan työmiehen kintaat ja muut
työkalut, vaikka niiden olisi pitänyt olla lääkäriltä. Nimittelyissään hän kirjoittaa tukeutuneensa Vuorisaarnaan ja jatkaa, että oli ollut Jaanan oma ongelma tulkita hänen puheitaan siten, että hän olisi tarkoittanut painaa Jaanaa muita alemmaksi. Hän ei siis väitä, etteikö hän olisi painanut Jaanaa alas. Seksuaalista lähentelyä koskeneen syytöksen osalta
Karisma kieltää tunnistavansa minkäänlaista kosketuspintaa illan tapahtumista. Mutta
edellisen kirjeensä lopputoteamusta vastaavasti hän jatkaa:
”Tältäkin osin on kuitenkin parasta, että olemme ja tahdomme olla valossa ja
pyytää, että herramme puhdistaa, ja toisaalta varjelee meitä kaikelta pahalta.”
(Karisma 1998.)
Tuomioelimelle kaksi vuotta tämän jälkeen lähettämässään selonteossa, joka on luonteeltaan enemmän virallinen teksti kuin hänen Jaanalle lähettämänsä kirjeet, Karisma kirjoittaa Jaanan kotona käyntiin liittyvistä tapahtumista eri tavalla kuin edellä selostetuissa
kirjeissä.10 Hän antaa ymmärtää, että nimenomaan Jaana oli suunnannut tapaamisen rippiin häntä painaneen asian vuoksi, että hän oli pyrkinyt auttamaan Jaanaa asiassa ja että
Jaanan luota kotiin mennessään hän oli ollut suorastaan tyytyväinen, koska oli luullut
onnistuneensa avustuksessaan. Karisma kysyykin, oliko hänen virheensä ollut ”totuudellisuudessa, jota ei ympäröinyt riittävä armon henki”.
Karisman ”totuudellisuus” ytimenä oli nimetä Jaana huoraksi ja kelvottomaksi äidiksi
29 vuotta vanhan yksittäisen tapahtuman perusteella. Keskeiseksi asiaksi – totuudellisuuden ytimeen – Karisma ei ollut nostanut esimerkiksi sitä, että Jaana oli sanonut vieraantuneensa jumalasta, vaikka tämä oli paljon uudempi ja kestoltaan aivan eri luokkaa oleva
asia ja vaikka juuri sen luulisi olevan uskon kannalta keskeinen kysymys. Karisman
”totuudellisuutta” onkin vaikea selittää uskon näkökulmasta sinänsä. Paremmin Karisman ”totuudellisuus” istuu dominoimistavoitteeseen ja tavoitteeseen hajottaa Jaanan itsetunto naisena patriarkaattisen ja heteroseksistisen käyttäytymisen ja Raamatun tulkinnan
avulla.
Anteeksipyynnön osalta Karisma toteaa, että hän on pyytänyt anteeksi sitä, mitä mahdollisesti on tehnyt väärin. Hän toteaa hoitaneensa asian muutenkin seurakunnan toimintaperiaatteiden edellyttämällä tavalla tuoden esille periaatteen, jota nimenomaan Jaana
käytti vaatiessaan Karismaa yhteiseen keskustelutilaisuuteen. Jaana oli joutunut etsimään
10. Selostus sisältää joitakin sellaisia yksityiskohtia illasta, jolloin Karisman kävi Jaanan kotona, jotka ovat ristiriidassa Jaanan kuvausten kanssa. Näiltä osin Tapauskuvauksessa esitetty tapahtumainkulku on tarkastettu
kolmansista dokumenteista ja/tai kolmansilta henkilöiltä.
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kyseisen periaatetekstin Raamatusta, jotta ympäristön kielteisestä suhtautumisesta huolimatta ylipäätään uskalsi edetä asiassa. Karisma puolestaan oli periaatteen soveltamisen
jarruna pitkään korostamalla, ettei hänellä ollut keskusteltavaa asiasta. Periaatteeseen viittaamalla Karisma ilmeisesti halusi nostaa statustaan vastuullisena ongelmatilanteiden toimijana, riippumatta siitä, että se oli ristiriidassa tapahtumien kulun kanssa.
Selostuksensa lopuksi Karisma esittää vaatimuksen, että hänellä tulee olla ”normaali
vapaus toimia häiritsemättä seurakunnassa”. Hän argumentoi vaatimustaan jumalan
hänelle antamalla etuoikeudella seuraavasti: ”On Jumalan suurta armoa saada palvella tällaisena sillä paikalla, mihin Hän on kutsunut ja kutsuu (Karisman 2000).”

”Otan asian puheeksi Karisman kanssa luontevan tilaisuuden tullen,
siinä kaikki mikä on mahdollista” – kirkon korkea virkamies Jaanan
tapauksen hoitajana
Vartija vastasi Jaanan avunpyyntöihin yhteensä kolmella kirjeellä. Ensimmäisessä kirjeessään hän siirtää ongelman Jaanan yksityiseksi ongelmaksi toteamalla, että jokaisella
on oikeus valita sielunhoitajansa. Seuraavassa kirjeessään Vartija lupaa ottaa asian
puheeksi Karisman kanssa luontevan tilaisuuden tullen11 ja lisää, että siinä on kaikki,
mikä on mahdollista. Anteeksipyynnön osalta hän toteaa, että sen odottaminen on turhaa
ja ikävää ja kysyy, eikö Jaanalla ole mitään hauskempaa tekemistä. Vartija ei viesti olevansa itse halukas tai velvollinen vaikuttamaan anteeksipyynnön saapumiseen. Jaanan
ilmaisemaan huoleen siitä, että Karisma jatkaa sielunhoitajana, Vartija vastaa, että asia
kuuluu jumalalle. Kolmannessa Jaanalle lähettämässään kirjeessä Vartija toistaa kirkon
tuomioelimen asiasta tuolloin juuri päättämän kannan, jonka mukaan toimivaltainen sen
selvittämisessä, mitä oli tapahtunut, on Jaanan tapauksessa vain oikeuslaitos, samoin seuraamusten määräämisessä.12 Lisäksi Vartija toistaa jo aiemmassa kirjeessään esittämänsä
näkemyksen, että Jaana raskauttaa asialla suotta elämäänsä ja ettei hänen pidä odottaa
anteeksipyyntöä.
11. Karisma oli Jaanan luona käydessään kertonut Vartijan olevan hänen saunakaverinsa.
12. Kirkon tuomioelimelle Jaana lähetti ensimmäisen selvityspyynnön vaiheessa, jolloin mahdollisuus käyttää
valtiollisen oikeuslaitoksen palveluja oli umpeutumassa ja Jaanan piti päättää, viekö hän asian poliisin ratkaistavaksi vai uskooko hän, että kirkko hoitaisi asian. Hän päätti uskoa kirkkoon. Alkuperäinen selvityspyyntö on 19 käsinkirjoitetun A4-arkin laajuinen, ja tarkennus, jota häneltä pyydettiin, on laajuudeltaan 29
sivun mittainen. Selvityspyynnössään Jaana kuvaa väkivaltaisen illan tapahtumat ja sen seuraamukset. Tuomioelimen vastaus tuli kahden kuukauden kuluttua, jolloin kanneaika poliisille oli jo päättynyt. Vastauksessa
todetaan, että Jaanan esittämä asia ei kuulu tuomioelimen toimialaan eikä se siksi tutki sitä. Kirjeessä nimetään kirkkolain mukaiset tuomioelimen tehtävät: kirkollisen hallinnon ja toiminnan tehtävät ja niihin liittyvät
lainkäyttöasiat, kirkon viranhaltijoiden, työntekijöiden ja luottamuselinten toimintaan liittyvät kantelu- ja
valitusasiat sekä viranhaltijoiden toimintaa koskevat kurinpitoasiat. Tuomioelimen tulkinnan mukaan Jaanan
tapauksessa ei ollut kyse kirkon hallinnosta eikä toiminnasta. Karisma ei ollut kirkon viranhaltija tai työntekijä, eikä hän ollut mennyt Jaanan kotiin kirkon pyynnöstä. Tuomioelin siis siirsi tapauksen yksityiseksi,
vaikka 1) Karisma oli siunattu tehtäväänsä kirkon toimesta, 2) hän toimii sielunhoidon ohella erilaisissa
muissa kirkon luottamustoimissa ja vaikka 3) hän edelleen toimi sielunhoitajana myös kirkon tilaisuuksissa.
Tuomioelin sivuutti täysin Jaanan selvityspyynnössään esittämän vaatimuksen, että kirkon tulisi laatia ohjeet
uhrien auttamiseksi muissa vastaavissa tapauksissa sekä vastaavanlaisten tapausten ehkäisemiseksi. Vuonna
2000 tuomioelin käsitteli asiaa uudelleen omasta aloitteestaan, mutta paikallislehdessä olleen asiaa koskeneen kirjoituksen seurauksena.
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Jaanan uskonnollisessa tilanteessa kohtaaman väkivallan voi Vartijan kommenttien
perusteella tulkita tämän mielestä olleen niin vähäpätöinen asia, ettei sillä kenenkään kannattanut raskauttaa elämäänsä. Vartija vahvisti linjaansa toteamuksellaan, että omalta
osaltaan hän ottaisi asian puheeksi Karisman kanssa vasta ”sopivan tilaisuuden tullen”.
Sillä ei näyttänyt olevan merkitystä, että Jaana oli joutunut ”raskauttamaan” asialla elämäänsä jo yli kaksi vuotta. Vartijan toteamus, ettei hänellä ole valtaa muuhun, on myös
mielenkiintoinen. Vartijan asemassa olevat kirkon virkamiehet ottavat alueillaan kantaa
monenlaisiin moraalisiin kysymyksiin julkisuudessakin. Sen, että hän tässä asiassa rajaa
mahdollisuutensa kapea-alaisiksi, täytynee selittyä muilla kuin mahdollisuuksien puuttumisella, esimerkiksi misogynialla, hyvä veli -järjestelmällä tai kiistoilla, jotka koskevat
naisten asemaa seurakunnissa ja kirkon hierarkioissa ja jotka tuolloinkin velloivat voimakkaina. Yhden edellisiin liittyvän selitysmallin tarjoaa myös Eeva Lundgren (1990),
joka on tutkinut naisia kohtaan väkivaltaisten miesten tekstejä. Hän kirjoittaa, että sellaisissa patriarkaalisissa yhteisöissä, joissa naiskuva on huoran ja madonnan dikotomian
läpitunkema, väkivallan oikeutusta perustellaan jumalan tahdolla. Lundgrenin ajatuksena
on, että vaikka tällaisten yhteisöjen edustajat tuomitsisivatkin väkivaltaisuuden periaatteellisella tasolla, he katsovat sitä läpi sormien, kun asiaan liittyy naisten alistamisen ja
kontrolloinnin erityisalue eli seksuaalisuus.

Karisman vierailu seksuaalisena ahdisteluna
Karisman toiminta Jaanan ripin vastaanottajana ja hänen sielunhoitajanaan sisälsi monia
seksuaalisesti Jaanaa häirinneitä ja ahdistaneita tekoja: fyysisen intimiteettirajan rikkomisia, kehoa arvioivia, viivästettyjä katseita, huorittelua. Intimiteettiraja rikkoutui myös silloin, kun Karisma meni Jaanan ja tämän äskettäin kuolleen miehen yksityiselle alueelle,
heidän makuuhuoneeseensa, ja tivasi yksityiskohtia seksiin liittyneessä asiassa. Pääasiassa häirintä mitä ilmeisimmin edusti Jaanan toisarvoistamista ja pyrkimystä asettua hänen
elämänsä määrääjäksi ja sen sisältöjen määrittäjäksi ylhäältä päin, mihin kuvaan sopii
hyvin se, että Karisma alkuaan ilmoitti olleensa tyytyväinen Jaanan luona käyntiin (vrt.
Lundgren 1990). Mutta ilta sisälsi myös pyrkimyksiä käyttää hyväksi ikään kuin jumalan
kautta otettua auktoriteettiasemaa lähentelytarkoituksessa.
Jaana reagoi illan aikana useita kertoja kokemaansa ahdisteluun. Hän itki, pyrki kauemmas Karisman fyysisestä otteesta ja kysyi tältä, mitä tämä oli tekemässä. Erittäin raskauttavaa asiassa on se, että teot tapahtuivat surukodissa ja ne kohdistuivat suruvaihetta
eläneeseen henkilöön. Jaanan identiteetin näkökulmasta erittäin raskauttavaa oli, että
väkivalta kohdistui henkilöön, joka oli juuri löytänyt uuden toivon elämälleen suunnasta,
jota ahdistelija edusti. Harjoittamallaan seksuaalisella ja hengellisellä väkivallalla
Karisma horjutti syvästi koko Jaanan elämää. Sukulaisen miehenä Karisma oli tietoinen
Jaanan tilanteesta. Tämän asian tulkitsivat jotkut neuvonantajat lieventäväksi tekijäksi,
vaikka se oli päinvastoin. Jaanan osalta sukulaisuus vaikutti siihen, ettei hän osannut olla
varuillaan. Tämä onkin tavallista naisten kohtaamissa väkivaltatilanteissa. Monet selvitykset osoittavat, että naiset kohtaavat väkivaltaa usein juuri tuttujensa taholta, tutuissa,
aiemmin turvallisina pitämissään ympäristöissä, joissa he eivät osaa olettaa sitä kohtaa-
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vansa ja joissa tilanteissa he eivät huomaa olla varuillaan. (Lundgren 1990, 229, Heise
1997, Bachman & Saltzman 1995, 180, Heiskanen & Piispa 1998, 45).
Jaana uhriutettiin prosessin aikana yhä uudelleen ja uudelleen. Hänen omana näkemyksenään on, että hän ei uhriutunut pelkästään eikä ehkä ensisijaisesti siitä syystä, mitä
hänen kotonaan tapahtui Karisman käydessä siellä, vaan siksi, että kirkon – hänen silloisen elämänsä perusauktoriteetin – toimihenkilöt suhtautuivat asiaan vaientaen, vähätellen
ja viivytellen. Uhriutumista pahensi se, että vaientamisessa ja vähättelyssä käytettiin
hyväksi jumalaa ja Raamattua eli juuri niitä asioita, joista Jaana koki löytäneensä uuden
toivon elämäänsä miehensä kuoleman jälkeen. Jaanan tapauksessa kirkon edustajien suhtautumisessa seksuaaliseen häirintään saattoi olla myös erityinen poliittinen tarkoitusperä:
pyrkimys estää naisten asemaa nostavien keskusteluteemojen nouseminen kirkon sisällä.

Voiko Jaanan tapauksesta oppia jotakin?
Jaanan tapaus ei ole ainutlaatuinen. Sillä on yhtymäkohtia esimerkiksi eräässä suomalaisessa vientiyrityksessä muutama vuosi aiemmin tapahtuneen häirinnän kanssa. (Varsa
1996, ks. myös esim. Mankkinen 1999, Husu 2001, Sandler & Shoop 1997). Erityistä
Jaanan tapauksessa on se, että häirintä tapahtui uskonnollisessa yhteydessä, että sen selittelyihin vedettiin mukaan uskonto ja että sitä myös verhottiin uskonnollisilla diskursseilla. Erityistä Jaanan tapauksessa on myös se, että häirintä rikkoi paitsi hänen itsemääräämisoikeuttaan ja arvokkuuttaan, myös koko hänen silloisen elämänsä perustan eli hänen
uskonsa.
Seksuaalisen häirinnän eliminoimiseksi ja seksististen toimintakulttuurien tervehdyttämiseksi tarvitaan ongelman tunnistamista, tunnustamista ja toimivien sääntöjen laatimista sekä uhria aseman vuoksi että yleisemmin. Lähtökohtana on nimenomaan ongelman tunnistaminen ja tunnustaminen. Tämän lisäksi tarvitaan yleisemmät eettis-moraaliset toimintaohjeet, joiden valvontaa tulee seurata, sekä ohjeistuksia siitä, miten asiat tutkitaan ja mitkä ovat häirinnästä seuraavat sanktiot. Tarvitaan myös konkreettista ja nopeaa
apua häirinnän uhrille. Jaanan tapaus osoittaa surullisella tavalla, miten viivyttely, vähättely ja vaientaminen särkevät uhrin elämää. Uhria ei pidä muutenkaan uhriuttaa uudelleen eikä hänen tehtäväkseen saa jättää sen selvittämistä, miten asian voi hoitaa ja miten
se pitäisi hoitaa, jotta ensinnäkin tulisi kuulluksi ja jotta sen lisäksi saisi oikeutta asiassa.
Pahaksi piittaamattomuus on myös yhteisölle, jossa häirintä tapahtuu. Jaanan tapauksessa toimiin seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ei katsonut tarpeelliseksi ryhtyä sen
kummemmin Karisman seurakunnan kirkkoherra kuin kirkon alueellinen korkea virkamies tai tuomioelinkään. Edistystä asiassa on kuitenkin tapahtunut yleisemmällä tasolla:
heinäkuussa 2002 ilmestyi ohjeistus työpaikoilla ilmenevien häirintätapausten varalta.
Ohjeissa todetaan mm. näin:
• seksuaalinen häirintä on tuomittavaa, sillä sen avulla kyseenalaistetaan yksilön itsemääräämisoikeus ja arvokkuus
• jokaisen työyhteisön jäsenen velvollisuutena on välttää sukupuolista häirintää ja
käyttäytymistä, joka yleensä koetaan loukkaavana
• työnantajalla on päävastuu häirintään puuttumisessa, mutta sen lisäksi on tärkeää, että
myös työtoverit osoittavat teoillaan, etteivät hyväksy häirintää
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• häirintään tulee puuttua välittömästi
• kielteiset seuraamukset tulee kohdistaa häiritsijään, ei häirittyyn
• koska ihmiset ovat erilaisia ja toinen kokee loukkaavana eri asioita kuin toinen, jokainen joutuu puntaroimaan, missä menevät hyväksyttävän käyttäytymisen rajat.
Kirkon Sopimusvaltuuskunta on yksi ohjeistuksen allekirjoittajista. (Hyvä käytös
2002.)
Juridisin perustein on edelleen mahdollista väittää, ettei ohjeita voi käyttää tapauksissa, joissa on kyse maallikkosielunhoidosta tai -ripistä. Moraalisesta näkökulmasta sellainen väite on erittäin kyseenalainen.

Tutkimusmateriaalit
Jaanan nauhoitetut haastattelut 22.5.2002, 5.6.2002, 25.7.2002 ja 13.8.2002, yhteensä 5 t 30 min sekä
nauhoittamattomat tarkennuskeskustelut.
Jaanan vuoden 1995 lopussa ja vuoden 1996 alussa kirjoittamia tekstejä.
Jaanan selostus asiasta, päivätty 21.4.2002, 7 konekirjoitettua A4-sivua.
Jaanan kirjoitettu yleiskuvaus asiasta, 11 konekirjoitettua A4-sivua.
Jaanan käsin kirjoittama selostus tuomioelimelle, selostus otettu vastaan tuomioelimessä 30.10.1997,
sekä selostukseen liittyvä lisäteksti, 29 käsin kirjoitettua sivua.
Jaanan kirje Karismalle päivätty 16.4.1998, 10 käsin kirjoitettua A4-sivua.
Jaanan kirjallinen selostus kirkon tuomioelimelle v. 2000, 3 käsin kirjoitettua A4-sivua.
Karisman kirje Jaanalle, päivätty 24.2.1997, 8 käsin kirjoitettua A4-sivua.
Karisman kirje Jaanalle, päivätty 25.5.1998, 2 konekirjoitettua A4-sivua.
Karisman selostus kirkon tuomioelimelle, päivätty 24.4.2000.
Kirkon tuomioelimen kirjallinen vastaus Jaanalle, päivätty 1.12.1997.
Vartijan kirje Jaanalle, päivätty 28.4.1997, 1 konekirjoitettu A4-sivu.
Vartijan kirje Jaanalle, päivätty 24.9.1997, 1 käsinkirjoitettu A4-sivu.
Vartijan kirje Jaanalle, päivätty 24.4.1998, 1 konekirjoitettu A4-sivu.
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Psyykkinen väkivalta terveydenhuollon työ- ja
opiskeluyhteisöissä1
Pirkko Sandelin
Abstrakti
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla terveydenhuollon työntekijöiden ja opiskelijoiden kertomuksia psyykkisestä väkivallasta terveydenhuollossa ja terveysalan koulutuksessa. Tutkimustehtäviksi määriteltiin, miten psyykkinen väkivalta ilmenee terveydenhuollon työntekijöiden ja opiskelijoiden kertomuksissa, millaisia psyykkisen väkivallan syitä he ilmoittavat sekä mitä he kertovat
psyykkisen väkivallan seurauksista – uhriutumisesta ja sitä mahdollisesti seuraavasta eheytymisestä – omissa työ- ja opiskeluyhteisöissään ja uhrin elämässä. Tutkimuksen lähestymistapa on narratiivinen.

Johdanto
Tässä artikkelissa käsitellään psyykkisen väkivallan muotoja ja seurauksia sekä monoakkulturaation käsitettä. Lisäksi esitetään alustavia tutkimustuloksia terveydenhuollon työntekijöiden ja opiskelijoiden kertomuksista, jotka koskevat psyykkisen väkivallan ilmenemistä sekä uhrin asemaa ja selviytymistä terveydenhuollon työ- ja opiskeluyhteisöissä.
Tutkimuksessa haetaan vastauksia kolmeen tutkimuskysymykseen: Miten psyykkinen
väkivalta ilmenee terveydenhuollon työ- ja opiskeluyhteisöissä työntekijöiden ja opiskelijoiden kertomuksissa? Millaisia kertomuksia terveydenhuollon työntekijöillä ja opiskelijoilla on psyykkisen väkivallan merkityksistä? Miten psyykkisen väkivallan uhrin kuvaillaan kertomuksissa selviytyvän uhrin asemasta? Tutkimus on monitieteinen: se sijoittuu
sekä hoitotieteen että naistutkimuksen kenttään. Se on osa Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan projektia Monoakkulturaatio ja väkivalta koulutusinstituutioissa.
1. Artikkeli on kirjoitettu osana Kaarina Kailon projektia Gendered power relations, monoacculturation and
violence in educational institutions. Projektia rahoittaa Suomen Akatemia.
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Aineisto muodostettiin terveydenhuollon työntekijöiden ja opiskelijoiden kokemuksiin perustuvista kirjallisista ja suullisista kertomuksista eli tarinoista. Kertomukset analysoitiin holistisella narratiivisella analyysitavalla.
Tutkimusaihetta perustellaan osaksi sillä, että terveydenhuollossa työskentelevien
ihmisten oletetaan koulutuksensa perusteella olevan tietoisia psyykkisen väkivallan luonteesta ja ilmenemisestä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Lisäksi terveysalan työntekijät ovat ainakin julkiteoreettisesti sitoutuneet ihmisen hyvän edistämiseen ja kunnioittamiseen, ihmisten väliseen tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen. Psyykkistä väkivaltaa
koskevat tutkimukset osoittavat kuitenkin, että terveydenhuollon instituutioissa ilmenee
henkistä väkivaltaa sekä potilaan ja ammattiauttajan välisessä (Whittington 1996) että
henkilökunnan keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Psyykkisen väkivallan syiksi raportoidaan (Jewkes et al. 1998, Kershner 1998) hierarkkinen järjestelmä itse, terveysalan työntekijöiden ammatillinen epävarmuus ja heidän oikeana pitämänsä kontrolloinnin tarve,
painostamisen ja pakottamisen käyttäminen rankaisuna ja hierarkkisen järjestelmän
sisäistämä käsitys psyykkisen väkivallan kohteen asemasta, jota pidetään luontaisesti
alempiarvoisena.

Suomalaisen hoitotyön patriarkaalisilla juurilla
Kautta aikojen hoitotyöntekijät ovat olleet useimmiten naisia. Näin on myös Suomessa.
Suomalainen ammatillinen hoitajaihanne luotiin viktoriaanisen ajan keski- ja yläluokan
naisihanteen perustalle 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Tällöin naisihanteeksi ainakin
teoreettisella tasolla asetettiin ratkaisuja tekevä ja tahtova nainen. Nämä ihanteet siirtyivät
kuitenkin valikoidusti käytännön hoitotyöhön ja koulutukseen, joissa vallitsivat enemmän asymmetriset ”emännän ja piian” suhteet tasa-arvoisten suhteiden sijasta. (Ketola,
Kovasin & Suominen 1995.)
Yhtenä suomalaisen sairaanhoidon esikuvana pidetään saksalaisen pastorin ja patriarkaatin Theodor Fieldnerin vuonna 1836 Reininmaalle perustamaa Kaiserswerthin diakonissalaitosta, jonka tehtävänä oli hoitaa sairaita laitoshoidossa. Kaiserswerthin laitos oli
sinne palvelutehtävään hakeutuneiden sisarten koti, koulu ja työpaikka. Sisarten tehtävänä
oli palvella Jumalaa, sairaita ja toisiaan. He elivät ratkaisuineen Jumalan kasvojen edessä
ja olivat askeettisessa elämässään myös ohjaavien sisarten kontrollin alaisina. Laitos hallitsi sisarten elämää, ja heiltä edellytettiin nuhteettomuutta ja naimattomuutta. Diakonissan tehtävään valmistautuessaan oppilaat saivat teoreettista opetusta papilta ja lääkäriltä,
ja sairaanhoitoa he oppivat laitoksen palvelutehtävissä pitkinä työpäivinään. (Sorvettula
1998).
Versluysen (1980) tuo englantilaista hoitotyön historiaa käsittelevässä kirjassaan esille
myyttien merkityksen hoitotyön historiassa. Noiden kirjoitusten myyttiset viestit ovat
välittäneet myös suomalaiseen hoitotyöhön kuvia suurista miehistä ja näkymättömistä
naisista. Kirjoituksissa ovat korostuneet asenteet naisia kohtaan. Naisista työntekijöinä tai
heidän tekemästään työstä ei juuri ole kerrottu. Myyttien luonti on sidoksissa sukupuoleen. Historialliset naisesta luodut myytit ja pyhät tekstit ovat olleet miesten kirjoittamia.
Kristinuskon naiskuva jakautuu kahtia epäseksuaalisen madonnan ja katuvan huoran ikoneihin. Suomalaista naiskuvaa hoitajuuden taustalla on ollut voimakkaasti luomassa patri-
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arkaatin kirjoittama ja välittämä kristinusko ja vanhempi kansanrunous. (Ketola, Kovasin
& Suominen 1995).

Monoakkulturaatio psyykkisen väkivallan mahdollistajana
Globaalisella ja yhteiskunnallisella tasolla monoakkulturaatio sisältää valtapolitiikan,
joka on konstruoinut vallalla olevat oletukset ja konventiot mm. ”naiseudesta” ja ”miehisyydestä” määrittelemällä mielivaltaiset sukupuoliroolit luonnollisiksi. Naiseuteen, josta
voidaan käyttää nimitystä ”korostunut feminiinisyys”, liitetään edelleen passiivisuus,
kuuliaisuus, kiltteys, ylikorostunut kehollisuus, aistillisuus, hoivaaminen, intuitiivinen
tieto, tunneäly ja kasvatuksellinen arvorakennelma, jota kutsutaan hoiva- tai vastuurationalismiksi. Naiseuteen yhdistetään edelleen omien tarpeiden uhraaminen perheen ja erilaisten yhteisöjen tarpeitten hyväksi. (Kailo 2001.)
Naisten ja miesten valtasuhteisiin liittyvä epäsymmetrisyys on juurtunut niin syvälle,
ja se on niin itsestään selvä ja näkymätön osa elämää, etteivät monet pysty sitä edes tunnistamaan. Tytöt kasvatetaan vastavuoroisuuden, yhteisöllisyyden ja toisien hoivaamisen
rooliin, kilteiksi ja nöyriksi alamaisiksi. Tässä kasvatuksessa ei ole kyse biologiaan kytkeytyvästä naiseuden ominaisluonteesta vaan sosiaalisten sukupuoleen liittyvien suhteitten diskurssista tai suoranaisesta mytologiasta. Hoitotyön osalta yksi kuvaava esimerkki
on mm. se, että alun perin sairaanhoitajille ei maksettu palkkaa siksi, että työtä pidettiin
naisille sopivana kutsumustyönä. Toisten auttamista sinänsä pidettiin palkkana.(Kailo
2001).
Yhteisö- ja yksilötasolla monoakkulturaatio puolestaan tarkoittaa ilmiötä, jossa ”dominoivassa asemassa” olevat ihmiset sanelevat ehdot, joiden mukaan työ- ja opiskeluyhteisöjen jäsenet ylläpitävät ja uusintavat (joko tietoisesti tai tiedostamattomasti) toimintoja,
joille on ominaista ”toisten” ihmisten mukauttaminen saneltujen ehtojen mukaisiin herruus- ja uskomusjärjestelmiin sekä asymmetrisiin valtasuhteisiin. Herruus- ja uskomusjärjestelmissä sekä asymmetrisissä valtasuhteissa ”dominoiva subjekti” nimeää ja identifioi
itsensä ”subjektiksi” ja luokittelee toisen ”objektiksi”, samalla poikkeavaksi, nimettömäksi, näkymättömäksi ja persoonattomaksi. (Kailo 2001.) Terveydenhuollon työ- ja terveysalan koulutusyhteisöissä tällaiset ”dominaatioasetelmat” tuottavat psyykkistä väkivaltaa aivan samalla tavalla kuin muutkin järjestelmät. Psyykkisen väkivallan esiintymistä terveydenhuollossa lisäävät byrokraattiset, hierarkkiset järjestelmät, joihin luonnostaan kuuluvat ”oikeana” pidetty ihmisten kontrollointi ja käsitys ns. vastaanottajan asemasta, jota yleensä pidetään luontaisesti alempiarvoisena. Luontaisesti alempiarvoinen
vastaanottaja terveydenhuollon työ- ja koulutusyhteisöissä voi olla kuka tahansa. Byrokraattisissa ja hierarkkisissa yhteisöissä alempiarvoinen on luontaisesti ansainnut myös
alempiarvoisen kohtelun. (Kershner 1998.)
Tämä alempiarvoinen kohtelu sisältää psyykkisen väkivallan. Psyykkisen väkivallan
strategiat puolestaan sisältävät laiminlyöntiä, vaientamista ja toisen ihmisen realiteettien
näkymättömäksi tekemistä, määräämistä ja uudelleennimeämistä. Psyykkinen väkivalta
on ympäristöstä riippumatta aina ihmisen oikeuksien loukkaamista, toiminnan rajoittamista ja häikäilemätöntä kohtelua. Nöyryyttämiseen ja alistamiseen käytetään sortamista,
kiusaamista, pilkkaamista, halveksuntaa, uhkailua, kontrollointia, piikittelyä, törkeää
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nimittelyä ja eristämistä. Psyykkistä väkivaltaa on käyttäytyminen, jossa ihmiseltä järjestelmällisesti viedään itsetunto ja mahdollisuudet työssä. (Thylefors 1987.)
Tutkijat ovat kuvanneet psyykkisen väkivallan seurauksia niin kotona kuin työpaikoilla. Näiden tutkimusten mukaan psyykkisen väkivallan seuraukset ovat yksilöllisiä,
mutta ne ovat uhriksi joutuneelle aina kielteisiä. Tavallisimpia seurauksia ovat surullisuus, syyllisyys, väsymys, masentuneisuus ja avuttomuus tai kyvyttömyys puolustaa itseään. Uhrin puolustuskyvytyöntä roolia saatetaan kantaa jopa kymmeniä vuosia. (Kilpatrick ym. 1985.)
Psyykkisellä väkivallalla vaikutetaan moneen keskeiseen osa-alueeseen ja tarpeeseen
ihmisen jokapäiväisessä työssä. Se heikentää yksilön mahdollisuuksia kommunikoida ja
ylläpitää ihmissuhteita työyhteisössä. Eristämällä uhri työyhteisön sosiaalisesta vuorovaikutuksesta häneltä kielletään samalla työyhteisön tuki ja mahdollisuus puhua tuntemuksistaan, kokemuksistaan ja ongelmistaan työyhteisössä. Sosiaalinen eristäminen vie usein
myös mahdollisuuden saada jokapäiväisessä työssä tarvittavia tietoja. Eristäminen on
henkisen väkivallan tehokkaimpia muotoja. Pilkkaaminen, arvostelu, mustamaalaus ja
haukkuminen vähentävät yksilön mahdollisuuksia säilyttää arvonantonsa työyhteisössä.
(Vartia & Perkka-Jortikka 1996.)
Arvonannon ja arvostuksen menettäminen heikentävät väkivallan kohteen itseluottamusta ja omanarvontuntoa. Näin myös itsetunto laskee ja katoaa vähitellen. Tämä puolestaan saattaa usein johtaa siihen, että henkisen väkivallan uhriksi joutunut ihminen lähtee
työ- tai opiskeluyhteisöstään. Lähteminen tapahtuu irtisanoutumisen, sairastumisen, irtisanomisen tai joskus jopa itsemurhan kautta. Jotkut uhrit etsivät säännöllisesti apua terveydenhuollosta somaattisiin oireisiinsa. Psyykkinen väkivalta on kallista, koska sillä on
terveydellisiä vaikutuksia: se aiheuttaa sairauspoissaoloja, eläkkeelle hakeutumista, itsemurhia ja näiden lisäksi vielä työyhteisön työkyvyttömyyttä. (Vartia & Perkka-Jortikka
1996.) Väkivallan uhrit ja uhriutuminen ovat unohdettu alue sekä tutkimuksessa että väkivaltaan liittyvissä käytännöissä. (Ronkainen 1998).

Psyykkisen väkivallan ilmenemisestä
Suomen sairaanhoitajaliiton jäsentutkimuksessa (1999) noin kolmannes vastaajista
ilmoitti omassa työyhteisössään esiintyneen sekä työtovereiden että potilaiden tekemää
henkistä väkivaltaa viimeisten kahden vuoden aikana. (Keckman-Koivuniemi 1999.)
Väkivallan esiintymistä on tutkittu myös Oulun yliopistossa. Opiskelijoille tehdyn
kyselytutkimuksen mukaan sekä opiskelijatoverit että henkilökunta käyttäytyivät usein
epäasiallisesti ja töykeästi opiskelijoita kohtaan. Huonon kohtelun muotoja olivat halveksiminen, nöyryyttäminen, huutaminen, simputus sekä sukupuolinen syrjintä ja häirintä.
Yleisesti henkilökunta halveksi ja nöyryytti naisia useammin kuin miehiä. Eri henkilökuntaryhmistä halveksivimmiksi ja nöyryyttävimmiksi mainittiin assistentit, yliassistentit,
lehtorit ja tuntiopettajat. Muusta henkilökunnasta omina ryhminään mainittiin sairaanhoitajat ja toimistohenkilökunta. Avoimissa vastauksissaan naiset kertoivat jäävänsä usein
miesten varjoon ja saavansa miehiä huonompaa tai seksuaalissävytteistä kohtelua. Sekä
miehet että naiset ilmoittivat enenevästi sukupuolisesta häirinnästä ja syrjinnästä opiskelun edetessä. (Rautio ym. 1999.)
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Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja Tilastokeskuksen tasa-arvobarometrin (1998)
tulosten mukaan yksi kolmesta naisopiskelijasta ja yksi neljästä miesopiskelijasta katsoi
toisen sukupuolen äänessä olon haittaavan omaa opiskeluaan. Naisopiskelijoista 44 prosenttia ja miesopiskelijoista yksi kolmesta katsoi, että jotkut opettajat arvioivat toisen
sukupuolen aikaansaannoksia myönteisemmin. Vastaavasti työpaikkojen ja järjestöelämän naiset raportoivat sukupuolten välisistä erimielisyyksistä ja yliolkaisesti tai vähättelevästi käyttäytyvistä toisen sukupuolen edustajista useammin kuin miehet. Myös oppilaitoksissa tytöt ilmoittivat poikia useammin joutuneensa toisen sukupuolen vähättelyn kohteeksi. Naisten yliolkainen kohtelu on naisten kokemusten mukaan keskimääräistä yleisempää miesvaltaisilla ja seka-aloilla kuin naisvaltaisilla aloilla. Nuoret naiset ovat alttiimpia huomaamaan sukupuolten välisiä mielipide-eroja ja epätasa-arvoista kohtelua
kuin keski-ikäiset tai iäkkäät naiset. Miehet havaitsevat näitä eroja kaiken kaikkiaan harvemmin kuin naiset. (Melkas 1998.)

Psyykkisen väkivallan tarinoita terveysalan työ- ja opiskeluyhteisöissä
Psyykkisestä väkivallasta kertovia oli 35. Neljä heistä työskenteli terveydenhuollon yksityisellä puolella potilashoitotyössä ja 25 julkisen terveydenhuollon piirissä. Terveysalan
opiskelijoita oli kaksi ja opettajia neljä. Kertojien kokemukset psyykkisestä väkivallasta
liittyivät vuorovaikutustilanteisiin sekä työ- että koulutusyhteisöissä.
Kaikki kertomukset sisälsivät alun, keskivaiheen ja lopun. Henkisen väkivallan alku
oli kaikille kertojille yllätys. Se oli myös ennakoimatonta ja äkillistä. Väkivallan alkua
luonnehtivat myös kertojien epätietoisuus siitä, mistä tilanteessa oli kysymys ja mitä
oikein oli tapahtumassa. Kertomusten keskivaiheet sisälsivät psyykkisen väkivallan prosessit. Nämä prosessit olivat luonteeltaan joko suoria tai epäsuoria. Kertomukset loppuivat joko työntekijän konkreettiseen tai psyykkiseen lähtemiseen. Henkinen väkivalta aiheutti kertojissa monenlaisia tunteita. Näitä tunteita olivat mm. ahdistus, pelko, kauhu,
häpeä, syyllisyys, viha ja alemmuuden ja mitättömyyden tunteet.

Kertojien tarinat
Alustavan analyysin perusteella kertomukset muodostivat ryhmiä, jotka nimettiin kertomusten juonen mukaan seuraavasti: 1) tulokkaiden nöyryytysrituaaleista selviytyminen
ehtona työyhteisön täysvaltaiseen jäsenyyteen, 2) ikääntyneiden työntekijöiden kyyditys
työyhteisöstä pois, 3) työstään kiinnostuneiden ja innokkaiden työntekijöiden ruotuun
laittaminen, 4) jatko-opiskelevien työntekijöiden ammatillisen urakehityksen huomiotta
jättäminen ja 5) jatkuva näennäinen työn kehittäminen tienä väkivaltaan.
Tulokkaita olivat vastavalmistuneet terveydenhuollon työntekijät, terveysalan opiskelijat, keikkaluonteista työtä tekevät ja pätkätyöntekijät. Ikääntyneet, vanhemmat työntekijät puolestaan olivat työskennelleet pitkään osastoilla ja lähenivät eläkeikää. Innokkaat
työntekijät olivat mielestään erittäin kiinnostuneita työstään ja sen kehittämisestä. Useat
terveysalan työntekijät opiskelivat jatkotutkintoja. Tähän tutkimukseen osallistuneet opis-
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kelevat työntekijät kokivat, ettei heidän opiskeluaan huomioitu työyhteisössä. Lisäksi he
eivät edenneet urallaan opiskelusta ja lisääntyvästä ammattitaidostaan huolimatta. Päinvastoin jatko-opiskelujen kerrottiin heikentävän heidän etenemismahdollisuuksiaan
omassa työpaikassa. Terveysalan resurssien vähenemisen seurauksena työntekijät pyrkivät kehittimään työyhteisön toimintoja sellaisiksi, että ne olisi mahdollista toteuttaa
vähillä resursseilla. Osittain kehittämistyö oli näennäistä. Näennäinen työn kehittäminen
ei kehittänyt hoitotyötä ja sen opetusta vaan vei mm. ajallisia ja henkisiä voimavaroja varsinaisesta potilastyöstä ja opetuksesta. Näennäisestä työn kehittämisestä kieltäytyminen
saattoi johtaa psyykkiseen väkivaltaan.
Kaikkien kertojien mukaan psyykkinen väkivalta alkoi yhtäkkiä ja ennakoimattomasti. Tulokkaat olivat tulleet uuteen työ- tai harjoittelupaikkaan myönteisin odotuksin,
mutta he saivat pian huomata pettyneensä. Ns. pätkätyöt, keikkalaisuus ja sijaisuudet mainittiin väkivallan alkamisen syiksi. Myös henkilökohtaisten elämäntilanteiden paljastuminen saattoi olla alku väkivallalle. Tällaisia elämäntilanteita saattoivat olla mm. avioliiton
solmiminen, yksinhuoltajuus, avioerotilanne ja vaikeudet tai onnistumiset perheessä tai
parisuhteessa. Väkivallan syiden kerrottiin liittyvän kuviteltuun väkivallan kohteen alempiarvoiseen asemaan työyhteisössä tai kuviteltuun parempiosaisuuteen niin työssä kuin
muussakin elämässä. Myös organisatoriset ja hierarkkiset tekijät mainittiin väkivallan
syiksi kertomuksissa ja haastatteluissa.
Terveysalan opiskelijoista aiemmin tehtyjen tutkimusten mukaan (Eeronheimo 1995,
Sandelin 1995) opiskelijoita pelottaa työyhteisöjen jäsenenä oleminen, ja niinpä he valitsevat usein passiivisen, alistuvan ja työyhteisöön kuulumattoman ulkopuolisen havainnoijan roolin. Tämä rooli valitaan usein äänettömästi lausuttujen ohjeiden mukaan. Vastaavansuuntaisia viestejä löytyi myös omasta aineistostani:
Se oli sellaista jatkuvaa kyttäämistä ja jatkuvasti sai kuulla, että sitä ja tuota
tehtävää ei tehdä niin vaan näin. Se oli raskasta kun jokainen ohjaaja teki vähän eri
tavalla ja piti omaa tapaansa oikeana. Tuli sellainen tunne, että siellä oikein
odotettiin, että teki jonkun virheen, että siitä päästäisiin sanomaan. (k. 10)
Kirurgi huusi kaikille milloin mistäkin, usein ilman syytä. (k.4)
Vanhemmat kirjoittajat ja haastateltavat kertoivat väkivallan alkaneen aina jostakin
tapahtumasta joko työyhteisössä tai yhteiskunnassa. Tällaisia tapahtumia saattoivat olla
mm. 90-luvun lama-ajan muutokset terveydenhuollon organisaatioissa. Näillä muutoksilla
tarkoitettiin osastojen yhdistämisiä, sairaaloiden alasajoja ja hoito- ja opetushenkilökunnan supistuksia. Taloudellisten ehtojen kiristymisestä johtuvat organisatoriset muutokset
koskettivat näin myös henkilökuntaa ja heidän työjärjestelyjään. Työn uudelleenjärjestelyt
taas johtivat siihen, että henkilökunta joutui kilpailemaan työpaikoista. Tällaiset kilpailutilanteet kiristivät työntekijöiden suhteita ja aiheuttivat ristiriitoja.
Kaikki alkoi erään sairaalan alasajosta. Sairaala lopetettiin sairaalana kokonaan.
Lopettamisen yhteydessä kaksi sairaalan osastoa yhdistettiin ja siirrettiin toiseen
sairaalan. (k. 3)
Kymmenen vuoden ajan olen tehnyt opetustyötä puolen vuoden määräyskirjoilla.
Ja tietysti sitten kun supistukset rahan puutteessa alkoivat niin kyllä sitä tiesi ketkä
ensimmäisenä lähtevät. Ei se paljon innostanut. (k.5)
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Kertojien mukaan psyykkinen väkivalta oli luonteeltaan kontrolloivaa. Tällä tarkoitettiin mm. sitä, että organisaation ollessa muutostilanteessa kontrolloinnin kohteena saattoi
olla vaikkapa osastonhoitaja. Kontrollointi kohdistui työntekijän persoonallisuuteen,
käyttäytymiseen, työn tekemiseen, liikkumiseen työpaikalla ja jopa yksityiselämään.
Kontrolloinnin tulokset raportoitiin yksiköiden johtajille. Kirjoittajat kokivat, että heidät
sivuutettiin järjestelmällisesti sellaisissa asioissa, joista heidän olisi virka-asemansa
vuoksi olla tietoisia. Konkreettisella tasolla heidän mielipiteitään arvosteltiin julkisesti
kokouksissa, heidät keskeytettiin eikä heidän sanomisiaan otettu huomioon. Kertojat tunsivat syyllistyvänsä siitäkin, että olivat asioista pahoillaan. Toisten työntekijöiden mukaan
heidän pahat tunteensa näkyivät muissa osaston työntekijöissä. Prosessin edetessä alkoi
osastoille syntyä myös henkilöiden liittoutumia. Kuppikunnissa olevien roolit vaihtelivat
passiivisista seuraajista aktiivisiin toimijoihin.
Työstään kiinnostuneet ja innokkaat työntekijät kokivat, että innokkuus ja kehittämishalukkuus työssä voivat olla alku psyykkiselle väkivallalle. Jatko-opiskelevat työntekijät
puolestaan kokivat, ettei opiskelusta ole ainakaan heille hyötyä, sillä opiskelua ja sen
mukanaan tuomaa ammatillista osaamista ei yleensä hyödynnetty työyhteisössä. Päinvastoin sitä saatettiin mitätöidä ja vähätellä.
Niin minä olen opiskellut terveystieteiden maisteriksi. Meillä on ollut auki
osastonhoitajien ja apulaisosastonhoitajien virkoja ja olen hakenut niitä mutta
koskaan en ole saanut. Työskentelen edelleen sairaanhoitajana samalla osastolla.
(k. 7)
Meidän osastonhoitaja on ns. kiinnostunut kehittämistyöstä. Aina meillä on
menossa jokin kehittämishanke. Tällaiset hankkeet eivät aina ole järkeviä. Ja ne
vievät aikaa potilastyöstä. Kun kieltäytyy niitä tekemästä huomaa pian olevansa
oppositiossa ja rangaistavana. (k. 1)

Psyykkisen väkivallan muodot ja merkitys kertojille
Henkinen väkivalta oli luonteeltaan suoraa ja epäsuoraa. Suora henkinen väkivalta sisälsi
haukkumista, huutamista, nolaamista, vihjailua, uhkailua ja ”kafkamaisia oikeudenkäyntejä”. Haukkuminen ja huutaminen saattoivat tapahtua missä tahansa tilanteessa, hyvin
usein potilaiden, asiakkaiden, opiskelijoiden ja muun henkilökunnan kuullen. Nolaaminen kohdistui yleensä kertojan ammattitaitoon, jota yleensä mitätöitiin. Vihjailuilla viitattiin henkilön persoonallisiin piirteisiin, elämäntapoihin ja jopa seksuaalisuuteen. Epäsuora psyykkinen väkivalta oli sortamista, juoruilua, takanapäin puhumista, mustamaalaamista, leimaamista ja ns. ”kokousten pitämistä”. Kokouksissa oli läsnä yleensä muu henkilökunta mutta ei itse kertoja, jota asia koski. Psyykkinen väkivalta ulottui myös kertojien kotiin, jonne tuli nimettömiä, kummallisia puhelinsoittoja ja kirjeitä.
Psyykkinen väkivalta aiheutti kertojille aluksi lamaantumisen, hajaantumisen, kykenemättömyyden ja heikkouden tunteita sekä tunteita oman elämän hallinnan menettämisestä. Myös häpeän ja häväistyksi tulemisen tunteet olivat kirjoittajilla yleisiä. Masennuksen ja ahdistuksen tunteet tulivat esiin myöhemmin. He tunsivat myös syyllisyyttä ja pohtivat omaa osuuttaan tapahtuneeseen. Psyykkinen väkivalta turhautti ja vei työmotivaa-
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tiota. Erilaiset pelot valtasivat tilaa kertojien elämässä. Kauhun tunne esiintyi useissa kertomuksissa.
Kertojat kärsivät myös monenlaisista emotionaalisista oireista, mutta useimmiten mainittiin ahdistus. Kertojat kokivat taantuvansa kehityksellisesti, ja tämä tunne liitettiin elämän hallinnan menettämisen kokemukseen. Kaikki kertojat kokivat jossain vaiheessa
vetäytyvänsä ja eristävänsä itsensä sosiaalisesta elämästä. Tällä eristämisellä he halusivat
suojella itseään ja läheisiään. Kognitiivisista oireista manittakoon mm. muistamattomuus, joka koski ihan arkipäivän askareiden tekemistä. Kertojille aiheutui myös taloudellisia menetyksiä, sillä henkisen väkivallan vuoksi tarvittiin pitkiä sairauslomia, lääkehoitoja ja erilaisia terapioita.
Husson (1997) mukaan masennus ja häpeä vaikuttavat laajasti inhimilliseen vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin, jopa läheisten ihmisten mielialaan ja terveyteen. Masentuneena ihminen kokee itsensä avuttomaksi. Ajattelu kapeutuu ja rajautuu, itsetunto laskee
ja tunteiden käsittely vaikeutuu. Masennus aiheuttaa myös ihmissuhteista vetäytymistä ja
rakkauden kokemusten hiipumista. Häpeän tunne aiheuttaa lamaantumista, apatiaa ja kyynisyyttä. Se saa ihmisen epäilemään omaa arvoaan ja tuntemaan itsenä haavoittuvaksi,
epävarmaksi ja mitättömäksi. Häpeä on reaktio vastavuoroisuuden puutteeseen. Häpeässä
tietoisuus on kiinnittynyt siihen, millainen itse on toisten silmissä. Väkivallan verkossa
eläminen horjuttaa henkistä tasapainoa. Usein väkivallan kohteen käsitykset itsestään,
omista kokemuksistaan ja tuntemuksistaan ja niiden todellisuudesta kyseenalaistuvat.
Kertojat potivat monenlaisia fyysisiä vaivoja. Vatsakivut, erilaiset ruuansulatusvaivat
ja päänsärky olivat yleisiä. Psykofyysisiä vaivoja olivat pahoinvointi, palan tunne kurkussa ja ruokahaluttomuus.
Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, minkä vuoksi fyysisiä kokemuksia ei voi
erottaa emotionaalisista ja kognitiivisista merkityksistä. Henkinen ja fyysinen tuska ja
kipu kietoutuvat toisiinsa. Ne koetaan usein olennaisten mahdollisuuksien kapenemiseksi.
Tämä tuntemus puolestaan asettaa ihmisen kasvotusten oman haavoittuvuuden, rajallisuuden ja kuoleman kanssa. (Husso 1997.)

Psyykkisestä väkivallasta selviytyminen
Kertojat selvisivät psyykkisestä väkivallasta toimimalla yksin ja yhdessä läheisten ystäviensä, perheenjäsenten ja ammattiauttajien kanssa. Ammattiauttajien kanssa toimimiseen
liittyivät erilaiset lääkehoidot ja terapiat. Eräät kirjoittajat kertoivat auttavansa nyt niitä,
jotka ovat psyykkisen väkivallan kohteena. Myös oman kertomuksen laatiminen väkivallan kokemuksista ja vallankäytön mekanismien tiedostamisen lisääntyminen auttoivat toipumisessa. Yhdenmukaisin selviytymiskeino oli lähteminen, joko konkreettinen tai henkinen. Konkreettinen lähteminen merkitsi työ- tai opiskelupaikan vaihtoa. Se saattoi
myös merkitä alan vaihtoa tai ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. Konkreettiseen lähtemiseen kuului myös kuolema. Henkisellä lähtemisellä tarkoitettiin vetäytymistä työ- tai
koulutusyhteisöstä tai etäisyyden ottoa siitä.
Yksin ja yhdessä toimiminen ovat selviytymiskäyttäytymistä. Sillä pyritään vastaamaan henkisen väkivallan aiheuttamiin selviytymisvaatimuksiin. Selviytymiskäyttäytymisestä on esitetty useita luokituksia sen mukaan, mikä on toiminnan tavoitteena. Lazarus &
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Folkman (1984) määrittelevät selviytymiseksi ajattelun ja toiminnan pyrkimykset, joiden
avulla yritetään hallita, sietää tai vähentää sellaisia ulkoisia tai sisäisiä vaatimuksia, jotka
asettavat yksilön voimavarat koetukselle.
Edellä kuvatut selviytymisstrategiat eivät kuitenkaan riitä varsinkaan silloin, jos työ- ja
koulutusyhteisöjen väkivaltaa tuottavat rakenteet jäävät näkymättömiksi ja paljastamattomiksi. Husson mukaan aktiivisuutta ja dynaamisuutta ihailevassa ilmapiirissä särkeminen
on sallitumpaa kuin särkyminen ja väkivaltainen käyttäytyminen ymmärrettävämpää kuin
väkivallan kohteena oleminen (Husson 1997). Ulospäin suuntautuvat väkivallan purkaukset ovat tuhoavinakin helpommin kestettäviä – aktiivisuuden, dynaamisuuden ja hallitsevuuden ymmärrettäviä ylilyöntejä – kuin väkivaltaisuus. Väkivallan tunnistamisen, tunnustamisen ja empatian puute ei ole ainoastaan yksilöiden sisäisten ja välisten suhteiden
ongelma. Tunnistamattomuus ja tunnustamattomuus estävät myös yhteisöä tiedostamasta
ja ymmärtämästä osallisuuttaan vallitsevaan tilanteeseen. Väkivallan kieltäminen ja siitä
vaikeneminen on väkivaltatilanteen johdonmukainen jatke. Se kertoo yhtäältä elämänhallinnan ja -kontrollin vaatimuksesta ja toisaalta todellisuuden kieltämisestä ja ulossulkemisesta.

Alustavat tarinoiden tarjoamat johtopäätökset kirjallisuuden avulla
tarkasteltuna
Vallitsevatko terveydenhuollon työ- ja opiskeluyhteisöissä mieskeskeisen kulttuurin toimintatavat? Terveysalan hierarkkiset ja byrokraattiset järjestelmät jo sinänsä ainakin
mahdollistavat maskuliinisen kulttuurin olemassaolon ja monoakkulturaation toimintatavat. Maskuliinisuus on ilmiö, jossa vallankäyttö, ennustettavuus ja ilmiöiden pysyvyys
tulevat keskeisiksi kanssakäymisen päämääriksi. Julkisen sektorin toimintamallit ovat
hyvä esimerkki tästä. Toimintamallien suurin mahdollinen järkiperäisyys, säännöt, normit, kontrolli ja hallitut käyttäytymismallit tarjoavat vastauksen maskuliinisuuden ylläpidon tarpeisiin. Maskuliininen julkinen toiminta eroaa selkeästi feminiinisestä yksityisestä. Kotona on lupa näyttää tunteita, innostua ja sitoutua sekä paljastaa jopa oma haavoittuvuutensa. Terveydenhuollon käytännön arjen toiminnassa – hoitamisessa ja hoitamaan
oppimisessa – maskuliinisuuden maailma ilmenee monin tavoin. Tunteet, innokkuus ja
haavoittuvuus on pidettävä poissa julkisesta roolista – ne liittyvät kotiin ja naisiin ja ovat
ilmaisuja lapsekkaasta suhtautumisesta. (Liehu 1998.)
Mieskeskeisyyteen eli maskuliinisuuteen liitetään seuraavia luonnehdintoja: yksilön
voimakas persoonan ja minän erillisyyden kokeminen, yksilöllisyyden korostuminen
tavoitteena voima, toiminta ja subjektina oleminen, eron tekeminen minän ja maailman
välille ja oman erillisyyden korostuminen. Maskuliinisuus on kilpailun, yksilöllisten
tavoitteiden ja mielenkiinnon kohteiden värittämää. Ympäröivä maailma on täynnä potentiaalisia vihamiehiä, joita kohtaan viestitään tylyyttä, julmuutta ja valtaa. Valta sijoittuu
moniin yhteyksiin terveydenhuollon ja terveysalan koulutuksen toiminnassa. Suurin osa
siitä on piilossa monimutkaisten rakenteiden takana, ja vasta huolellinen ja ennakkoluuloton analyysi paljastaa sen olemassaolon ja mahdollistaa toiminnan tietoisen muuttamisen.
(Ketola, Kovasin & Suominen 1995.)

184
Terveydenhuollossa ja terveysalan koulutuksessa on lukuisia tilanteita, joissa vallankäyttö kärjistyy äärimmilleen kuitenkin niin, että tapahtumaa pidetään monella tavoin
luonnollisena, normaalina ja hyväksyttävänä. Teoreettinen ja käytännöllinen auktoriteettius tuottaa haltijalleen monoakkulturaation mukaisen mahdollisuuden käyttää valtaa
tilanteissa, joissa ”auktoriteetilla” on oikeus antaa käskyjä, joita toisten pitäisi totella.
Myös sitoumusten aktivointia ja rationaalista argumentaatiota voidaan tarkastella vallan
ja itsemääräämisen suhteessa. Vetoamalla sopimuksiin tai lupauksiin saadaan vastapuoli
toimimaan halutulla tavalla. (Ketola, Kovasin & Suominen 1995.)
Tämän päivän terveydenhuollon työtä ja koulutusta rasittavat perinteet. Näitä perinteitä ovat terveysalan työntekijöihin ja opiskelijoihin liitetyt kuuliaisuuden, nöyryyden ja
itsensä unohtamisen ominaisuudet. (Hentinen 1992.) Koulutuksessa kohdistetaan opiskelijoihin myös samankaltaisuusvaatimuksia, jotka vahvistavat ammattistereotypian kannalta keskeisiä ominaisuuksia ja monoakkulturaation vaatimuksia. Vahvistaminen tapahtuu suosimalla tiettyä terveysalan ydinrooliin soveltuvaa opiskelijaa: nöyrää, kilttiä, näkymätöntä, passiivista ja alistuvaa. (Eeronheimo 1995, Sandelin 1995 .)
Huolimatta siitä, että terveydenhuolto on naisvaltainen ala, terveydenhuollon koulutus
ja käytäntö eivät sisällä naisnäkökulmaa. Sen sijaan ne sisältävät tiedostamattomana ja
lausumattomana miesnäkökulman. Terveydenhuollon hierarkkisissa ja byrokraattisissa
rakenteissa alistus merkitsee käsitteellisesti vain yhden sukupuolen ”olemassaoloa” poliittisessa mielessä ja siten vain yhden sukupuolen valtaa ja vain yhden näkökulman merkityksellisyyttä. Kun tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja erilaisuuden hyväksynnän näkökulmat ovat olemassa vain julkiteoriassa – eivät siis elämän arjessa – terveysalan työ- ja
koulutusyhteisöjen alistavat toimintatavat näyttäytyvät luonnollisina, normaaleina ja
oikeina, samoin kuin sukupuolten tasa-arvon toteutuminen sukupuolisopimuksen mukaisesti. Mutta kuten tämän päivän tosiasiat ja tutkimukset terveydenhuollosta osoittavat,
tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja pyrkimys ihmisen hyvän edistämiseen eivät toteudu
”luonnollisesti”, vaan ne vaativat ”luonnollisina” pidettyjen monoakkulturoivien rakenteiden tietoista purkamista terveydenhuollosta. (Liehu 1998 .)
Johtopäätöksenä voidaankin kysyä, onko mikään muuttunut sukupuolistuneen vallankäytön ja henkisen väkivallan suhteen terveysalan työ- ja opiskeluyhteisöissä? Tämä
kysymys on mahdollista esittää hoitotyön historian, hoitotyön julkiteoreettisen filosofian
ja väkivaltatutkimusten perusteella.
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Osio 3 Heteronormatiivisuus ja seksuaalinen väkivalta

Johdattelua aiheeseen
Jenny Kangasvuo
Kulttuurillemme on tyypillistä käsitys perustavaa laatua olevista eroista naisen ja miehen
välillä.
Näiden erojen oletetaan liittyvän erityisesti biologiseen sukupuoleen. Oletettu erilaisuus on vaikuttanut käsitykseen seksuaalisuudesta siten, että heteroseksuaalisuutta pidetään luonnollisempana seksuaalisuuden muotona kuin muita seksuaalisuuksia. Se nähdään seksuaalisuuden normina, johon muita seksuaalisuuksia verrataan. Esimerkiksi
puhuttaessa homo- tai biseksuaalisuudesta voidaan kysyä ”Mikä aiheuttaa homo- tai
biseksuaalisuutta?”, mutta kysymystä ”Mikä aiheuttaa heteroseksuaalisuutta?” ei pidetä
oleellisena. Nais- ja sukupuolitutkimus on haastanut tämän ajatuksen ja tarkastellut kriittisesti kaksinapaista sukupuolijakoa.
Länsimaisissa kulttuureissa kaikkien oletetaan olevan heteroseksuaaleja, ellei toisin
ilmoiteta. Tämä selittää muiden kuin heteroseksuaalien suhteellisen näkymättömyyden.
Ilmiön toinen puoli on, että silloin kun ei-heteroseksuaalit ovat näkyvillä, heitä pidetään
yleensä eksoottisina ja erikoisina. Tämän lisäksi ei-heteroseksuaaleja seksuaalisuus luonnehtii enemmän kuin mikään muu piirre. Tätä rakennetta voidaan kuvata heteronormatiivisuudeksi. Käsite tarkoittaa sekä heteroseksuaalisuuden nostamista korkeampaan asemaan ja esittämistä seksuaalisuuden suositeltavimpana muotona että ei-heteroseksuaalisuuden vähättelyä ja huomiotta jättämistä. Heteronormatiivisuus on yleensä implisiittistä
jokapäiväisissä tilanteissa. Jos esimerkiksi nainen puhuu kumppanistaan, ihmiset automaattisesti olettavat kyseisen henkilön olevan mies.
Judith Butler (1990, 1993) on kehittänyt termin heteroseksuaalinen hegemonia käsitteellistääkseen ilmiön. Hän sanoo, että oletus heteroseksuaalisuudesta pitää mies–nainendikotomian vakaana. Heteroseksuaalisuutta vaaditaan, jotta kategoriat kulttuurinen Mies
ja kulttuurinen Nainen säilyvät sisäisesti yhtenäisinä. Institutionalisoitunut heteroseksuaalisuus, Butlerin mukaan heteroseksuaalinen hegemonia, sekä tuottaa sukupuoleen perustuvia kategorioita että vaatii niiden olemassaoloa. Sukupuoleen perustuvat kategoriat
sisältävät oletuksen syy-seuraussuhteesta anatomisen vartalon, sukupuolen ja halun välillä
ja väittävät, että halu määrittää sukupuolta ja sukupuoli määrittää halua.
Heteroseksismi viittaa ei-heteroseksuaalisten ihmisten erottelun eri muotoihin ja on
verrattavissa rasismiin. Vitsit homoseksuaaleista voidaan nähdä esimerkkinä heteroseksis-
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mistä, mutta heteroseksismin raaimpiin muotoihin kuuluvat ei-heteroseksuaalien hakkaaminen ja tappaminen.
Suomessa syrjinnän kieltävä laki suojaa ihmisiä instituutioiden harjoittamalta heteroseksismiltä, mutta jokapäiväisessä elämässään ei-heteroseksuaalit voivat kohdata heteroseksismiä yksittäisten ihmisten taholta. Tämän vuoksi samaa sukupuolta olevat parit eivät
yleensä osoita kiintymystä toisiaan kohtaan julkisesti. Heteroseksismi, homofobia ja seksuaaliset dikotomiat ovat siten väkivallan erityisiä muotoja, jotka vaikuttavat ei-heteroseksuaalisiin ihmisiin mutta myös niihin heteroseksuaaleihin, jotka eivät täytä heteronormatiivisen seksuaalisuuden normeja. Seuraavista viidestä artikkelista neljä keskittyy erityisesti alistaviin rakenteisiin, jotka vaikuttavat ei-heteroseksuaalisiin ihmisiin. Viidennen artikkelin aiheena on lasten seksuaalinen hyväksikäyttö.
Jukka Lehtonen on haastatellut nuoria ei-heteroseksuaalisia ihmisiä saadakseen selville, millaisia koulukokemuksia heillä on ollut. Lehtonen käyttää käsitettä heteronormatiivisuus kuvatessaan koulukokemusten normatiivista luonnetta. Hänen artikkelinsa paljastaa, että homofobinen nimittely ja heteronormatiivinen kiusaaminen ovat nykyään yleisiä Suomen kouluissa. Samoja aiheita käsitellään myös Jenny Kangasvuon artikkelissa.
Biseksuaalisuutta ei ole juuri tutkittu Suomessa, ja Kangasvuon artikkeli keskittyy nuoriin
biseksuaaleihin koulussa ja heidän kokemuksiinsa seksuaalisesti dikotomisessa kulttuurissa. Hän tarjoaa näkemyksen dikotomisen seksuaalisen järjestelmän historiasta Suomessa ja väittää, että biseksuaalisten identiteettien esiintulo enteilee suurempaa muutosta
Suomen seksuaalisessa järjestelmässä. Kangasvuo ja Lehtonen esittävät erityisen näkemyksen ei-heteroseksuaalisten ihmisten tilanteesta Suomen kouluissa.
Ian Rivers tuo keskusteluun brittiläisen näkökulman homojen, lesbojen ja biseksuaalisten opiskelijoiden kokemuksista. Häntä kiinnostavat pääasiassa uhrina oleminen sekä
kokemuksien käsitteellistäminen identiteetinmuodostusprosessin aikana. Kanadalainen
John Guiney lähestyy narratiivisesta näkökulmasta aihetta homous ja koulu. Hänen
aineistonsa koostuu hänen omista kokemuksistaan sekä haastatteluista, joiden pohjalta
hän pohtii kokemuksiaan homoseksuaalisena opettajana ja opiskelijana mielenkiintoisella ja omakohtaisella tavalla. Rivers ja Guiney lähestyvät aihettaan eri tavoin: Rivers
pohjaa grounded theory -tutkimukseen ja Guiney narratiiviseen lähestymistapaan. Heidän artikkelinsa paljastavat hyvin samanlaisia kokemuksia Atlantin molemmin puolin.
Merja Laitinen käsittelee herkkää aihetta, perheissä tapahtuvaa lasten seksuaalista
hyväksikäyttöä. Hän pohtii insestin erilaisia seurauksia ja kulttuurisia maskuliinisuuden ja
feminiinisyyden normeja insestin osina. Hänen tutkimuksensa kohteena olevilla henkilöillä on hyvin erilaiset taustat ja elämät, mutta kaikille yhteistä ovat insestistä johtuvat
tuhoisat kokemukset. Hänen artikkelinsa haastaa lukijat tunnistamaan insestin ja puuttumaan siihen ilmiön monimutkaisuudesta huolimatta.
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Heteronormatiivisuus ja nimittely – opiskelijoiden sukupuolien ja seksuaalisuuksien rajojen rakentamista
Jukka Lehtonen
Abstrakti
Analysoin artikkelissani seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvää kiusaamista, häirintää ja nimittelyä.1 Keskityn tarkastelemaan lähinnä monille suomalaiskouluille tyypillistä homottelua ja siihen
liittyvää kulttuuria. Tutkin myös homottelun sukupuolitettua luonnetta ja sitä, mitä homottelu merkitsee toisaalta tytöille ja pojille ja toisaalta ei-heteroseksuaalisille ja heteroseksuaalisille nuorille.2
Homottelu on erityisen tyypillistä pojille. He ovat tällaisen nimittelyn kohteina ja nimittelijöinä useammin kuin tytöt. Analysoin myös homottelun, huorittelun ja lesbottelun eroja ja samankaltaisuuksia. Käsitteellistän tarkasteluni heteronormatiivisuus-konseption avulla.

Johdanto
Seksuaalisuus ja sukupuoli kietoutuvat koulun käytäntöihin lapsen ensimmäisistä koulupäivistä lähtien. Niiden saama painoarvo tai merkitys kuitenkin vaihtelevat tilanteesta,
luokasta ja koulusta toiseen (ks. Gordon et al. 2000a,b, Tolonen 2001). Sukupuoleen ja
seksuaalisuuteen liittyy usein rajojen ja hierarkioiden rakentamista sekä vallankäyttöä.
Vastaavasti kouluyhteisön vallanjaot ja hierarkian rakentamiset kiusaamisineen ja nimittelyineen ovat tyypillisesti sukupuolittuneita ja seksualisoituneita. Käsittelen tässä artikkelissa kiusaamiseen, häirintään ja nimittelyyn liittyviä teemoja heteronormatiivisuuden
1. VTM Jukka Lehtonen tutkii nuorten seksuaalisuutta ja sukupuolta erityisesti kasvatuksen ja työelämän
alueilla. Hän toimii projektinjohtajana Euroopan Sosiaalirahaston ja työministeriön rahoittamassa EQUALohjelman hankkeessa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä.
2. Käytän termejä opiskelija ja nuori, koska – toisin kuin oppilas ja koululainen – ne kuulostavat itsenäisemmiltä ja aktiivisemmilta. Haluan siis korostaa nuorten ja lasten mahdollisuuksia tehdä valintoja koulussa. (ks.
Lehtonen 2002.)
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näkökulmasta. Analysoin teemoja opiskelijoiden välisissä suhteissa. Pohjaan artikkelini
sosiologian väitöstutkimukseeni, jossa käsittelen nuorten seksuaalisuutta ja sukupuolta
koulussa. Empiirisen aineiston olen kerännyt haastattelemalla ei-heteroseksuaalisia nuoria.
Valitsin haastateltaviksi ei-heteroseksuaalisia nuoria, koska ajattelin heillä olevan
muita nuoria enemmän kokemuksia, joissa he ovat tunteneet heteronormatiivisuuden paineen tai joissa he ovat kyseenalaistaneet sen. Haastattelin kaikkiaan kolmeakymmentä eiheteroseksuaalista nuorta, joista kaikki kahta lukuun ottamatta olivat 15–20-vuotiaita.
Haastateltavista kuusitoista oli naisia ja neljätoista miehiä. Lähes kaksi kolmasosaa heistä
asui pääkaupunkiseudulla tai sen läheisyydessä. Osa heistä oli asunut osan kouluajastaan
muualla. Tavoitin haastateltavat lähinnä Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry:n nuorten
ryhmien ja tiedotuksen avulla. Haastatteluissa kuulemani kokemukset ovat haastatteluhetken kertomuksia ja muistikuvia haastattelun kokemuksista, mikä on syytä ottaa huomioon
suhteutettaessa niitä elettyihin koulutilanteisiin. Analysoin haastatteluja teemoittain ja
pyrin etsimään käytäntöjä, joissa heteronormatiivisuutta ylläpidetään ja kyseenalaistetaan.
Tulkitsin monitasoisia ja usein ristiriitaisia koulukokemusmuistoja ennakko-oletuksella,
että heteronormatiivisuus usein sekä haastetaan että tuotetaan samassa tilanteessa. Nuoret
suhtautuvat usein kriittisesti koulun tapahtumiin, ja muutenkin he ovat aktiivisia toimijoita, joita ilman ei olisi koulun kulttuurejakaan.
Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat sidoksissa toisiinsa: ne voidaan ajatella saman asian
kääntöpuoliksi. Judith Butler (1990, 151) käyttää käsitettä heteroseksuaalinen matriisi
kuvatessaan sellaista hegemonista diskursiivista sukupuolen ymmärtämisen mallia, joka
olettaa ruumiin kokonaiseksi ja ymmärrettäväksi vain, jos ruumiiseen voidaan liittää
pysyvä “biologinen” sukupuoli, joka näyttäytyy pysyvänä “sosiaalisena” sukupuolena eli
"oikeanlaisena" maskuliinisuutena biologisilla miehillä ja "oikeanlaisena" feminiinisyytenä biologisilla naisilla. Butlerin tavoin oletan, että tämä “heteromuotti” tuottaa sukupuolet. Heteromuotti tarjoaa kaksi mahdollisuutta sukupuoliksi: arvokkaampana miehen,
joka haluaa naista ja jonka mieheyden ja heteroseksuaalisen halun pohjana on ruumis,
joka määrittyy biologisesti miehen ruumiiksi, ja vähemmän arvostettuna naisen, joka
haluaa miestä tai ainakin haluaa olla miehen halun kohteena ja jonka naiseuden ja heteroseksuaalisen halun pohjana on “biologinen” naisen ruumis.
Sukupuoli on ruumiin “stilisoinnin” toistoa. Se on kokoelma toistettavia toimintoja,
jotka sisältyvät melko epävakaaseen ohjeistavaan viitekehykseen. Ajan kuluessa tuo viitekehys jähmettyneenä tuottaa substanssin ilmentymän, joka näyttäytyy luonnonkaltaisena
olemisena. (Ks. Butler 1990, 33.) Karkeasti voidaan siis sanoa, että kun tarpeeksi paljon
ja jatkuvasti toistaa tietynlaisia sukupuoliajatteluumme liittyviä tekoja, niin mielikuva
“oikeanlaisesta” ruumiiseen sidotusta sukupuolesta hahmottuu ihmiselle itselleen ja
hänen kanssaan vuorovaikutuksessa oleville (Lehtonen 2002). Nimittelyyn, kiusaamiseen,
häirintään ja hierarkioiden ylläpitoon liittyy juuri näitä performatiivisia tekoja, jotka toistettavina luovat käsityksen siitä, mitä on sukupuoli ja seksuaalisuus. Artikkelini teoreettisena kehyksenä seksuaalisuuden, sukupuolen ja niiden yhteen punoutumisen perustana on
siis edellä kuvattu ajattelu. Käytän tästä heteromuotista nimitystä heteronormatiivisuus.
Usein ajatellaan, että ihmiset ovat joko homo- tai heteroseksuaalisia, ja joskus myös
muistetaan osan olevan biseksuaalisia. Tämä kaksi- tai kolmijako on nykyään melko tyypillinen pohdittaessa seksuaalista suuntautumista tai keskusteltaessa esimerkiksi samaa
sukupuolta olevien suhteista. Heteronormatiivisen ajattelun mukaisesti kategorioita voi-
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daan pitää toisilleen vastakkaisina ja toisensa poissulkevina siten, että jokin seikka sukupuolitetussa (biologian) ruumiissa tai sukupuolessa (gender) johtaa tietynlaiseen haluun –
heteroseksuaaliseen tai muuhun. Pyrin rikkomaan perinteisten homo- ja heterokategorioiden vahvistamista käyttämällä ei-heteroseksuaalisuuden ja heteroseksuaalisuuden käsitteitä tavalla, joka ei ole toista vaihtoehtoa poissulkeva. Käytän ensisijaisesti ei-heteroseksuaalisuuden käsitettä kuvaamaan laatusanana ihmisiä, joilla on samaa sukupuolta olevaan ihmiseen kohdistuvia seksuaalisia tunteita (fantasioita, unia, toiveita, ihastumisia,
rakkautta) ja/tai tekoja ja/tai jotka määrittelevät seksuaalisuuttaan tai itseään termeillä,
jotka liittyvät kulttuurissamme ei-heteroseksuaalisuuteen (esimerkiksi lesbo, bi, homo, eihetero). Vastaavasti kuvaan tutkimuksessani laatusanalla heteroseksuaalisuus ihmisiä,
joilla on eri sukupuolta olevaan ihmiseen kohdistuvia seksuaalisia tunteita ja/tai tekoja ja/
tai jotka määrittelevät itseään tai seksuaalisuuttaan kulttuurissamme heteroseksuaalisuuteen liitetyillä termeillä (esimerkiksi hetero, normaali, tavallinen, en ole homo). Ihmisen
itseys on sekin konstruktio, eli ihminen rakentaa itsestään kuvan itsenä.
Ei-heteroseksuaalisuus ja heteroseksuaalisuus eivät ole toisensa poissulkevia käsitteitä,
vaan ne voivat olla käytännössä päällekkäisiä. Lisäksi ne eivät kata kaikkea: ihminen voi
olla olematta kumpaakaan. (ks. Lehtonen 1998.) Artikkelini lähtökohtana on nuorten –
olivatpa he ei-heteroseksuaalisia ja/tai heteroseksuaalisia – seksuaalisuuden ymmärtäminen jatkuvasti ylläpidettävänä ja mahdollisen muutoksen alaisena ideana, joka muotoutuu
nykyhetken kulttuurisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa – kuitenkaan unohtamatta
mennyttä vuorovaikutusta. Nuoren seksuaalisuus ei ole valmis paketti, jonka hän imee
ympäröivästä kulttuurista, vaan monien osasten ja diskursseihin liittymisten ja niistä poissaolojen summa. Nuori ei tahdottomasti omaksu kaikkea tai jotain diskurssia juuri tietyllä tavalla, vaan hänen aiemmat kokemuksensa, tunteensa, tekonsa ja ymmärryksensä
vaikuttavat siihen, millaiseksi hänen seksuaalisuutensa rakentuu. Seksuaalisuuden ja
sukupuolen ylläpito on myös sidoksissa aikaan, tilaan ja tilanteeseen. Seksuaalisuudelle ja
sukupuolelle tavanomainen pysyvyys tai kuva pysyvyydestä rakentuu juuri menneille
kokemuksille ja jatkuvalle performatiiviselle toistolle, jossa siteerataan “tuttuja” kulttuuriin kuuluvia heteronormatiivisia ajattelumalleja. (ks. Lehtonen 2002.)

Heteronormatiivisuus ja kiusaaminen koulussa
Osa haastattelemistani nuorista kertoi, että heitä oli kiusattu tai että he olivat myös itse
osallistuneet kiusaamiseen. Toiset taas kertoivat, etteivät osallistuneet siihen tai sitten
eivät muistaneet, olivatko kiusanneet vai eivät. Eräät haastateltavat kertoivat, ettei heidän
koulussaan tai ainakaan luokassa kiusaamista juuri esiintynyt ja että opiskelijat tai opettajat puuttuvat siihen heti. Kiusaamista on monenlaista, eikä se välttämättä liity mitenkään
homoseksuaalisuuteen, seksuaalisuuteen tai sukupuoleen. Toisaalta haastattelukommenteissa kerrottiin siitä, että kiusaajia olivat pojat tyttöjä useammin mutta kiusaamisen kohteena saattoivat yhtä hyvin olla niin toiset pojat kuin tytötkin. Tyttöjen keskinäistä kiusaamista ei huomata niin usein kuin poikien näkyvämpää kiusaamista.
Usein syiksi poikien kiusaamisessa mainittiin piirteet, joita ei mielletty riittävän miehekkäinä (vrt. Epstein & Johnson 1994, 204). Haastattelemani Teemu (20 vuotta) oli joutunut kiusaamisen kohteeksi uudessa koulussaan useistakin syistä. Uutena opiskelijana
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hän joutui taistelemaan paikastaan. Sen lisäksi hän ei toiminut kuten koulun aktiiviset
pojat, jotka osallistuivat kiusaamiseen.
Teemu (20): Sitten kun muutin toiseen kaupunkiin kouluun niin siellä mä olin
erilainen. Siis en käynny baarissa, en juonnu viinaa ja olin kotona aina illat ja mua
pidettiin vähän nyysänä. Musta saatiin helposti silmätikku. Mä olin uusi naama.
Kiusaamisen syinä ovat usein erot muihin opiskelijoihin, ja monet näistä eroista liittyvät toimintatapoihin, taustaan tai ruumiillisuuteen. Usein syyt ovat samalla myös sellaisia,
jotka voisi mieltää tavalla tai toisella epämiehekkäiksi, kuten nörttiys, hiljaisuus tai se,
ettei käytä alkoholia. Haastateltu Simo (15) puolestaan kertoi syyksi kiusaamiseen hänen
tyttömäisyytensä.
Kyse on myös poikien välisen arvohierarkian vahvistamisesta. Poikien välinen ryhmässä tapahtuva kiusaaminen sisältää usein jatkuvaa sanailua ja piikittelyä, joka liittyy
maskuliinisuuden todisteluun (Holland et al. 1993, 12–13, Tolonen 2001, 196–202). Ryhmässä rakennetaan samalla käsitystä oikeanlaisesta heteroseksuaalisesta maskuliinisuudesta, josta feminiinisyys ja homoseksuaalisuus on suljettu pois. Kiusaamisen kohteeksi
valitaan usein sellainen, joka ei pysty pistämään kunnolla vastaan, mutta myös sellainen,
joka tavalla tai toisella omaa piirteitä, joita ei liitetä ideaaliseen miehen malliin. Kiusaaminen vaikuttaa melko pitkälti sukupuolen ja ikäryhmän mukaisen normatiivisen käyttäytymisen kontrollilta.
Tyttöjä voidaan kiusata myös poikamaisuudesta, joka sekin liitetään usein ulkonäköön,
vaatetukseen, harrastuksiin ja erityisesti hiusten pituuteen. Vastaavastihan poikia kiusataan tyttömäisyydestä ja tyttömäisiksi mielletyistä harrastuksista. Myös Usu muisteli, että
häntä oli kiusattu poikamaisuudesta. Usu kertoi myös kiusaamisen vaikutuksista ja painostuksesta heteroseksuaaliseen feminiinisyyteen.
Usu (16): Mua kiusattiin aika paljon sen takia, että olin ehkä vähän poikamaisempi
kuin mitä muut oli. Itse asiassa aika paljonkin, enkä mä sitä ymmärtäny siinä
vaiheessa, kun mua ruvettiin kiusaamaan. Ja se kiusaaminen jatkui yläasteella, ja
sen takia mä vaihdoin koulua. Yhtäkkiä, oon myöhemmin ajatellu, tavallaan musta
tehtiin heteron oloinen, koska mun ei annettu olla sitä mitä mä oon, eli poikatyttö.
Mua kiusattiin, yläasteella kävi sillee, etten mä uskaltanu enää puhua ihmisille.
Kiusaamistilanteet sisältävät usein olemassa olevien hierarkioiden ylläpitoa, ja senkin
takia kiusaamiseen on usein vaikea puuttua. Samalla joutuisi haastamaan koko hierarkian.
Petteri (19) kertoi, että hän ja hänen veljensä olivat joutuneet saman pojan kiusaamiksi
mutta he eivät olleet voineet keskustella asiasta edes keskenään: “Varmaan ois jotain
heikkoutta osoittanut, jos ois siitä puhunut.” Kiusatuksi joutuminen koettiin häpeälliseksi
tai niin vaikeaksi asiaksi, ettei edes muuten luotettavaksi koetulle ihmiselle saatettu siitä
puhua.
Koulujen opiskelijoiden kulttuuri ja siihen liittyvät pelisäännöt voivat taata sen, ettei
kiusaaminen ole mahdollista. Mikko (20) kertoi, että jos joku heidän luokallaan vähänkin
yritti kiusata, “niin se mollattiin maan rakoon et ei varmaan kehtaa uudelleen”. Usein
kouluissa kuitenkin kiusaaminen on mahdollista ja toisissa jopa yleistä. Juho (20) kertoi,
että hän olisi ehkä aktiivisemmin vastustanut kiusaamistaan, jos olisi ollut vahvempi,
mutta nyt ratkaisuksi jäi passiivisuus. Hän muisteli, etteivät opettajatkaan auttaneet (vrt.
Saarikoski 2001, 221, 250). Juho kertoi käyneensä myös rehtorin luona kerran, kun
tilanne oli “ottanut oikein kunnolla päähän”. Hän muisteli rehtorin sanoneen, ettei “iso
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poika itke”. Kenties poikien kiusaamiseen ei puututa senkään takia, että ajatellaan tietynlaisen nahistelun ja tappelun kuuluvan poikien kasvuun ja kehitykseen (ks. Saarikoski
2001, 253–254, Tolonen 1998, 4–18). Kantelu ja itkukaan ei ole pojille aina sallittua (vrt.
Mac an Ghaill 1994, 1). Tyttöjen väliseen kiusaamiseen puututaan toisaalta helpommin,
koska sen ei ajatella soveltuvan feminiiniseen käyttäytymiseen, mutta toisaalta siihen ei
aina puututa, koska se ei ole tavallisesti yhtä näkyvää kuin poikien poikiin kohdistama
kiusaaminen, kuten myös muussa tutkimuskirjallisuudessa on esitetty (ks. Gordon et al.
2000a).

Homottelun variaatiot
Homo-sanaa käytetään yleisenä haukkumasanana, jota kaikki nuoret eivät ymmärrä edes
liittää seksuaaliseen suuntautumiseen. Suurin osa yläasteikäisistä pojista ja puolet tytöistä suhtautuu kielteisesti homoseksuaalisuuteen (Kontula 1987, 113–114). Tutkimuksissa,
joissa on tarkasteltu homo- ja biseksuaalisten ihmisten kokemuksia koulusta, ilmeni myös
homoseksuaalisuuteen liittyvää nimittelyä, syrjintää ja muita kielteisiä kokemuksia (ks.
Lehtonen 1995, 161). Kielteisiä homoseksuaalisuuteen liittyviä tarinoita on koulukavereiltaan kuullut enemmistö homo- ja biseksuaalisista miehistä. Niiden esittäjät ovat usein
poikia, jotka haukkuvat toisia opiskelijoita homoiksi tai käyttävät muuten vain homosanaa voimasanana. Tytöt ei käytä sitä niin usein, eikä lesbo-sanaa tavallisesti käytetä
samassa määrin eikä samassa merkityksessä voimasanana. (Lehtonen 1995, 129, 139–
144.) Jan Löfström on arvioinut, että homottelu on ilmestynyt arkikäyttöön yleisempänä
ilmiönä vasta 1970- ja 1980-luvuilla (Löfström 1999, 220).
Monissa kansainvälisissä tutkimuksissa (Harbeck 1991, Douglas ym. 1997) on lähdetty olettamuksesta, että homottelun kohteena ovat nimenomaan homo- ja biseksuaaliset
pojat. Näin ei kuitenkaan haastatteluaineiston perusteella ainakaan Suomessa nykyään
ole, vaan homottelu liittyy laajempaan poikien kulttuuriin koulussa, eikä homottelu automaattisesti kerro edes nimittelijän asenteista (ks. myös Lehtonen 2002). Brittiläiset tutkijat Anoop Nayak ja Mary Kehily (1997, 156–158) päättelevät, ettei edes homofobisia
kommentteja voida tulkita yksioikoisesti, koska ne ja niiden motivaatiot ovat moninaisia.
Toisinaan niitä voidaan käyttää esimerkiksi luokkatilanteen keskeytykseen, huomion
saantiin, huumoriin, opettajan aseman kyseenalaistamiseen, maskuliinisuuden rakentamiseen ja joidenkin opiskelijoiden tai opettajien halveksuntaan (ks. Lahelma 1996, 478–
488). Heidän mukaansa opiskelijoita, jotka esittävät homofobisia kommentteja, on vaikea
luokitella suoranaisesti homovihamielisiksi. Homofobisten kommenttien esittämisen tarkoitusperät ovat niin moninaisia, että on vaikea sen pohjalta tulkita, mikä on opiskelijoiden varsinainen suhtautuminen homoseksuaalisuuteen.
Monet haastattelemani nuoret kertoivat homottelun olleen tyypillistä ja lähes rutiininomaista. Juho (20) totesi, että joka toinen sana koulussa on “vitun homo”. Sillä ei haastatteluaineiston perusteella tavallisesti tarkoiteta mitään erityisesti homoseksuaalisuuteen
liittyvää, vaan se on käytössä yleisenä voimasanana tai haukkumanimityksenä. Sitä käyttävät nimenomaan tietyt pojat toisista pojista, vaikka se voi olla myös tyttöjen keino reagoida poikien kielteiseksi koettuun käyttäytymiseen, kuten seksuaaliseen häirintään (ks.
Gordon et al. 2000a, 134). Tyypillisempää on homottelun käyttö yleisenä voimasanana tai
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huomionherättäjänä, mutta usein se liittyy tiettyihin tilanteisiin. Jos joku suuttuu tappelun
yhteydessä, homoa käytetään haukkumanimikkeenä. Homo-sana on myös merkki tai signaali rajan ylläpitämisestä tai ylittämisestä, olipa kyseessä sitten minkälainen raja
tahansa: raja oikean tai väärän sukupuolen ja seksuaalisuuden, raja tyhmän ja viisaan, raja
lapsellisen ja aikuismaisen välillä. Joka tapauksessa siihen liitetään usein arvovaraus.
Usein homo-sanaa käytetään yhdessä vittu-sanan kanssa: vitun homo. Sanaparia “vitun
homo” voi tarkastella kahden voimakkaan sanan yhdistelmänä. Naisen sukupuolielimen
ja epämiehekkään homon sanayhdistelmä toimii heijastepintana mieheksi kasvamisessa,
kun heteroseksuaalista maskuliinisuutta rakennetaan suhteessa feminiinisyyteen, naiseuteen ja homoseksuaalisuuteen (ks. Mac an Ghaill 1994, 96–97). Usein homotteluun liittyy konnotaatio tai merkitysyhteys naismaisuuteen tai tyttömäisyyteen pojissa. Esimerkiksi Leo (19) muisteli, että “kyllähän niitä homo- ja neitihuutoja kuului”. Vääränlaisesta
maskuliinisuudesta rangaistaan homottelulla. Homottelun sukupuolittuminen näkyy myös
siinä, että vaikka sillä tarkoitettaisiin vain tyhmä-sanan synonyymia, sitä ei tavallisesti
käytetä tytöistä tai jos käytetään, se saatetaan tulkita virheeksi.
JL: Ketä on sitten haukuttu homoksi?
Henna (19): Ei ketään periaatteessa tiettyä tyyppiä. Se on vaan heitetty, että jos
joku on halunnut sanoa jollekin, että sä olet ihan idiootti, ne on voineet sanoa, että
sä olet ihan homo.
JL: Käyttääkö sun mielestä tytöt ja pojat yhtä paljon sitä?
Henna: Ehkä pojat käyttää enemmän, mutta kyllä tytötkin.
JL: Sanotaanko tytöistäkin, että sä olet homo?
Henna: Itse asiassa joskus on kyllä sanottu. Mulla oli yksi sellainen kaveri, joka
aina joskus sanoi, että sehän on ihan homo. En tiedä, minkä takia tytöistäkin sitä
sanaa käytetään.
Homottelun homous ymmärretään tyypillisesti mieheen tai miehekkyyteen liittyvänä
outoutena, epätavallisuutena tai tyttömäisyytenä (Rofes 1993/1994, 38). Jos opettajat
puuttuvat homotteluun, opiskelijat saattavat vedota siihen, etteivät he tarkoita sillä
mitään. Tämä ehkäisee puuttumista ilmiöön. Kun “vitun homo” ymmärretään vain
yhdeksi koulun arkisista voimasanoista, siihen puuttuminen voi tuntua tarpeettomalta.
Koska kuka tahansa varsinkin pojista voi saada osakseen homottelua, sen kyseenalaistaminen vaatii erityistä rohkeutta. Homotteluun ja homokielteisiin juttuihin on vaikea
puuttua, vaikkei niiden kertomista kannattaisikaan, sillä niiden vastustamisella voi menettää maineensa. Usein homottelutilanteet liittyivät hierarkian säätelyyn luokassa ja pyrkimyksiin vahvistaa omia asemiaan. Se, kenet valittiin kohteeksi, riippui osittain ryhmädynamiikasta, ystävyyssuhteista ja opettajien kontrolloinnista. Homotteluun liittyvät dynamiikat ovatkin korostuneesti sidoksissa ihmissuhdeverkostoihin: ryhmä saattaa suojata
homottelulta tai ainakin rajata sitä, kuka voi homotella ja ketä. Toisaalta joitain arkoja
poikia ei ehkä lainkaan homotella, koska he eivät osaisi ottaa sitä vastaan riittävän huolettomasti. Homottelu voikin toimia myös ystävyyden vahvistajana: osoituksena siitä, että
toinen on niin hyvä ystävä, että homotellakin uskaltaa.
Janne (15): Ei ne mee jollekkin ventovieraalle huutaa. Et jos joku tönäsee jotain, et
homo helvetti. Et niinku kun on semmonen sisäpiirijengi, niin ne huutelee yleensä
toisilleen tai joskus muillekin. Et se on erilaista ketkä tuntee toisensa hyvin.
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Homottelun homo saa yhä uusia merkityksiä. Mira (18) muisteli jonkun sanoneen koulussa, että “mua vitutti ihan homona”. Sanaa saatetaan siis käyttää myös yleisenä ilmaisua
vahvistavana sanana.
Anoop Nayak ja Mary Kehily (1997, 138–140) tarkastelevat etnografisen kouluaineistonsa avulla homofobiaan liittyviä sukupuolitettuja dynamiikkoja, ja he näkevät ne moninaisina prosesseina, joihin nuoret miehet ovat investoineet paljon. He analysoivat, että
homofobisten käytäntöjen ylläpito sisäisesti ja niiden ulkoistaminen opiskelijakulttuurissa on yritys neuvotella koherentista maskuliinisesta identiteetistä. He korostavat maskuliinisuuden rakentamisen ja ylläpidon vaikeutta. Se edellyttää jatkuvaa homofobista
performanssia, jolla suojellaan kuvaa omasta sisäisestä ykseydestä. Samalla sen avulla
tuotetaan rajaa itsen ja toisten välille. Näitä toisia ovat naiset, homot ja muut homofobian
uhrit, joiden osana on olla maskuliinisuuteen liittyvien pelkojen aiheuttamien väkivaltaisten reaktioiden kohteena. Lähes kaikki haastateltavat olivat kokeneet homoksi haukkumisen jollain tavalla kielteiseksi. Kun itsellä on samaan sukupuoleen kohdistuvia tunteita,
joutuu ottamaan homottelun henkilökohtaisempana kuin muussa tapauksessa. Ymmärrän
homofobisten kommenttien esittämisen lähinnä sukupuoliperformanssina, jossa siihen
osallistuvat nuoret miehet performoivat kahdella tasolla: ulkoisesti osana ryhmää, jossa
kommentteja esitetään, sekä sisäisesti – suhteessa omaan itseen (ks. Butler 1993, 238).
Homofobisen kulttuurin ja homottelun seurauksena pojat oppivat olemaan näyttämättä
tunteitaan ja heikkouttaan (Griffin 1995, 55) sekä välttämään intiimejä suhteita tai läheisyyttä toisiin poikiin ja myös ystävyyssuhteita tyttöihin (Cahill & Theilheimer 1999, 41).

Ei-heteroseksuaalinen nuori homottelun kohteena
Usein homottelussa ei “luulla oikeasti” ihmisiä homoseksuaalisiksi, vaan homo-sanaa
käytetään muuten alentavassa merkityksessä. Lähes erillisenä ilmiönä voidaan tarkastella
tilanteita, joissa haukkumisen tai kiusaamisen kohteena on ihminen, jonka tiedetään tai
epäillään olevan homoseksuaalinen. Usein peruskoulun yläasteella nuoret eivät kerro, että
he ovat seksuaalisesti kiinnostuneita samaa sukupuolta olevasta tai että heillä olisi seksuaalisia kokemuksia samaa sukupuolta olevien kanssa (Lehtonen 1999a, 210–224). Haastattelemani Teemu ja Joni olivat saaneet homoleiman. Käsittelen heidän kertomustensa
avulla ei-heteroseksuaalisten nuorten kiusaamista ja siihen liittyvää mahdollista leimaamista, joka kehittyy kouluyhteisön prosessina. Teemu kertoo homoleiman saamisesta.
JL: Miten tää Håkan juttu sitten, miten se lähti? Muistatko miten se lähti käyntiin?
Teemu (20): Muistan sen, kun Håkan tuli telkkariin niin yksi tyttö oli kattonu sen
ja seuraavana päivänä ruokasalissa, joka oli ihan täynnä semmosta 13–16-vuotiasta
pentua, niin se tuli, että sä puhut ihan samalla tavalla kuin homo håkan. Ja kaikki
oli niinko, että aha. Siitä alkoi.
JL: Mitä sä ajattelit siitä kun se tyttö oli sanonu niin?

197
Teemu: Se oli ihan kamalaa. Se oli niinko, että kun ei halunnu olla erilainen nuori.
Mutta sitten loppukeväästä mä tiesin, että tietyt opettajat tykkää musta ja vähän
niinko suojeluksessa, että mun nenille ei hypitä ja se oli semmonen pelon
tasapaino. Musta saa aika vittumaisen ihmisen, jos tarve vaatii. Sain siitä
lempinimen ja välillä semmosta, että toi on niinko homo ...Sillä päättäväisyydellä
mä jaksoin sen, että kun mä tiesin, että seuraavana keväänä mä muutan pois kotoo,
että mä en jää tänne.
TV-sarjoilla ja tiedotusvälineiden luomalla kuvalla homoista ja lesboista on muun tiedon ja kuvaston puutteessa erityisen suuri merkitys homokuvan luojana. Teemua kiusattiin myös fyysisesti. Hänen äitinsä puuttui kiusaamiseen, ja tilanne helpottui. Huolimatta
siitä, että kiusaamisajankohtana Teemu seurusteli tytön kanssa, häntä pidettiin homona.
Vaikka opiskelija sanoisi olevansa hetero, häntä voidaan silti haukkua ja leimata homoksi.
Teemu (20): Siihen aikaan seurustelin yhen tytön kanssa ja tuli uusi harrastus mä
rupesin...
JL: Eikö se mitenkään vaikuttanut?
Teemu: No meitä pidettiin niin omituisena parina...
JL: Siis ei uskottu.
Teemu: No kaikki piti mua homona. Kerran oot homo, niin sä oot homo. No sitten
mulle tuli uus harrastus. Mä rupesin ratsastamaan ihan kunnolla ja muut oli niinko,
että mopoo ja päivät mä olin tallilla ja ei mua kiinnosta mitkään
moottoriajoneuvot, kuin se vaan, että mä pääsen niillä eteenpäin. Mä olin outo
poika.
Anoop Nayak ja Mary Kehily (1997, 155) tulkitsevat, että homofobisia reaktioita esittävät pojat eivät tunne välttämättä pelkoa homoja kohtaan sinänsä vaan pikemminkin
sisäistä pelkoa kontrollin menettämisestä ja homoksi “muuttumisesta”. Usein kiusattu
saattaa kokea itsensä jollain tavoin syypääksi kiusatuksi joutumiseen, tai sitten hän perustelee kiusaamista omilla syyteorioillaan kuten haastattelemani Teemu (vrt. Saarikoski
2001, 251–252).
Teemu (20): Mutta pojat niinko kai ne pelkäs ittessään sitä, että jos se tulee joskus
esille, siis pelkäsivät omaa homouttaan ja ne on itteensä tarkkaillu sen verran, että
ne on huomannu, että se voisi olla ihan kivaa. Sehän on ihan fakta, että miehet
jotka hakkaa homoja, on niitä miehiä, jotka on joskus kokeillu olla homona ja ne
tykkää liikaa siitä elikkä ne pelkää ittessään sitä ja ne torjuu sillä, että vittu mä oon
hyvä tyyppi, että jos mä homon hakkaan.
Jonia (16) oli kiusattu homouden takia. Hän oli kertonut siitä luokkatoverilleen, ja
ilmeisesti juttu oli levinnyt laajemmalle. Jonin entinen paras ystävä oli jättänyt hänet kertomisen jälkeen ja leimannut homouden sairaudeksi. Homo-leimaisen kaverin seurassa
saattoi itsekin “saastua” (ks. Nayak & Kehily 1997, 147).
Joni (16): No se on jotenkin sen mielestä sairaus. Se ei hyväksy sitä. Mä oon aina
pitäny sitä iteki homona, koska se on neitimäinen ja diggaa linnuista ja on
luonnontutkijapoika.
JL: Oisko sitä pelottanu sitten se, että se ite leimautuu?
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Joni: Niin tai ensimmäisenä tuli semmonen ajatus, että se luulee että mä jotenkin
yritän siihen päästä käsiksi tai jotain muuta vastaavaa. Ihan naurettavaa silleen.
Tällä hetkellä mulla ei oo parasta kaverii. Kavereita mulla löytyy tosi hirveesti
muuten.
Muutkin pojat olivat jättäneet Jonin yksin. Hänen oman luokkansa pojat huutelivat
hänelle ja sitä Joni selitti halulla näyttää muille pojille, että uskaltaa homotella: “pitää
esittää toisille kavereille, että jes mä oon kova”. Pojat, jotka homottelevat Jonille koulussa, saattoivat esiintyä aivan ystävällisesti hänelle koulun ulkopuolella. Tämä tuo hyvin
esiin sen, ettei kiusaamisessa ole keskeistä nimenomaan yksilön loukkaaminen vaan ryhmädynamiikka: kiusaaja esittää koulussa ryhmälle oman paikkansa ja roolinsa panemalla
toisen opiskelijan huonoon asemaan.
Joni (16): Mutta sitten kun tapaat saman tyypin, joka on aikasemmin haukkunu,
että vitun homo ja sitten näät sen kaupungilla yksin ilman kavereita, niin sit se on,
että jee kiva nähä sua. Sitten kun menee seuraavana päivänä kouluun niin taas, että
haista vittu.
Joni kertoi kuitenkin, etteivät kaikki pojat osallistuneet homotteluun. Erityisesti nörteiksi leimatut pojat eivät kiusanneet. Vaikuttaakin siltä, että vallitseva näkyvä vastarintama perinteisen “hetero”miehen roolin omaksuneille pojille muodostui tietokoneista
kiinnostuneista “nörteistä”, jotka ovat näkyneet myös mediassa omana ryhmänään. Joni
muisteli, että häntä on myös kiusattu fyysisesti, mutta sitä vastaan hän kertoi keksineensä
keinoja. Hän kertoo asiasta opettajille heti, jos joku käy käsiksi, muttei viitsi “pelkästä”
haukkumisesta ilmoittaa eteenpäin. Tämä on vaikuttanut hänen mielestään niin, etteivät
pojat enää uskalla opettajien kurinpidon pelossa kiusata Jonia ja hän saa kuulla poikien
mielipiteitä useimmiten tyttöjen kautta.
Luokkakaverin homous saattaa olla liian uhkaavaa kohdata, ja sitä kieltäydytään ottamasta todesta. Kun Simoa (15) haukuttiin homoksi ja hän myönsi olevansa homo, haukkuja lopetti ja käänsi asian toisin päin sanoen, ettei ole tosissaan. Vaikka homottelu onkin
kouluissa yleistä, ei todellisten homojen ja lesbojen kohtaamiseen olla useinkaan valmiita (vrt. Nayak & Kehily 1997, 154). Itsetietoinen seksuaalisuus saatetaan kokea uhaksi
tai häiritseväksi varsinkin, jos oma seksuaalisuus on epämääräinen. Kaikki eivät kuitenkaan olleet kokeneet kielteistä kohtelua tai torjuntaa, jos he olivat kertoneet olevansa
homo- tai biseksuaalisia tai jos tästä oli saatu näyttöä.
Haastattelujen perusteella on mahdoton sanoa mitään yleistettävää siitä, kuinka paljon
ei-heteroseksuaalisia poikia ja tyttöjä kiusataan koulussa tai homotellaanko heitä enemmän tai vähemmän kuin muita. Koska ei-heteroseksuaaliset nuoret miehet eivät välttämättä koe perinteistä heteromiehen roolia itselleen sopivaksi, oletan, että heillä on enemmän joustovaraa ja motivaatiota valita epämiehekkäiksi koettuja harrastuksia tai toiminta- ja pukeutumistyylejä. Tämä voi lisätä heidän mahdollisuuttaan toisaalta tulla kiusatuksi nimenomaan sukupuolikurin takia. Vastaava tilanne on ei-heteroseksuaalisilla
tytöillä. Jos jotain nuorta epäillään tai jos hänet tiedetään homo- tai biseksuaaliseksi, voi
tutkimusaineistoni perusteella esittää, että hän on muita nuoria suuremmassa riskissä joutua kiusatuksi jo pelkästään tiedetyn asenneilmapiirin valossa. Homottelu ja sukupuolikontrolliin liittyvä kiusaaminen liittyy joka tapauksessa nuorten elämään nykykouluissa.
Osa ei-heteroseksuaalista nuorista osaa muita paremmin analysoida sitä ja siten ottaa
myös etäisyyttä siihen. Pulassa ovat myös ne nuoret miehet, jotka kovasti haluaisivat olla
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“kuin oikeat miehet” mutta eivät ole kovin varmoja osaamisestaan. Juuri heillä heteroseksuaalisen maskuliinisuuden haavoittuvuus, josta Anoop Nayak ja Mary Kehily (1997,
157) ovat puhuneet, tulee eniten näkyviin ja osallistuminen maskuliinisuusrituaaleihin
vaikkapa kiusaajan apurin roolissa voi olla motivoituneinta.

Tyttöjen lesbottelu ja huorittelu
Lesbo-sanaa ei käytetä samalla tavalla haukkumanimityksenä kuin homoa. Homo-sanaa
käytetään kaikista, mutta lesbo-sanaa lähes yksinomaan naispuolisista. Joskus kumpikaan nimittely ei ole sukupuolesta kiinni.
Miska (15): Ala-asteella oli semmosia, että jätkät oli “homo, homo” likalle, ja
likka sano “en mä nyt voi olla”. Sit myöhemmin, vaikka voi olla, mut siitä
käytetään vähän eri nimeä.
Nuorimmasta päästä oleva haastateltava Simo (15) kertoi, että lesbotteluakin esiintyy
ja että myös poikia hän oli kuullut nimitettävän lesboiksi. Hänen mielestään ihmiset eivät
edes tienneet sanojen tarkoitusta. Lesboutta ei leimata niin kielteiseksi kuin homoutta,
mutta toisaalta se jää myös näkymättömämmäksi (ks. Mac an Ghaill 1994, 94). Lesbottelijoina ovat pojat tyttöjä useammin. Haastattelemani tytöt kertoivat, että lesboksi haukuttiin tiettyjä tyttöjä eikä keitä tahansa. Lesbo-sanalla on suorempi viittaussuhde lesbouteen kuin homo-sanalla homoseksuaalisuuteen tai homouteen. Veera (18) sanoi, että “lesboa kutsutaan sille, jos se on oikeesti lesbo”. Lesbo-sanaa ei käytetä yleisenä haukkumanimityksenä, eikä sitä käytetä tyhmä-sanan synonyymina. Essi kertoi, että lesbous liittyi
ulkonäköseikkoihin, jotka kyseenalaistivat totutut sukupuoliodotukset (vrt. Butler 1993,
238).
Essi (18): Sen ikäset jotenkin, ei ne osaa ees ajatella, et joku on lesbo, tai et lesbo
on semmonen jolla on lyhyt tukka. Niillä ei oo mitään ajatuksia, varsinkaan pojilla,
lesboista.
Mira (18) kertoi, että häntä oli kiusattu lesbouden ja lesboepäilyjen takia. Hän oli
peruskoulussa puhunut päivänavauksessa homoseksuaalisuudesta ja jakanut koulussa
esitteitä samasta teemasta. Hän kertoi, että hänen ilmoitustauluille laittamiinsa esitteisiin
oli käyty “suttailemassa aika usein, että vitun lesbo”. Hän arveli kirjoittajien olleen seitsemännen ja yhdeksännen luokan poikia. Häntä ei ollut kiusattu fyysisesti, mutta haukkumista tapahtui toisinaan: “Pojat huusi sitä pihtarihuoraa ja sitä SETA-lesboa, kun mä
kävelin ohi” (vrt. Saarikoski 2001, 114–117, Honkatukia 1998, 163). Mira kertoi, ettei
hän ollut varsinaisesti väkivaltaa pelännyt, mutta “henkisesti” kiusaaminen “sattui”.
Mira (18): Ei mua sattunu se että mua haukuttiin, mua satutti se, että hyvää asiaa
haukuttiin, että vaikka mä olin omalta osaltani yrittäny tehdä paljon niitten
asioitten muuttamiseksi, niin siltikin SETA-lesbo oli haukkumasana ja homo on
edelleenkin haukkumasana.
Lesbottelua selvästi tyypillisempi ja tutumpi tyttöihin kohdistuvan nimittelyn muoto
on huorittelu ja muu naiseuteen liittyvä leimaaminen.
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Miska (15): Lesboa ei käytetä, huoraa käytetään paljon enemmän tai sit jotain
lehmää. Ei sillee likkoja haukuta niinkään.
Homo-sanan voi sijoittaa sujuvasti monenlaiseen keskusteluun, kun taas huorittelun ja
huoraksi leimaamisen kohteena on usein yksi tyttö. Huorittelu saatetaan kokea voimakkampana loukkauksena yksilötasolla osin siksi, että sitä esiintyy harvemmin ja se kohdistuu usein vain tiettyihin tyttöihin. Jannen (15) mielestä ”huora on pahin, mitä sä voit keksiä jostain tyypistä”. Ville (19) muisteli tilannetta, jossa hän oli vastannut häneen kohdistuneeseen homokielteiseen kommenttiin huorittelulla. Tämä esimerkki kertoo homottelun ja huorittelun osittaisesta rinnakkaisuudesta, vaikka toisaalta huoriteltava hävisi.
Helena Saarikoski (2001, 98–99, 230–231) esittää, että sekä huorittelun kohteeksi joutuvat tytöt että homotellut pojat saattavat puolustaa mainettaan jopa tappeluin. Päivi Honkatukia tuo tutkimuksessaan esiin, että huoriteltu tyttö tosin saattaa pahentaa asemaansa rikkomalla tappelulla oletusta feminiinisyydestään (ks. Honkatukia 1998, 235).
Huorittelu voi kohdistua tyttöön, joka aiheuttaa ärtymystä, toimii väärin esimerkiksi
käyttäytymällä “miesmäisesti” tai käyttäytymisellään tai pukeutumisellaan viestii “liiallisesta naiseudesta”, kuten myös Helena Saarikoski on analysoinut (ks. Saarikoski 2001,
99, ks. myös Gordon et al. 2000a, 175, Honkatukia 1998, 163–167).
Aleksi (17): On olemassa yksi oikeen tietyllä tavalla painotettu huora-huuto, mikä
aina kohdistui erääseen henkilöön... Ei sillä mitään pahaa tarkoitettu.
Aleksi muisteli, että kyseinen huorittelun kohteeksi joutunut henkilö oli nuori nainen,
joka pukeutui lyhyisiin hameisiin ja meikkasi. Hän oli melko suosittu luokassa, mutta
häntä “näpäytettiin” aina joskus. Aleksin tapauksessa huorittelu kohdistettiin nimenomaan yhteen tyttöön, joka pukeutui muita värikkäämmin (vrt. Saarikoski 2001, 238).
Teemun (20) mielestä “huora on junttiheterotytölle se alinta maailmassa”. Ymmärrän
Teemun tarkoittaneen sitä, että tietyn tyyppiset tytöt (esimerkiksi tavallisuutta, naisellisuutta ja heteroseksuaalisuutta korostavat tytöt) kokevat huorittelun eri tavalla kuin toiset.
Ulkomaalaisuus tai etninen tausta liitetään toisinaan huoritteluun. Varsinkin itäeurooppalaisia ja Euroopan ulkopuolisista maista tulleita saatettiin nimitellä huoriksi esimerkiksi “venäläinen huora” -tyyppisesti. Erästä haastattelemaani tyttöä (jolla on ei-suomalainen tausta) oli kiusattu ja nimitelty käyttämällä hänen etnisen taustansa nimeä huorittelun yhteydessä. Hän analysoi tilanteen aiheutuneen siksi, että hänet “koettiin uhkana heidän poikakavereilleen tai jotain tällaista, että nyt se vie meidän poikakaverit”. Häntä huorittelivat ja kiusasivat toiset tytöt (vrt. Gordon et al. 2000a, 133). Hän kertoi, että nimittelyyn oli koulussa puututtu ja että se loppui. Etniseen syrjintään liittyvään kiusaamiseen
onkin helpompi puuttua osittain siksi, että siitä on puhuttu seksuaalista häirintää enemmän.
Huorittelu tai lesbottelu eivät ole ainoita tapoja kyseenalaistaa tytön seksuaalinen
maine.
JL: Käytettiinkö teillä huora-sanaa?
Veera (18): Mä en tiedä. Noikin on niitä mielikuvituksettomia haukkumasanoja
joita meillä ei käytetty. Kaikkein kiehtovin minkä oon koskaan kuullu, mut sekään
ei oo haukkumasana vaan nimitys, jostain tytöstä kuulin joskus sanovan, et se on
jonkun liha.
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JL: Aika rankka. Oliks se hirveen onnellinen se tyttö siitä, että hän on jonkun liha?
Ei kuulosta siltä, että se vois olla ees ihminen.
Veera: Musta se kiehtovuus on just siinä äärimmäisyydessä, ällöttävä! Ja sit toinen,
hirveen kätevästi teknillisestä sanastosta sovellettu, jakorasia.
Huorittelu ja osa muista seksuaalisista halventavista nimityksistä (kuten jakorasia)
sisältää oletuksen kohteensa heteroseksuaalisuudesta. Huorittelulla naisen maine liitetään
siihen, “antaako hän miehille liian helposti”. Tosin maskuliiniseksi miellettyä tyttöä tai
sellaista, joka ei halunnut seksisuhteeseen pojan kanssa, saatetaan nimittää “pihtarihuoraksi” (Honkatukia 1998, 163). Lesboksi nimittely ei korostu sukupuoleenkasvamisprosesseissa niin voimakkaasti kuin homottelu. Jos naisia ohjataan "oikeaan" heteroseksuaaliseen naiseuteen varoittamalla heitä “huoruudella”, pelotetaan poikia homoudella tai
homon leimalla. Vaikka sekä lesbottelu, huorittelu että homottelu sisältävät selkeät mielleyhtymät seksuaalisuuteen, niiden voima viittaa sukupuoleen: millaista miehekkyyttä tai
naiseutta kohteena olevilta ja tapahtumaa seuraavilta odotetaan (vrt. Saarikoski 2001,
226). Periaatteessa jokainen naisopiskelija on vaarassa saada huoran leiman, ja samoin
jokainen miesopiskelija on potentiaalinen “homo”.
Mairtin Mac an Ghaill (1994, 89–109, 179) on myös tutkinut heteroseksuaalisen maskuliinisuuden rakentumista koulussa. Hän analysoi, että miespuoliset opiskelijat oppivat
olemaan miehiä kolmen keskeisen strategian avulla. Näitä ovat pakollinen heteroseksuaalisuus, misogynia eli naisvihamielisyys ja homofobia. Näiden strategioiden avulla nuori
mies rakentaa hyvin haavoittuvasta heteromaskuliinisuudesta vähitellen pysyvämpää ja
yhtenäisempää kategoriaa, jonka omaksuu osaksi minäkuvaansa. Naisopiskelijoiden heteroseksuaalisen naiseuden rakentuminen tapahtuu muiden strategioiden avulla (ks. Mac an
Ghaill 1994, 110–152, Holland et al. 1998, 171–179). Huorittelu toimii osittain homottelun vastinparina (ks. Saarikoski 2001, 98, Honkatukia 1998, 171). Naiseuden rakentumisessa keskeistä on sekä suhde toisiin naisiin että etenkin miehiin, kun taas pojilla mieheyttä rakennetaan ainakin vielä peruskoulussa enemmänkin suhteessa toisiin poikiin.
Pojista tärkeää on lähinnä se, mitä muut pojat ajattelevat heistä. Sen sijaan tyttöjä kiinnostavat sekä toisten tyttöjen että poikien näkemykset. Vaikka poikien näkemykset eivät
heitä kiinnostaisikaan, he joutuvat ottamaan kantaa niihin, koska pojat kommentoivat
aktiivisesti tyttöjä ja heidän käyttäytymistään.

Sukupuoli ja järjestys
Koulun opiskelijoiden ja opettajien keskinäiset hierarkiat ja ryhmittymiset, erilaiset
nimittelyt ja väkivalta sekä niihin suhtautuminen rakentavat ja kontrolloivat sukupuoleen
ja seksuaalisuuteen liittyviä mahdollisuuksia. Nuoret hahmottavat niiden kautta ja avulla
kuvaa oikeasta mieheydestä, naiseudesta ja seksuaalisuudesta – joka on heteroseksuaalista. Nuoret kokoavat myös kuvaa omasta seksuaalisuudestaan koulukulttuurin käytäntöihin peilaten. Joko he pyrkivät toteuttamaan “oikeita” malleja tai kyseenalaistamaan ne,
mutta rakennusmateriaalina ne ovat kuitenkin. Ne tarjoavat ainoan sukupuolen siteeraamisen mahdollisuuden, kuten Judith Butler on analysoinut (1990, 33).
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Pojat rakentavat käsitystään maskuliinisuudesta, omasta ja muiden, käyttäen vastapoolina feminiinisyyttä ja homoseksuaalisuutta, liittyivätpä ne naisiin tai miehiin. Alentuva
suhtautuminen naisiin, naisten feminiinisyyteen, maskuliinisuuteen ja seksuaalisuuteen
sekä kielteinen suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ja miesten feminiinisyyteen rakentavat kuvaa paitsi miesten myös naisten paikasta. Ainakin osa pojista ylläpitää aktiivisemmin ja näkyvämmin rajoja sopivan ja epäsopivan käyttäytymisen välillä. Pojista osa kontrolloi sekä muiden poikien että tyttöjen mahdollisuuksia.
Tytöt rakentavat naiseuttaan ja heteroseksuaalista feminiinisyyttä suhteessa toisiin tyttöihin mutta myös suhteessa poikiin. Huoran maine pelottaa, ja paine kilttiin heteroseksuaalisuuteen kohdistuu tyttöihin voimakkaammin kuin poikiin. Toisaalta ei saisi myöskään
olla nörtti eikä liian kiltti. Tytöt kyseenalaistavat aktiivisemmin homottelun, huorittelun ja
kiusaamisen. Tytöt, jotka asettavat rajoja oikealle seksuaalisuudelle ja sukupuolelle, eivät
välttämättä nimittele tai hakkaa kuten jotkut pojat, vaan he toimivat diskreetimmin: eristävät, väistelevät ja antavat ymmärtää. Samoja menetelmiä käyttävät tosin myös monet
pojat.
Ei-heteroseksuaaliset pojat ja tytöt ovat osallisina näissä koulukulttuurin kuvioissa. He
osallistuvat käytäntöihin, osa kyseenalaistaen, osa seuraten sivusta ja osa innokkaasti
heteronormatiivisia käytäntöjä vahvistaen. Ei-heteroseksuaalisuuden ja sukupuolirajojen
rikkomisen paikaksi jää kuitenkin usein “paha toinen”, jollainen ei haluta olla. Väärän
sukupuolen nimenä on homous tai heteroseksuaalinen huoruus. Mikäli ei-heteroseksuaaliset nuoret toteuttavat riittävän hyvin “oikeaa” sukupuoltaan, he eivät kohtaa sukupuolensa
ja seksuaalisuutensa takia kiusaamista ja nimittelyä. Jos he eivät noudata sukupuoleen
liittyviä normeja, heitä uhkaavat mahdollinen väkivalta, eristäminen ja ongelmat. Nuoret
tasapainoilevat sukupuolen toiston ja toisin tekemisen välillä (ks. Butler 1990, 136–140).
Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvä väkivalta on erityisesti nuorten ongelma.
Aktiivisimpia homojen tai sellaisiksi epäiltyjen hakkaajia ovat nuoret miehet ja pojat
(Lehtonen 1999b). Kohteina ovat usein toiset nuoret miehet tai pojat, jotka eivät vastaa
käsityksiä oikeasta maskuliinisuudesta. Kiusaaminen, nimittely, eristäminen ja muut
menetelmät, joilla kouluissa joidenkin nuorten itsetuntoa ja ihmisyyttä poljetaan ja toisten
rakennetaan, jättävät ihmisiin jälkensä (vrt. Butler 1997, 159). Osa jättää opinnot tai vaihtaa koulua tai luokkaa. Voidaan myös kärsiä joko heti tai myöhemmin masennuksesta,
itsetuhoisuudesta, syömis- ja nukkumisongelmista, parisuhde- ja seksiongelmista sekä
rikkinäisestä kuvasta omasta seksuaalisuudesta, sukupuolesta ja ruumiista (ks. Herdt &
Boxer 1993, 206–230, ks. Saarikoski 2001, 222).
Vaikka koulukiusaamisesta puhutaan melko paljon tiedotusvälineissä, niissä harvoin
kuitenkaan huomioidaan sukupuolen ja seksuaalisuuden monitasoisia kysymyksiä. Koulut
tai opettajatkaan eivät haastateltavien arvioiden ja muistikuvien perusteella usein puutu
nimittelyyn tai kiusaamiseen eivätkä varsinkaan sen seksuaaliseen tai sukupuoliseen luonteeseen. Toisinaan sukupuolittunutta kiusaamista pidetään tai sitä selitetään luonnollisena
tai normaalina osana kehitystä. Siihen puuttuminen ja käytäntöjen muuttuminen voi olla
vaikeaa, ja opettajat ja koulun johto väistävät usein vastuunsa. Koulun turvallisuuteen
vaikuttavissa tekijöissä onkin kyse nimenomaan koulun työntekijöiden vastuusta.
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Biseksuaaliset nuoret koulussa
Jenny Kangasvuo
Abstrakti
Seksuaalisuus on länsimaisessa kulttuurissa voimakkaasti dikotomisoitunut, ja seksuaaliset identiteetit määritellään useimmiten joko homo- tai heteroseksuaalisiksi. Tästä huolimatta suomalaisten
biseksuaalisten nuorten biseksuaalinen identiteetti vaikuttaa vahvalta. He hyödyntävät ennakkoluuloja käyttämällä niitä biseksuaalisuuden määrittelyssä ja oman identiteettinsä rakentamisessa. He
tietävät, mitä biseksuaalisuus heille merkitsee, mutta he eivät yritä yleistää omia kokemuksiaan ja
ajatuksiaan muihin biseksuaaleihin.
Haastattelin 30:tä nuorta biseksuaalia, jotka olivat syntyneet vuosina 1970–1981. Tarkoitukseni
on pohtia, millaisia kokemuksia suomalaisilla biseksuaaleilla on koulussa ja kuinka koulu vahvistaa seksuaalisia dikotomioita.
Biseksuaaliset nuoret kohtaavat ennakkoluuloja ja vähättelyä seksuaalisesti dikotomisoituneessa
länsimaisessa kulttuurissa. Ennakkoluulot biseksuaalisuutta kohtaan ovat yhteydessä dikotomiseen
seksuaalijärjestelmään, joka jakaa ihmiset miehiin ja naisiin, homoihin ja heteroihin. Dikotominen
seksuaalijärjestelmä voidaan määritellä rakenteelliseksi väkivallaksi, joka vaikuttaa nuoriin biseksuaaleihin sekä koulussa että koko yhteiskunnassa. Binuoret sanovat, että he eivät ole saaneet koulussa juurikaan tietoa biseksuaalisuudesta vaan he ovat joutuneet hankkimaan tiedon itse. Heidän
mielestään koulun seksuaalikasvatus vahvistaa perinteistä jakoa homo- ja heteroseksuaalisuuteen
sekä maskuliinisuuteen ja feminiinisyyteen.

Johdanto
Suomalaiset biseksuaaliset nuoret elävät kulttuurissa, jolle seksuaaliset dikotomiat, heteroseksismi ja heteronormatiivisuus ovat luonteenomaisia. Nämä ovat yleisiä piirteitä länsimaisessa seksuaalikulttuurissa. Kuitenkin Suomi on yksi maailman edistyneimmistä
maista, kun tarkastellaan homo- ja biseksuaalien ja transsukupuolisten henkilöiden
oikeuksia.
Vaikka lainsäädäntö, normit ja säännöt ovat nopeasti muuttumassa ei-heteroseksistisiksi ja suvaitseviksi, kulttuuri yleensä on edelleen heteroseksistinen ja seksuaalisesti
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dikotomisoitunut. Koulussa heteroseksistinen ja dikotomisoitunut kulttuuri on edelleen
vallitseva. Nuoret rakentavat seksuaalisuuttaan aikana, jolloin he viettävät suurimman
osan ajastaan koulussa. Siksi koulun rooli on ratkaisevan tärkeä pohdittaessa heteroseksistisen ja dikotomisen kulttuurin ylläpitämistä ja uudelleentuottamista.
Pyrin artikkelissani kuvaamaan, millaisia kokemuksia suomalaisilla biseksuaalisilla
nuorilla on koulussa, ja pohtimaan, kuinka koulu vahvistaa seksuaalisia dikotomioita.
Artikkelini pohjautuu osittain pro gradu -tutkielmaani, joka käsitteli biseksuaalisuuden
kulttuurisia malleja Suomessa. Tutkielmassani kuvasin, kuinka suomalaiset biseksuaalit
määrittelevät biseksuaalisuuden käsitteen. Haastateltavat puhuivat muistoistaan ja kokemuksistaan biseksuaalina elämisestä Suomessa. En kuitenkaan tutkielmassani pohtinut
heidän koulukokemuksiaan juuri ollenkaan. Artikkelissani keskitynkin koulukokemuksiin laajemmin.
Aluksi määrittelen seksuaalisen dikotomian, joka on artikkelini keskeinen teoreettinen
käsite. Sitten kuvaan, miten seksuaalinen dikotomisuus näkyy suomalaisessa seksuaalikulttuurissa. Lopuksi keskityn haastatteluihin ja haastateltavieni kokemuksiin koulusta.

Dikotominen seksuaalijärjestelmä
Seksuaalinen dikotomia – tai dikotominen seksuaalijärjestelmä – tarkoittaa sitä, että seksuaalisuutta pidetään kaksijakoisena ja se jaetaan vastakkaisiin puoliskoihin: miehen seksuaalisuuteen ja naisen seksuaalisuuteen, homo- ja heteroseksuaalisuuteen, oikeaan ja
väärään seksuaalisuuteen. Seksuaaliset dikotomiat rajaavat seksuaalisuudet tiukkoihin
kategorioihin, jotka ovat olemassa vain toistensa vastinpareina. Miehen seksuaalisuutta ei
ole olemassa ilman naisen seksuaalisuutta eikä homoseksuaalisuutta ilman heteroseksuaalisuutta – ja oikean ja väärän normit määrittelevät niiden väliset rajat. Dikotominen seksuaalijärjestelmä on kompleksinen, ja erilaiset dikotomiat ovat kietoutuneet yhteen. Seksuaaliset dikotomiat kieltävät ja marginalisoivat transsukupuoliset identiteetit ja biseksuaalisuuden mutta rajoittavat myös dikotomisiin kategorioihin mahtuvien ihmisten elämää
ja kokemuksia.
Jeffrey Weeksin (1995) mukaan länsimainen käsitys seksuaalisuudesta on sidoksissa
Mies-Nainen-dikotomiaan. Länsimaisessa ajattelussa seksuaalisuus ja sukupuoli ovat
yhteenkietoutuneita. Seksuaalisuutta määritellään sukupuolten vastakkaisuudella: Mies ja
Nainen ovat vastakohtia, ja seksuaalisuus on jotakin, joka tapahtuu näiden kahden sukupuolen välillä.
Mies-Nainen-dikotomia selittyy lisääntymisellä, jota pidetään seksuaalisuuden olemassaolon syynä (Weeks 1995, 19–41). Lisääntyminen ei kuitenkaan selitä seksuaalisuutta
tyhjentävästi: suurin osa seksuaalisiksi mielletyistä asioista ei ole sidoksissa lisääntymiseen, esimerkiksi suuteleminen, hyväily, flirttailu, itsetyydytys jne. Seksuaalisuuden selittäminen lisääntymisellä on osa dikotomista seksuaalijärjestelmää.
Länsimaisessa ajattelussa on tavallista korostaa miesten ja naisten erilaisuuksia – ei
samanlaisuuksia. Myös miesten ja naisten seksuaalisuudet on jaettu kahdeksi erilliseksi ja
erilaiseksi ilmiöksi. Anatomiset erilaisuudet luovat olettamuksen seksuaalisuuden erilaisuudesta, ja biologisia erilaisuuksia pidetään olennaisina ja riittävinä seksuaalisuuden
selityksinä. (Weeks 1995, 45–66.)
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Judith Butler (1990, 1993) kehitti heteroseksuaalisen hegemonian käsitteen. Hänen
mukaansa heteroseksuaalisuuden olettaminen luonnolliseksi ja normaaliksi pitää MiesNainen-dikotomian vakaana. Kulttuurisen Miehen ja kulttuurisen Naisen kategorioiden
sisäinen yhdenmukaisuus vaatii heteroseksuaalisuutta. Institutionalisoitunut heteroseksuaalisuus, tai Butlerin termein heteroseksuaalinen hegemonia, sekä tuottaa sukupuolikategoriat että vaatii niiden olemassaoloa. Sukupuolikategoriat sisältävät syy-seuraussuhteen
anatomisesta ruumiista sukupuoleen ja seksuaaliseen haluun ja väittävät, että sukupuoli
kuvaa halua ja halu sukupuolta.
Siten vauva, jolla on syntyessään emätin ja munasarjat, määritellään tytöksi, naiseksi,
ja naisten oletetaan tuntevan halua miehiä kohtaan. Halu mieheen nähdään naiseutta ja
feminiinisyyttä kuvaavana; naisen halu naiseen tarkoittaa naiseuden ja feminiinisyyden
kyseenalaistamista. Naiset, jotka haluavat naisia, on erotettu Naisen kulttuurisesta kategoriasta, joka vakiintuu tällä tavoin. Kuitenkin ihmiset, jotka haluavat sekä miehiä että naisia – tai kyseenalaistavat kategoriat sinänsä – näyttävät uhkaavan dikotomista järjestelmää.

Sukupuoliusko – dikotomian pyhä järjestys
Kahtia jakautunut, heteroseksistinen ajattelu on vallitsevaa myös suomalaisessa seksuaalikulttuurissa. Sari Charpentier kehitti sukupuoliuskon käsitteen kuvaamaan yleistä suomalaista asennetta sukupuolta kohtaan. Se tarkoittaa uskoa, jonka mukaan sukupuoliero
on yhteiskunnan perusta. Sukupuoliero manifestoituu heteroseksuaalisessa avioliitossa.
Charpentier tutki keskustelua, jota käytiin 1990-luvun viimeisinä vuosina homo- ja lesboavioliitoista suomalaisissa sanomalehdissä. (Charpentier 2001.)
Keskustelussa oli selkeitä heteroseksistisiä ja väkivaltaisia sävyjä. Vaikka keskustelussa oli homo- ja lesboavioliitoista sekä myönteisiä että kielteisiä mielipiteitä, kielteiset
mielipiteet olivat näkyvämpiä. Sanomalehtikirjoittelun lisäksi keskustelua käytiin myös
julkisissa mielenosoituksissa samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteiden rekisteröimistä koskevan lain puolesta ja sitä vastaan. Lain tultua hyväksytyksi fundamentalistiset kristityt ryhmät osoittivat mieltään jopa sen maistraatin edessä, jossa ensimmäiset
samaa sukupuolta olevat pariskunnat rekisteröitiin.
Sukupuoliuskossa heteroseksuaalista avioliittoa pidetään pyhänä ja homo- ja lesboavioliittojen – ja homoseksuaalisuuden ylipäänsä – katsotaan uhkaavan tuota pyhyyttä.
Heteroseksuaalista avioliittoa pidetään yhteiskunnan perustana, ja jokainen yritys sen aseman muuttamiseksi koetaan uhkaavana. Heteroseksuaalinen avioliitto perustuu sukupuolieroon. Uhka ei siis ole homo- ja lesboavioliitoissa sinänsä, vaan siinä, miten ne hämärtävät sukupuolieroa. Charpentier nimittää heteroseksuaalista sukupuolijärjestystä Pyhäksi
Järjestykseksi. Järjestyksen ylläpitämistä pidetään välttämättömänä suomalaiselle yhteiskunnalle – ja jopa kansalliselle itsenäisyydelle. (Charpentier 2001, 81–92.)
Sukupuoliuskon pyhä järjestys ei pohjaudu kristinuskoon vaan uskoon essentialistisesta sukupuolierosta, joka on sekoitus kristillisiä, teleologisia ja pseudopsykologisia
uskomuksia. Charpentier erotti homo- ja lesboliittoja koskevassa väittelyssä erilaisia diskursseja, jotka tuovat esiin sukupuoliuskon. Diskurssit ovat kristillinen, psykologinen ja
luontodiskurssi. Nämä diskurssit oikeuttavat sukupuoliuskon kuvaamalla homoseksuaali-
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suuden syntisenä, sairaana ja/tai luonnottomana ja pyhittävät heteroseksuaalisuuden ja
sukupuolieron. (Charpentier 2001, 46–67.)
Charpentier tutki pääasiassa sanomalehtien mielipidekirjoituksia, mutta kiinnostavaa
kyllä, samat heteroseksistiset sävyt ja diskurssit voidaan löytää myös Suomen eduskunnassa käydystä lakia koskevasta keskustelusta (Charpentier 2001, 107, Suomen Eduskunta 2001). Maaliskuusta 2002 lähtien samaa sukupuolta olevien parien on ollut mahdollista rekisteröidä parisuhteensa Suomessa. Tämä on tärkeä askel kohti tasa-arvoisempaa ja suvaitsevampaa yhteiskuntaa, mutta silti monet rekisteröintiä koskevan lain piirteet ovat luonteeltaan heteroseksistisiä. Samaa sukupuolta olevat pariskunnat eivät esimerkiksi saa ottaa samaa sukunimeä rekisteröinnin kautta, mikä on mahdollista eri sukupuolta oleville pariskunnille. Jos samaa sukupuolta olevat pariskunnat haluavat saman
nimen, heidän täytyy anoa sitä maistraatissa ja maksaa siitä. Adoptiokaan ei ole mahdollista rekisteröidyssä parisuhteessa eläville ihmisille edes perheen sisällä; adoptio on kuitenkin mahdollista yksin eläville.

Dikotomisen seksuaalijärjestelmän kehitys Suomessa
Mutta miten tilanne on kehittynyt? Suomalainen seksuaalikulttuuri on muuttunut merkittävästi viimeisten sadan vuoden aikana – kuten seksuaalinen kulttuuri ylipäänsä kaikissa
länsimaissa.
Suomi on muuttunut agraarisesta yhteiskunnasta teollistuneeksi urbaaniksi yhteiskunnaksi hyvin lyhyessä ajassa, noin kolmessakymmenessä vuodessa. Agraarisessa kulttuurissa homoseksuaalisuutta ei pidetty kiinnostavana tai tärkeänä. Homoseksuaalisuudesta
tuli Suomessa puheenaihe vasta toisen maailmansodan jälkeen, eikä käsite "homoseksuaalisuus" ollut suurimmalle osalle ihmisistä tuttu ennen kuin 1960-luvulla. Nykyään
tavallinen homottelu – nimittely "homo"-sanalla – yleistyi vasta 80- ja 90-luvuilla.
"Homo"-sanan käyttäminen haukkumasanana kuvaa homoseksuaalisuuden asemaa suomalaisessa seksuaalikulttuurissa. (Löfström 1999a, 218–221, 1999b, 9–24, ks. myös
Jukka Lehtosen artikkeli tässä kirjassa.)
Jan Löfströmin (1999a, 196–199, 1999b, 9–24) mukaan sukupuoliero ei ollut yhtä
tarkkarajainen suomalaisessa agraarikulttuurissa 1800-luvulla kuin porvariston parissa ja
teollistuneessa Keski-Euroopassa 1800-luvulla – tai suomalaisessa kulttuurissa nykyään.
Talonpoikaiskulttuurissa sukupuolten roolit ja tilat olivat osittain päällekkäisiä, ja vaikka
sukupuoleen perustuva työnjako oli olemassa, sukupuoli ei ollut essentialisoitunut. Sukupuoliero perustui enemmän perinteeseen ja työnjakoon kuin seksuaalisuuteen ja ruumiiseen. Sukupuolijärjestelmä jakoi ihmiset miehiin ja naisiin, mutta se myös salli feminiinisten miesten ja maskuliinisten naisten olemassaolon – jälkimmäiset saattoivat olla myös
ihailun kohteina. Miehet olivat arvostetumpia, ja heillä oli naisia enemmän valtaa, mutta
miehuus oli enemmän sidoksissa kykyyn tehdä kovaa työtä ja ottaa vastuuta teoistaan
kuin seksuaalisuuteen. Miehen ja pojan välinen symbolinen ero oli tärkeämpi kuin miehen ja naisen välinen symbolinen ero. Siten kaksi kovaa työtä tekevää miestä, jotka asuivat yhdessä, saattoivat olla hyvinkin arvostettuja, eikä heidän seksuaalisuuttaan pidetty
tärkeänä.
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Vaikka talonpoikien keskuudessa sukupuolirajat olivat joustavia 1800-luvulla, porvariston parissa sukupuolijärjestelmä oli varsin samanlainen kuin keskieurooppalainen
sukupuolijärjestelmä. Sukupuolijako oli jäykkä, ja sukupuolten polarisaatio alkoi levitä
koko yhteiskunnan sukupuolijärjestelmään 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä.
Sukupuolijaon arvoja välittivät media (aluksi kirjallisuus ja sanomalehdet, mutta myöhemmin myös elokuva), lääketiede, lainsäädäntö ja koulu. Keskiluokan arvot ja diskurssit tulivat vallitseviksi suomalaisessa kulttuurissa. 1960-luvun kuluessa sukupuolijärjestelmä oli jo hyvin polarisoitunut verrattuna perinteiseen agraariseen sukupuolijärjestelmään. (Löfström 1999a, 196–199, 234–246.)
Löfströmin mukaan polarisoituneisiin sukupuolieroihin perustuva sukupuolijärjestelmä on yhteydessä homoseksuaalisuuden määrittelyyn normatiiviselle heteroseksuaalisuudelle vastakkaiseksi kategoriaksi. Heteroseksistinen kulttuuri tarvitsee sekä sukupuolieroa että homoseksuaalisuutta, joka määrittää sukupuolirajan. (Löfström 1999a, 196–199,
234–246.) Homoseksuaalisuutta ei koettu tärkeänä tai mielenkiintoisena, ennen kuin sitä
voitiin käyttää hyväksyttävän Miehen ja Naisen rajojen määrittelyssä. Homoseksuaalisuus
ei ole kulttuurisesti tärkeää ilmiönä sinänsä vaan maskuliinisuuden ja feminiinisyyden
rajojen vartijana. Ei-hyväksyttävästi käyttäytyvät miehet ja naiset voidaan määritellä
homoseksuaaleiksi, mikä pitää normatiivisten ja hyväksyttävien, Todellisen Miehen ja
Naisen kategoriat puhtaina. Miehen ja Naisen väliset tiukat sukupuolirajat ovat kehittyneet sitä mukaa kuin kulttuuri on urbanisoitunut ja miesten ja naisten roolit ja positiot
lähentyneet. (Löfström 1999a, 196–199, 234–246.)
Elina Haavio-Mannila ja Osmo Kontula (1993, 1997, 2001) ovat tehneet kaksi laajaa
tilastollista tutkimusta ja yhden seksuaalisiin omaelämäkertoihin perustuvan tutkimuksen. He keräsivät tutkimusmateriaalinsa 1990-luvulla ja vertasivat sitä myös vuonna 1971
kerättyyn dataan. Vaikka heidän tutkimuksiaan on kritisoitu sekä heidän tutkimusmetodiensa että tutkimusten heteronormatiivisuuden vuoksi, he ovat kuitenkin saaneet kiinnostavia tutkimustuloksia suomalaisen seksuaalikulttuurin muutoksesta 1900-luvun loppupuoliskolla.
Haavio-Mannila ja Kontula jakavat aineistonsa kolmeen seksuaalisukupolveen.
Ensimmäinen sukupolvi syntyi vuosien 1917 ja 1936 välillä, ja se on nimetty "pidättyvyyden sukupolveksi". Toinen, 1937–1956 syntynyt sukupolvi on "seksuaalivallankumouksen sukupolvi" ja kolmas, 1957–1980 syntynyt on "tasa-arvoistumisen sukupolvi". Sukupolvien välisistä vuosirajoista voidaan kiistellä, mutta keskeinen väite on se, että suomalainen yhteiskunta on kehittynyt 1920-luvun seksuaalisuuden osalta pidättyvästä yhteiskunnasta 2000-luvun yhteiskunnaksi, jossa seksuaalisuutta pidetään normaalina, positiivisena osana elämää. Kehitys on tapahtunut ns. vallankumouksen kautta. Vallankumous
sisältää esi- ja ulkoaviollisen seksin ja samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisten seksuaalisuhteiden dekriminalisoinnin, nais- ja homoliikkeen nousun, syntyvyyden säännöstelyn kehityksen ja seksuaalisuuden nousemisen esiin medioissa. Löfströmin tutkimukseen verrattaessa havaitaan, että kehitys tarkoitti myös sukupuolten polarisaatiota ja
homoseksuaalisuuden kategorisointia.
Heteroseksuaalisesta (ja heteroseksistisestä) näkökulmasta katsottuna seksuaalisuus
2000-luvun alussa on Suomessa tyydyttävämpää, näkyvämpää ja myönteisempää kuin
koskaan aiemmin. Suomalainen yhteiskunta näyttää nykyään suhtautuvan seksuaalisuuteen avoimesti ja positiivisesti. Seksuaalisuutta pidetään terveellisenä, nautittavana, normaalina ja onnellisena osana ihmiselämää, eikä seksuaalisuuden katsota olevan niinkään
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sidoksissa yhteiskunnan normeihin vaan yksilöllisiin makumieltymyksiin. Nuoret alkavat
harrastaa seksiä nuorempina kuin heitä edeltävät sukupolvet, ja he ovat yleensä vanhempiaan tyytyväisempiä seksuaalielämäänsä. Avoliitot ovat yleisiä ja hyväksyttyjä. Sekä
miehet että naiset pitävät seksuaalisuutta olennaisena parisuhteessa. Ihmiset luottavat
enemmän seksuaalisiin taitoihinsa ja omaan seksuaaliseen viehättävyyteensä kuin ennen.
He ovat valmiita etsimään uusia seksuaalisia kokemuksia eivätkä tuomitse mitään seksuaalisuuden muotoja, joihin osapuolet osallistuvat vapaaehtoisesti. Naisilla on paremmat
mahdollisuudet olla aktiivisia seksuaalisissa suhteissa ja pitää useampia seksuaalikumppaneita ilman sosiaalisten sanktioiden pelkoa kuin aiempina vuosikymmeninä. (HaavioMannila & Kontula 2001.)
Kaikesta huolimatta sopii kysyä, mitä yllä esitetty seksuaalinen vapautuminen tarkoittaa. Tarkoittaako se todellakin onnellisempaa ja terveempää seksuaalielämää kaikille –
kuten yleinen puhetapa seksuaalisesta vapautumisesta näyttäisi väittävän? Vai heijastaako niin sanottu seksuaalinen vapautuminen vain individualistista kulutuskulttuuria,
jossa seksuaalisuudet ovat tuotteita, joita voidaan myydä, ostaa ja markkinoida? Seksuaalisuus on kaupallistunut kaupallistumistaan, ja kaupallistuminen luo uusia sorrettuja ryhmiä. Ei-heteroseksuaalisuudet hyväksytään niin kauan kuin ne ovat muodikkaita ja viihdyttäviä ja antavat pikantin lisän heteroseksistiselle kulttuurille, mutta heteroseksistinen
järjestelmä itsessään muuttuu hitaasti.
Tästä huolimatta yleinen mielipide ei-heteroseksuaalisuutta kohtaan on varsin myönteinen. Vaikka Suomessa on joitakin pieniä, yleensä fundamentalistiseen Raamatun tulkintaan nojaavia kristittyjä ryhmiä, jotka ovat sillä kannalla, että ei-heteroseksuaalisuus
on luonnotonta ja synnillistä, suurin osa suomalaisista suhtautuu ei-heteroseksuaalisuuteen neutraalisti – tai ei ainakaan esitä avoimesti heteroseksistisiä mielipiteitä. Verrattuna
Venäjän tai Yhdysvaltojen tilanteeseen Suomi saattaa vaikuttaa suorastaan ihanteelliselta
paikalta elää ei-heteroseksuaalisena. Suomalaisten asenteet ei-heteroseksuaalisuutta kohtaan ovat tulleet hyväksyvämmiksi viimeisten parin vuosikymmenen aikana. Uusi parilaki
todistaa, että myös valtiovalta on valmis tunnustamaan ei-heteroseksuaaliset kansalaiset.
'Seksuaalisuus' on kuitenkin Suomessa yleensä heteroseksuaalisuutta, ja ei-heteroseksuaaliset seksuaalisuudet määritellään poikkeaviksi – vaikkei enää luonnottomiksi.

Koulu dikotomisen seksuaalijärjestelmän vahvistajana
Koulu on yksi erityisalueista, joissa heteroseksististä kulttuuria vahvistetaan. Muita alueita ovat esimerkiksi media, yliopisto, valtionhallinto ja uskonto. Koulu ei ole eristyksissä
muusta yhteiskunnasta, mutta se heijastaa yhteiskunnan yleisiä arvoja ja uskomuksia – ja
myös ylläpitää ja tuottaa niitä.
Koulun tehtävistä kulttuurin arvojärjestelmän siirtäminen on ainakin yhtä tärkeä kuin
peruskoulutuksen antaminen. Yleensä tämä on hyvä asia: koulu antaa oppilaille tietyt,
hyväksytyt käytösnormit ja opettaa heidät sopeutumaan kulttuuriin, jossa he elävät. Kuitenkin silloin, kun kulttuurissa on kielteisiä ja sortavia piirteitä, kuten heteroseksismi,
rasismi ja naisviha, koulun tulisi olla ensimmäinen instituutio, joka pyrkii pääsemään
niistä eroon – eikä ensimmäinen, joka vahvistaa niitä. Kieltävät ja sortavat rakenteet voivat pahimmillaan estää oppilaita oppimasta yhtään mitään (esim. Owens 1998).
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Suomalaista koululaitosta käsittelevät tutkimukset (esim. Lehtonen 1995) ovat osoittaneet, että heteroseksismi on olennainen osa suomalaista koulukulttuuria ja enemmänkin:
kasvatus- ja koulutusorganisaatiot ylläpitävät ja tuottavat heteroseksististä kulttuuria.
Opettajat yleensä sallivat ja jopa edistävät heteroseksistisiä puhetapoja ja jopa kiusaamista.
Koulun heteroseksistiset käytännöt käsitetään usein osaksi tavallista, arkipäiväistä
rutiinia. Ne ovat niin yleisiä, että opettajat eivät joko ole edes tietoisia niistä ja voivat jatkaa niitä itse tai jättävät ne huomiotta, jos havaitsevat ne. Nämä käytännöt käsittävät heteroseksistisen kiusaamisen, ei-heteroseksuaalisten oppilaiden ja opettajien poissulkemisen
ja heteroseksistisen opetuksen. Erityisesti poikien ja nuorten miesten sallitaan tuoda heteroseksistiset asenteensa esiin avoimesti – rasistisista huomautuksista voidaan rangaista,
mutta heteroseksistisistä huomautuksista yleensä ei. Voidaan jopa sanoa, että heteroseksismi on normi pojille ja nuorille miehille. Niinpä heteroseksistinen kiusaaminen voidaan
jättää huomiotta tai uhreja voidaan jopa syyttää kiusatuksi joutumisesta. (Kehily & Nayak
1996, Owens 1998, 83–99.)
Lukuisien tutkimusten (eg. Kangasvuo 2001, Lehtonen 1995, Owens 1998, Epstein
1997) mukaan ei-heteroseksuaaliset oppilaat eivät tunne oloaan turvalliseksi vahvasti
heteroseksistisessä koulussa. On itsestään selvää, että heteroseksismi koulussa sortaa,
vähättelee ja ahdistaa ei-heteroseksuaalisia oppilaita. Heteroseksistisessä ympäristössä eiheteroseksuaaliset oppilaat eivät saa tarpeeksi tai ollenkaan tietoa ei-heteroseksuaalisuudesta eivätkä itselleen sopivaa seksuaalikasvatusta. He myös joutuvat yleensä useammin
kiusatuiksi kuin heteroseksuaaliset nuoret ja myös kohtaavat enemmän ongelmia seksuaalisen identiteettinsä takia.
Heteroseksismi sortaa myös heteroseksuaalisia oppilaita. Heteroseksismi luo miehistä
ja naisista stereotyyppisiä kategorioita ja pakottaa tytöt ja pojat näihin kategorioihin, sopivat ne heille tai eivät. Tämä rajoittaa jokaisen oppilaan yksilöllisyyttä ja koulumenestystä
– ei-heteroseksuaalisten, heteroseksuaalisten, tyttöjen, poikien, transgender-nuorten. Erityisesti ne pojat ja tytöt, jotka eivät käyttäydy niin kuin kulttuurisesti hyväksyttävältä
Mieheltä tai Naiselta odotetaan, voivat joutua vaikeuksiin. Kulttuurisesti ei-hyväksyttävä
käyttäytyminen tai oleminen voi tarkoittaa poikien ujoutta, hiljaisuutta, hyviä arvosanoja,
pienuutta, väkivallattomuutta ja ei-fyysisiä kiinnostuksen kohteita ja tyttöjen aktiivisuutta, äänekkyyttä, fyysisiä kiinnostuksenkohteita, seksuaalista aktiivisuutta ja kapinaa.
Kaikki käyttäytymistavat ja piirteet, jotka eroavat stereotyyppisestä maskuliinisuudesta ja
feminiinisyydestä, voivat aiheuttaa heteroseksistisiä huomautuksia muilta oppilailta.
(Kehily & Nayak 1996.)
Erityisesti liian hyvät arvosanat kiusaamisen syynä on kiinnostava: silloin heteroseksismi vaikuttaa kiistatta oppilaiden koulumenestykseen. Kun pohditaan oppilaiden heikkoa koulumenestystä, heteroseksimi tulisi aina ottaa huomioon, sillä se vaikuttaa osaltaan
selvästi koulumenestykseen (Epstein 1997).
Mary Jane Kehily ja Anoop Nayak (1996) pitävät heteroseksismiä ja homofobiaa keinona rakentaa heteroseksuaalista miesidentiteettiä. Heteroseksuaalinen maskuliinisuus
manifestoidaan heteroseksistisillä toiminnoilla, kuten kiusaamisella, nimittelyllä ja heteroseksistisillä huomautuksilla opetuksen aikana. Pojat erottavat itsensä feminiinisyydestä
ja vahvistavat maskuliinisuuttaan – ja pojan feminiinisyys assosioidaan homoseksuaalisuuteen. Siten heteroseksismi kouluympäristössä liittyy enemmän sukupuoleen kuin seksuaalisuuteen. Heteroseksismiä ja homofobiaa voidaan pitää sukupuolen rituaaleina, jotka
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vetävät maskuliinisuuden ja feminiinisyyden välisiä rajoja. Debbie Epstein (1997) väittää
myös, että heteroseksismi ja sukupuolijako ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa ja että seksismiä ja naisvihaa ei voida poistaa koulusta, ellei heteroseksismiä pohdita. Selkeä sukupuolijako ja heteroseksismi ovat yhteydessä toisiinsa, kuten edellä on esitetty.

Suomalaisten biseksuaalien haastattelut
Biseksuaalisuus tarkoittaa kykyä tuntea seksuaalisia, romanttisia ja kiintymyksen tunteita
eri sukupuolia kohtaan – tai ihmisiä kohtaan sukupuolesta riippumatta. Pro gradu -tutkielmaani varten haastattelin 40:tä eri-ikäistä itsensä biseksuaaliseksi määrittävää ihmistä.
Annoin haastateltavieni määritellä termin "biseksuaalisuus" itse, mutta suurin osa haastateltavistani määritteli biseksuaalisuuden edellä kuvatulla tavalla. Pidin tärkeänä, että
haastateltavani määrittivät itsensä biseksuaaleiksi ja identifioivat itsensä biseksuaaleiksi
eikä määrittelyä tehnyt kukaan muu kuin he itse. Suurin osa haastateltavista oli nuoria ja
naisia. Vain yksi miespuolinen haastateltava oli syntynyt ennen vuotta 1970.
Ilmoitin tutkimuksestani viidessä suomalaisessa sanomalehdessä, Setan1 postituslistoilla ja Setan julkaisemassa Z-lehdessä. Pyysin myös joitakin ystäviäni haastateltavaksi
ja käytin ns. lumipallometodia haastateltavien keräämiseen. Noin 50 ihmistä otti minuun
yhteyttä ja tarjoutui haastateltavaksi, ja suunnittelin haastattelevani kaikkia. Maantieteellisistä ja aikataulullisista syistä jotkut haastattelut jäivät tekemättä. Aineistonkeruumetodini oli varsin passiivinen: olin valmis haastattelemaan kaikkia, jotka ottivat minuun
yhteyttä.
Valitsin tätä artikkelia varten 30 nuoren biseksuaalin haastattelua tarkasteltavaksi erityisesti koulukokemusten kannalta. Haastateltavat ovat syntyneet vuosien 1970 ja 1981
välillä. 26 heistä on syntynyt 1970-luvulla ja neljä 1980-luvulla, ja seitsemän heistä on
miespuolisia. Haastateltavien koulukokemukset ajoittuvat 80- ja 90-luvuille.
Huomautan, että haastateltavat kuvasivat koulukokemuksiaan useita vuosia kokemustensa jälkeen, joten heidän kuvauksensa kokemuksistaan ovat uudelleentulkittuja pohdintoja tapahtumista ja kokemuksista. Suurin osa haastateltavistani oli pohtinut nuoruuttaan
paljon identiteettiprosessinsa aikana, ja heidän kokemuksensa saavat erilaisen merkityksen osana kerrottua identiteettihistoriaa kuin varsinaisina kokemuksina.
Haastateltavieni kertomukset koulukokemuksistaan voidaan jakaa kahteen ryhmään.
Ensimmäisenä ryhmänä olivat heidän kokemuksensa ja ajatuksensa opetuksesta, ja toisena ryhmänä olivat heidän kokemuksensa ja ajatuksensa koulusta sosiaalisena ympäristönä. Haastateltavat puhuivat enemmän kokemuksistaan koulusta sosiaalisena ympäristönä – opetusta ei yleensä tarkemmin käsitelty, vain mainittiin. Yksi syy tähän oli se, että
kysyin enemmän kysymyksiä koulusta sosiaalisena ympäristönä kuin opetuksesta. Toinen syy voi olla se, että biseksuaalisuus oli opetuksessa hyvin näkymätöntä, joten haastateltavilla ei ollut liiemmälti kokemuksia biseksuaalisuuden käsittelystä opetuksessa.

1. Seta, Seksuaalinen Tasavertaisuus ry., on suomalainen homojen, lesbojen, biseksuaalien ja trans-ihmisten
yhdistys, joka työskentelee lainsäätäjien kanssa, organisoi tiedotusta esimerkiksi kouluille ja tarjoaa sosiaalista tilaa ei-heteroseksuaaleille järjestämällä keskusteluryhmiä, kerhoja ja juhlia.
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Biseksuaalisen identiteetin muodostaminen koulussa
Haastateltavani olivat yleensä tienneet olevansa "erilaisia" jo hyvin nuorena, jopa viiden
tai kuuden vuoden ikäisinä, joskaan heillä ei ollut tuossa iässä sopivaa sanaa kuvaamaan
tuota "erilaisuutta". Yleensä he olivat tienneet jotakin homoseksuaalisuudesta – ainakin
haukkumasanan "homo" – mutta heillä ei ollut mitään tietoa biseksuaalisuudesta. Myöhemmin, teini-iässä, heillä yleensä oli tietoa homo- ja heteroseksuaalisuudesta ja he yrittivät luokitella itsensä jommaksikummaksi. Esimerkiksi Saija (syntynyt vuonna 1971) ajatteli teini-iässä olevansa heteroseksuaali ja alkoi määritellä itsensä biseksuaaliksi vasta
parikymppisenä.
[E]n mä oo ymmärtäny semmosta, enkä, en-en o tajunnu semmosen [biseksuaalisuuden] olemassaoloakaan ollenkaan... eli mulla on muistikuvia siitä, et mä oon
kiinnostunu tytöistä hyvinkin nuorena, mutta ku mä oon kiinnostunu samalla pojistakin, niin sit mä oon autom-, sit mä oon päätelly, et noni, mä oon varmaan
hetero... (Saija, 1971.)
Jotkut naispuoliset haastateltavani kuvasivat, kuinka he ajattelivat olevansa lesboja
teini-iässä. Jako lesbojen ja heteroseksuaalisten naisten välillä oli niin vahva, että he kokivat halun toisia tyttöjä kohtaan tarkoittavan lesboutta. Vahva ihastus tai suhde toisen tytön
kanssa ohjasi heidän identiteettiään kohti lesbo-identiteettiä, joka koettiin ainoaksi mahdolliseksi identiteetiksi tyttöjen kanssa seurustelevalle tytölle.
[P]ojista tykkäs ihan sen, niinku sen tavan vuoks, eikä mitenkään, mitenkään
todellisuudes, todellisuudessa, et nyt sit ois oikeesti tykänny tai... tai muuta, et
siinä vaihees sitten yläasteella, niinkun luulin että, mä luulin, et mä niinku lesbo,
koska mä en tienny et biseksuaaleja on olemassa, koska mä ajattelin heti, et jos mä
tykkään, tykkään vaik tytöistä, niin sit mä oon lesbo... (Mira, 1976.)
Haastateltavillani oli yleensä varsin pitkät identiteettiprosessit, pitemmät kuin
homoilla ja heteroilla. Suurin osa heistä kävi identiteettiprosessinsa läpi myöhäisteiniiässä tai vähän yli kahdenkymmenen ikäisenä, joten suurin osa heistä oli varsin hämmentyneitä seksuaalisuudestaan kouluaikanaan. He eivät eri sukupuolia kohtaan tuntemansa
halun vuoksi voineet muodostaa sen enempää yhtenäistä lesbo- tai homoidentiteettiä kuin
yhtenäistä heteroidentiteettiä. Vaikka joillakin haastateltavillani oli helppo identiteettiprosessi, johon saattoi jopa liittyä avoimesti biseksuaalina oleminen koulussa, suurimmalla
osalla oli kuitenkin jonkinlaisia vaikeuksia.
Ilkka (1970) kertoo yrittäneensä käsitellä seksuaalista erilaisuuttaan kieltämällä sen ja
yrittämällä olla mahdollisimman täydellinen oppilas.
Sillon [kuusitoistavuotiaana] mä ensin, ensimmäisen kerran niinku oon ajatellu
omilla aivoillani, siihen mennes, siihen mennes mä olin koulun kaikkein täydellisin ihminen, eli mä tein, mä olin paras luokallani, ja ja, ja mä olin kaikkien vanhempien siis okei, lapsuuttani kaikkien vanhempien niinku ihannepoika että mä
tein kaiken niinku, mä olin täydellinen, mä olin helvetin täydellinen, et sen jälkeen
mä mietin et joo et, et jos mä tälleen jatkan, niin mä olen edelleenkin täy-täydellinen kakskytkaheksanvuotias, mutta samaan aikaan niin viimeiset kymmenen
vuotta televisiossa, monesti nähty uutisten aikaan sitä että täällä liikkuu joku tämmönen hirvee serial killer, mut niinkun... who cares... (Ilkka, 1970.)
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Viittamalla "liikkuvaan serial killeriin" Ilkka tarkoitti, että jos hän olisi kieltänyt biseksuaalisuutensa, hän olisi tullut hulluksi ja että täydellisyydentavoittelu teini-iässä oli luonteeltaan patologista.
Elisa (1979) kertoo, ettei ala-asteella käyttäytynyt kuten tytöiltä odotettiin, mikä aiheutti joskus ongelmia. Hän käyttäytyi sekä tyttömäisesti että poikamaisesti, esimerkiksi
sekä pukeutui prinsessaksi että leikki leikkipyssyillä. Myöhemmin häntä kiusattiin yläasteella, osittain hänen epänaisellisen käytöksensä vuoksi.
myöhemmin koulussa ala-asteella olin kiltti hyvin pärjäävä oppilas.ehken kuitenkaan kolmannesta kuudenteen luokkaan ollut aivan niin mallioppilas. sain kyllä
kiitettäviä numeroita, enkä riehunut enkä käyttäytynyt häiritsevästi tunnilla, mutta
kahden muun tytön kanssa piirsimme aktiivisesti neljännestä kuudenteen luokkatovereitamme ja opettajiamme ivaavia pilasarjakuvia. muistan myös meidän järjestäneen ampumakilpailun tuon ajan nuorisoidolien new kids on the blockin julisteella.
muut luokan tytöt olivat suunnattoman raivoissaan ja meistä se oli huvittavaa.
(Elisa, 1979.)
Biseksuaalisuus-sanan löytäminen oli tärkeää suurimmalle osalle haastateltavistani. He
kertoivat, että sanan kautta he saattoivat löytää paikkansa homo- ja heteroseksuaalisuuden
kategorioiden välissä.
[S]e oli tavallaan helpottavaa niinku löytää joku yhteinen nimike et et miks mä nyt
niinku seittemänvuotiaana ajattelin näin, et et ku kuitenki itte tajus sillon, et ei se
nyt oo ihan niinku muut... et siin mieles, et just tavallaan ne ongelmat on sit liittyny siihen. (Johanna, 1980.)

Opetus – apuväline biseksuaalisen identiteetin muodostamiseen?
Suomalainen kouluopetus on varsin heteronormatiivista, kuten Jukka Lehtosen (1995)
tutkimukset ovat osoittaneet. Myös Teemu Laajasalon (2001) tutkimus suomalaisista
lukion oppikirjoista osoittaa, että heteronormatiivisuus on opetuksessa yleinen sääntö.
Seksuaalikasvatus on pakollista suomalaisessa opetussuunnitelmassa, mutta opetus
keskittyy pääosin murrosikään ja sukupuolitauti- ja ehkäisyvalistukseen. Lähes kaikki
haastateltavat sanoivat, että he eivät olleet saaneet minkäänlaista tietoa tai edes viittauksia
biseksuaalisuuteen koulussa. Seksuaalikasvatus oli pääasiassa terveyskasvatusta ehkäisystä, murrosiästä ja sukupuolitaudeista. Homoseksuaalisuus yleensä mainittiin – mutta
vain mainittiin, ei muuta. Kun seksuaalivähemmistöt tulivat opetuksessa esiin tavalla tai
toisella, asenne oli vähättelevä.
En muista, mä en muista et koulus olis ollu mitään sen kummempaa, että... en
muista oliko koulussa ees kauheesti mitään niinku homoista ja heteroista ja tälleen,
et se oli lähinnä sellasta terveyskasvatusta et tässä on tyttö ja tässä on poika ja käykää koulunne, hankkikaa sitten ehkä lapsia, emmä muista et se ois ollu mitenkään
sillee niinku kauheen avarakatseista, jos nyt ei tiukkapipostakaan, mut mä en
niinku, se ilmeisesti se asia vaan niinku vaiettiin, koulussa... (Anna, 1976.)
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[K]oulussa ainakaan ei ollu niinku minkäännnäköstä, missään vaiheessa, et oli
ehkä just joku... joku... homo-sana sitten mainittiin ja kaikki kikattivat hirveesti ja
siitä ei ollu niinku mitään... (Mira, 1976.)
Erityisesti pikkukaupungeissa ja kyläkouluissa seksuaalivähemmistöistä puhumista ei
katsottu tarpeelliseksi. Haastateltavani kertoivat, että opettajat näyttivät ajattelevan, että
heidän ympäristössään ja yhteisössään ei ole seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvia –
eikä erityisesti koulussa, jossa he opettivat.
[M]ä oon käyny kouluni [pikkupaikkakunnalla], et eihän siellä... siellä sillä
tavalla... oikeesti otettu tosissan et biseksuaaleja tai lesboja tai homoja on ees olemassa, et ne oli vaan et, ne on sitte siellä muualla, jossain suurkaupungeissa...
(Tuire, 1970.)
Koulu vahvisti heteroseksuaalisuus-homoseksuaalisuusdikotomiaa opetuksessa myös
silloin, kun seksuaalivähemmistöistä puhuttiin. Yleensä homomiehet esitettiin riittävinä ja
tyhjentävinä esimerkkeinä seksuaalivähemmistöistä. Lesboja, saati biseksuaaleja, transihmisiä tai SM-ihmisiä, ei käsitelty.
[K]oulussa puhutaan vaan heteroista ja sit siellä käy Setasta joku puhumassa ja
puhuu lesboista ja homoista ja sit jää se biseksuaalisuus ihan väliin, et sitä ei
niinku vieläkään oo... et tulee niinku helposti semmonen ääripääkuvitelma...
(Venla, 1977.)
Kaikesta huolimatta jotkut haastateltavat kertoivat myös poikkeustapauksista, joissa
opetus koettiin erityisen informatiiviseksi ja valaisevaksi.
Olen ensimmäisen kerran saanut tietoa biseksuaalisuudesta lukion toisella (?) luokalla eli 17-vuotiaana. Silloin meidän ussan tunnilla (etiikan kurssi) kävi SETAsta
ihana pitkähiuksinen bi-nainen kertomassa seksuaalivähemmistöistä. Silloin
ensimmäisen kerran muistan kuulleeni sanan biseksuaalisuus. Tän sanan ja koko
käsitteen ja määritelmän kuuleminen oli todella vapauttavaa. Olin jo jonkin aikaa
jauhanut niitä ei ole väliä kumpaan sukupuoleen rakastuu -juttuja, ja nyt kun joku
asiallinen ihminen antoi tälle ilmiölle nimen, niin kyllä mun maailmani kirkastui.
(Heli, 1976.)
Suurin osa informanteista sanoi, että seksuaalivähemmistöistä on tärkeää puhua koulussa objektiivisesti ja realistisesti. Harva sai seksuaalikasvatusta kotona, joten koulun
roolia seksuaalikasvatuksessa korostettiin. He muistuttivat, että kaikkia seksuaalivähemmistöjä tulisi kouluopetuksessa käsitellä tasapuolisesti – ei vain homomiehiä.
No ehkä silleen et lapsille kerrottais yleensä enemmän niinku seksuaalivähemmistöistä ja luotas niinku sellast kuvaa et et vois käydä vaik niinku semmost ihmiset
itte koulus kertomas ja näkis et ei homous o mikään sairaus tai tällee, et lapsille
niinku avoimempaa ja yleensäkin sitte että... et tuotais esiin, että niitäkin on, siis
silleen et... et tota, emmä tiedä, must tavallaan se on ihan hyvä, et siit ei o mitään
hirveen isoo numeroo... mut se ois ihan hyvä, et sit halutessaan sit tietty sais enempiki tietoo [nauraa] sellast asiallista... et koulus must vois olla aika... paljon sitte
parannettavaa... (Johanna, 1980.)
Haastateltavani eivät kuitenkaan kokeneet, että heidän identiteettiprosessinsa olisi häiriintynyt tai vaikeutunut siitä, että biseksuaalisuudesta ei ollut tietoa koulussa. Haastatel-
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tavat saivat tietoja biseksuaalisuudesta muualta. Jotkut haastateltavat arvostelivat kovin
sanoin tapaa, jolla koulussa käsiteltiin homoseksuaalisuutta ja vähäteltiin ja sivuutettiin
samaa sukupuolta olevien välistä rakkautta ja kiinnostusta. Heteroseksistisen opetuksen ja
ennakkoluulojen kommentointi ja pohdinta oli yksi tapa rakentaa seksuaalista identiteettiä. Sopii kuitenkin kysyä, kumpi on parempi – rakentaa seksuaalista identiteettiä vastustamalla ennakkoluuloja ja myyttejä vai saamalla tukea ja tietoa?

Koulu biseksuaalisten nuorten sosiaalisena ympäristönä
Koululla sosiaalisena ympäristönä oli tärkeämpi vaikutus haastateltaviini kuin opetuksella. Koulun sosiaalinen rakenne vahvisti seksuaalisia dikotomioita. Lapset jaetaan tyttöjen
ja poikien ryhmiin hyvin varhaisessa iässä, ja tyttöjen ja poikien välisiä ryhmärajoja määrittävä sosiaalinen paine on vahva. Pojat ja tytöt itse vartioivat sukupuolten välisiä rajoja.
Sosiologi Jukka Lehtonen sanoo omassa artikkelissaan tässä kirjassa, että heteroseksistinen kiusaaminen ja homottelu ovat sosiaalisia strategioita, joiden avulla rakennetaan
sukupuolta ja seksuaalisuutta koulukontekstissa.
[T]ämmösenä alle kouluikäsenä ja ekaluokkalaisena ni kaikki mun parhaat kaverit
oli poikia, mut sit jossain vaiheessa koulussa tulee semmonen niinku ikä, millon
tulee tää niinku luokkajako että tytöt niinku sosiaalisesti tytöt kulkee tyttöjen ja
pojat poikien jengissä, ni sit sen jälkeen tota, sen jälkeen tuli tää kausi että niinku
kaikki kaverit on oikeestaan tyttöjä... koska jotenki sosiaalisesti niinku outoa... ja
tota, sit se, sitte se jatku niinku oikeestaan tonne niinku yläasteelle, melkeenpä
lukionki loppuun, jonka jälkeen sitte ku, sitte on niinku tullu tää, kun tavallaan tää
koulu... koulumuoti, tavallaan ku tästä päästään irti, ni sit sen jälkeen se on niinku
luontevasti tullu et tämmösiä niinku, tämmösiä parhaita niinku ystäviä, ni että ne ei
oikeestaan mitenkään sukupuolen perusteella niinku ja-jaoteltu... (Pirkko, 1970.)
Sukupuolijakoa peruskoulussa vahvistettiin erityisesti heteroseksistisellä kiusaamisella mutta myös heteroseksistisellä huumorilla, ihastuksilla ja suhteilla, joihin ei-heteroseksuaalisesti tuntevat oppilaat eivät voineet osallistua. Ihastumiset ja suhteet olivat tärkeä osa tyttöjen sosiaalista toimintaa koulussa. Näitä leikkirakkaussuhteita voidaan pitää
institutionalisoituneen heteroseksuaalisuuden rakentamisvälineinä. Siten leikkirakkaussuhteet auttavat rakentamaan heteroseksuaalisten lasten identiteettiä ja estävät ei-heteroseksuaalisten lasten identiteetin rakentumisen samaan aikaan.
[K]u mennään ekal luokalla kouluun, niin siitä astihan tavallaan tämmönen että
ollaan ihastunu niinku tyttöjen parissa ainakin tämmönen et ollaan ihastuneita
johonkuhun on ihan silleen niinku norm-normaalia niinku... toimintaa ja sillä
lailla... silleen sosiaalisen keskustelun niinku, keskustelussa myös mukana, ja
tota... öö... elikkä on ollu niitä, niitä poikia, mihin on ihastunu, mut tosiaan... tyttöihin ihastuminenhan ei sillai, et sillehän ei ollu tavallaan sille ei o mitään sosiaalist lokeroo olemassa, ja tosiaan mä sitte ku mä niinku myöhemmin vanhempana
ha-ha-hoksasin tämän, että mulla on biseksuaalinen identiteetti, ni mä sen jälkeen
joskus vasta kun mietin lapsuuttani taaksepäin, ni mä tajusin, että mulla oli ollu

217
näitä tyttöihastuksia myös, mut mullei vaan ollu mitään niinku termiä tavallaan
sille asialle... (Pirkko, 1970.)
[V]armaan niinku ennen ku mä oon ollu ees koulussa, jotenki mä oon aina tajunnu
et siinon kuitenki jotain sellast väärää, et sit niist tavallaan ei o niinku sanonu, ja
niit ei o sillee niinku... samallailla ku joku poika et, et sit et ois alkanu oleen sen
kaa muka, tai siis sillee niinku jotain semmost söpöi kymmenevuotiaitten juttuu...
(Johanna, 1980.)
Kouluympäristössä ihastukset samaa sukupuolta oleviin ihmisiin eivät olleet mahdollisia: niitä ei ollut olemassa koulun sosiaalisessa ympäristössä. Haastateltavani kertoivat,
että he yrittivät peittää ja estää samaa sukupuolta kohtaan tunnetut tunteet kouluaikoinaan. Ne, joilla oli ihastuksia samaa sukupuolta olevia nuoria kohtaan, kokivat ihastukset
ambivalenteiksi.
[T]ajusin sen et, et mä oon niinku yhteen, yhteen mun kaveriin niinku vähän ihastunut ja sitte tota... se oli jotenki ihan hirvittävä, niinku juttu sii-siinä vaiheessa ja...
niinku jotenki, jotenki, niinku tuntu siltä että kukaan muu ei ole tällainen ja...
jotenki sellaselta kummalliselta, creepyltä, perverssiltä jopa... (Mira, 1976.)
Sosiaalinen paine, joka pitää oppilaat tietyissä sukupuoli- ja seksuaalikategorioissa, on
hyvin vahva, ja kategoriat voi murtaa vain, jos nuoret saavat tukea esimerkiksi rakastetulta tai ystävältä.
Joskus sanaa "biseksuaali" käytettiin myös osana kiusaamista. "Homo"-sanan käyttö,
jota Jukka Lehtonen (1999) on tutkinut, oli paljon yleisempää, ja sana "bi" haukkumasanana oli enemmänkin kuriositeetin osassa yleisessä heteronormatiivisessa kiusaamisessa.
Se tais kyllä tapahtua jonkun väli-välitunti... öö... puheissa, niinkun vitsin muodossa, mä en tarkalleen muista sillai... no lapsethan ovat... tietenkin, ovat... mä en
nyt muista sitä muotoa, mut... se vaan tuli, jossakin niinku... tietenkin jotain haukuttiin ensiksi homoksi ja sitten puhuttiin siittä, että... väänneltiin sitten suuntaan
tai toiseen ja... sanoja ja sitten yhtäkkiä löytyi vaan tälläinen hassu sana [biseksuaali] [naurua] jolle ei sinällänsä hirveesti merkitystä kyllä siinä vaiheessa ollut...
sille vaan hihiteltiin [naurua] (Veli, 1975.)
Yleensä seksuaalisia vähemmistöjä ei katsottu sopivaksi puheenaiheeksi puhuttaessa
kavereiden kanssa – paitsi vähättelevässä ja pilkkaavassa mielessä. Biseksuaaliset (tai
homoseksuaaliset) nuoret eivät voineet jakaa ajatuksiaan ja tunteitaan muiden nuorten
kanssa ilman kiusatuksi joutumisen pelkoa.
[E]i mitenkään niinku mun kavereitten kanssa tai mitenkään ollu niinku siit asiasta
puhunu... et se ei ollu niinku mun, se ei ollu niinku yhtään mummielest nä- sellast
näkyvää, tai se oli vielä niinku jotenki peitellympää ja vieläki jotenki niinku ihan
ulkopuolella jossain, yhteiskunnan ulkopuolella, ei nyt hylkiöitä, mutta kuitenki
sellasia ihan tosi friikkejä... (Mira, 1976.)
Haastateltavani kokivat koulussa myös vähättelyä ja kieltämistä, jos he päättivät puhua
biseksuaalisuudestaan avoimesti. Yleensä biseksuaalisuutta ja biseksuaalista identiteettiä
vähättelivät muut oppilaat ja toverit. Tämä tarkoitti joskus takaiskua haastateltavien identiteettiprosessille.
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[S]e oli varmaan joskus sillon yläasteella niin, kerroin, mun muutamalle kaverille,
että tota noin, että... et mä oon biseksuaali, mutta ne ei tietenkään ottanu sitä mitenkään vakavasti, vaan ajatteli lähinnä vaan et ahaa, et se on nyt päättäny jotain tollasta tai... (Mira, 1976.)
Kaisa kertoo, mitä tapahtui hänen kerrottuaan avoimesti biseksuaalisuudestaan koulussa:
[S]e [kaveri] tuli sanomaan mulle sen että tota että sä oot bi vaan sen takia et sä
haluat olla jotenki erikoinen... ja mä niinku kattelin et aijaa... et niin, syvällä sisimmässäni pieni hetero huutaa apua (Kaisa, 1973.)
Elisa (1979) sanoo olleensa viisitoista, kun hän kertoi biseksuaalisuudestaan kavereilleen. Kaverit eivät ottaneet hänen biseksuaalisuuttaan vakavasti.
JK: No miten esimerkiks nää ystävät sitte suhtautu? Sillee et etsä nyt oikeesti oo?
E: Joo, et toi on muotijuttu tai jotain sellasta...
JK: No onks niitten se käsitys sit pysyny?
E: On... et se ois jotain kummallist esittämistä tai jotain, se on must tosi niinku
inhottavaa...
Vaikka biseksuaaliset nuoret kokivat vähättelyä ja kieltämistä koulussa, koulu oli kuitenkin myös paikka, jossa ei-heteroseksuaaliset nuoret tapasivat. Muut ei-heteroseksuaaliset nuoret voivat olla hyvin tärkeitä ihmisiä muodostettaessa seksuaalista identiteettiä.
Jotkut naispuoliset haastateltavani olivat rakentaneet lesboidentiteetin kouluaikanaan
oltuaan suhteessa toisen tytön kanssa. Usein tytöt tukivat toistensa identiteettiprosesseja,
ja jotkut olivat hyvinkin aktiivisia seksuaalivähemmistöjen oikeuksien ajamisessa koulussa. Vaikka lesboidentiteetti muuttui myöhemmin biseksuaaliseksi identiteetiksi, toisen
ei-heteroseksuaalisen tytön kanssa seurustelua pidettiin vapauttavana ja voimaannuttavana. Mikko kertoo samanlaisesta kokemuksesta hänen ja toisen pojan kanssa:
[Y]ks mun tällänen tyyppi, jonka mä olin, joka oli yläasteella niinku rinnakkaisluokalla ja lukiossa samalla luokalla jollon me ei niinkun oikeestaan tunnettu vielä,
mut sitte ku se tuli samaan kouluun ku minä ni sit tavallaan ku oltiin molemmat
niinku ainoita jotka tunnettiin toisemme ni sit ruvettiin oleen niinku kavereita, ni
sit se niinku... paljastui homoksi, ni silloli kans aika suuri vaikutus, että yhtäkkiä
nyt että sit, pysty puhumaan asiasta... (Mikko, 1976.)
Ainolle musiikkilukio tarjosi tilan, jossa erilaisia seksuaalisuuksia oli mahdollista
tuoda esiin vapaasti. Hänen kokemuksensa todistaa, että ei-heteroseksistisen ja suvaitsevan kouluympäristön luominen on mahdollista, jos niin halutaan.
[Mä olen] kasvanut esimerkiks ollu hirveen vapaamielisissä ympäristöissä, tyyliin
käynyt erikoislukion jossa sitten se systeemi nyt oli sitä mitä oli, ihmiset... [naurahtaa] ihmiset, niinku kaikki ihmissuhteet kulki ristiin rastiin ja niin edelleen, ni
se ei ollu sillee mulle millään lailla... niinku, ihmeellinen asia... (Aino, 1975.)
Muiden nuorten tuella koulu saattoi muuttua voimaannuttavaksi ympäristöksi, jossa eiheteroseksuaaliset oppilaat voivat toimia poliittisesti ja yrittää tehdä koulusta suvaitsevamman – ja joskus jopa onnistua siinä.
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Yhteenveto
Biseksuaaliset nuoret kohtaavat ennakkoluuloja ja vähättelyä seksuaalisesti dikotomisessa
kulttuurissa ja myös koulussa. Ennakkoluulot ja biseksuaalisuuden vähättely liittyvät
dikotomiseen seksuaalijärjestelmään, joka jakaa ihmiset miehiin ja naisiin, homoihin ja
heteroihin. Dikotomista seksuaalijärjelmää voidaan pitää rakenteellisena ja prosessuaalisena väkivaltana, joka vaikuttaa biseksuaalisiin nuoriin sekä koulussa että koko yhteiskunnassa. Biseksuaaliset nuoret sanovat, että he eivät ole saaneet koulussa tietoa biseksuaalisuudesta vaan omin päin. Heidän mielestään kasvatus ja erityisesti koulun sosiaalinen
järjestelmä vahvistaa perinteistä jakoa homo- ja heteroseksuaalisuuteen ja maskuliinisuuteen ja feminiinisyyteen. Siten biseksuaalisuus ja nuoret biseksuaalit ovat hyvin näkymättömiä koulussa eivätkä saa tukea seksuaalisen identiteettinsä rakentamisessa.
Kuitenkin jotkut haastattelemieni kokemukset näyttävät, että muutos on mahdollinen.
Erikoiskoulut voivat tarjota suvaitsevan tilan, jossa muovata seksuaalista identiteettiä.
Suvaitsemattomissakin kouluissa ei-heteroseksuaaliset nuoret voivat muodostaa ryhmiä ja
yrittää yhdessä muuttaa koulun ilmapiiriä. Siten biseksuaaliset nuoret eivät olleet pelkästään heteroseksistisen ja seksuaalisesti dikotomisen koulukulttuurin uhreja vaan myös
aktiivisia toimijoita, jotka vastustavat suvaitsemattomuutta ja heteroseksismiä – vaikka
eivät ehkä avoimesti, niin ajatuksissaan ainakin.
Mutta mitä biseksuaalisuus tarkoittaa suomalaisessa seksuaalikulttuurissa? Ovatko
biseksuaaliset nuoret poikkeustapauksia vai merkki jostain muusta? Kun muistetaan Jan
Löfströmin (1999) ajatus, että polarisoituneisiin sukupuolieroihin perustuva sukupuolijärjestelmä ja homoseksuaalisuuden erottamisen normatiiviselle heteroseksuaalisuudelle
vastakkaiseksi kategoriaksi ovat yhteydessä keskenään, voidaan mielestäni sanoa, että
nuoret, jotka identifioivat itsensä biseksuaaleiksi, ovat merkki seksuaalikulttuurin muutoksesta.
Nuoret biseksuaalit ovat vaikeassa tilanteessa: he kamppailevat dikotomisen seksuaalijärjestelmän kanssa eivätkä voi löytää paikkaansa siinä. Samaan aikaan he voivat olla osa
uutta, syntyvää seksuaalijärjestelmää. Koulu on tila, joka voi joko hyväksyä ja edistää
muutosta, koettaa estää sen ei-heteroseksuaalisten oppilaiden kustannuksella tai jättää sen
huomiotta. Täysin toinen kysymys on se, miltä uusi, ei-dikotominen ja ei-heteroseksistinen kulttuuri voisi näyttää. Se jää nähtäväksi.
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Lesbo-, homo- ja biseksuaaliopiskelijoiden aikuiseksi kasvaminen koulussa: Ison-Britannian näkökulma
Ian Rivers
Abstrakti
Tässä artikkelissa raportoidaan tuloksia haastattelusarjasta, joka tehtiin osana kolmivuotista tutkimusta. Tässä raportoidun tutkimuksen kohteena olivat lesbojen, homojen ja biseksuaalien kokemukset koulusta Isossa-Britanniassa. Osanottajat olivat seksuaalisen suuntautumisensa tai oletetun
seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi joutuneet ikätovereidensa uhreiksi koulussa. Glaserin ja
Straussin (1967) Grounded Theory Technique -teoriaa apuna käyttäen osanottajien vastaukset luokiteltiin esiin nousseiden teemojen ja asioiden mukaan. Vastaukset viittasivat siihen, että osanottajat
oli herkistetty muiden asenteisiin homo- ja biseksuaalisuutta kohtaan hyvin nuoresta iästä lähtien ja
että heidät oli erityisesti herkistetty sen ajan suosittujen lesbo- ja homostereotyyppien negatiivisuutta kohtaan. Paljastumisen pelko johti siihen, että he kävivät läpi kieltämisen jaksoja, jolloin he
yrittivät peittää kaikki käytökseen liittyvät piirteet ja tavat, jotka heidän mielestään voisivat kiinnittää heidän ikätovereidensa huomion. Sen lisäksi, että heidän ikätoverinsa sulkivat heidät pois päivittäisistä vapaa-ajan aktiviteeteista, osanottajien mielestä heiltä oli myös estetty pääsy sosiaalisiin
(esimerkiksi ystävyys) ja seksuaalisiin (esimerkiksi seurustelu) resursseihin (esimerkiksi taitopohja), jotka tavallisesti yhdistettiin nuoruuteen. Tämä mahdollisesti jätti heidät valmistautumattomiksi aikuisuuteen. Näiden tulosten antamia viitteitä käsitellään tässä artikkelissa.

Johdanto
Paikallishallintolain osan 104 esitteleminen Isossa-Britanniassa vuonna 2000 antoi
ensimmäisen kerran suoraa ohjausta rehtoreille, opettajille ja koulun hallinnolle homofobisen kiusaamisen hyväksymättömyydestä englantilaisissa ja walesilaisissa kouluissa.
Osa, jonka otsikkona oli "Homoseksuaalisuuden tukemisen kieltäminen: kiusaaminen",
oli itse asiassa muutos osaan 28 vuoden 1988 paikallishallintolaista, joka kielsi paikallisviranomaisia "tukemasta homoseksuaalisuutta kuviteltuna perhesuhteena" Englannin ja
Walesin kouluissa (Rivers & Duncan 2002). Muutetun version osassa 28 sanotaan:
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28 -1) Seuraava osa tulee sijoittaa vuoden 1986 paikallishallintolain osan 2 jälkeen
– poliittisen julkisuuden kieltäminen
2A-1) Paikallisviranomainen ei saa
a) tarkoituksellisesti tukea homoseksuaalisuutta tai julkaista materiaalia tarkoituksenaan homoseksuaalisuuden tukeminen
b) tukea sitä, että homoseksuaalisuuden hyväksyttävyyttä kuviteltuna perhesuhteena opetetaan missään taloudellisesti tuetussa koulussa.
2) Minkään alaosiossa 1 yllä ei saa olettaa kieltävän mihinkään sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä, joiden tarkoituksena on taudin hoito tai sen leviämisen estäminen, tai b) estävän rehtoria, taloudellisesti tuetun koulun hallitsevaa elintä tai
taloudellisesti tuetun koulun työllistämää opettajaa toimimasta kaikenlaisen kiusaamisen estämiseksi.
3) Kaikissa oikeudenkäynneissä, jotka ovat yhteydessä tämän osan soveltamiseen,
oikeus tekee sellaiset päätelmät paikallisviranomaisten tarkoituksista kuin esillä
olevan todistusaineiston perusteella on mahdollista järkevästi tehdä.
(Vuoden 1988 paikallishallintolain osa 28 muutettuna vuoden 2000 paikallishallintolain osan 104 avulla.)
Muutosta seurasi lähes vuosikymmenen verran homofobian ja sen pitkäkestoisten vaikutusten tutkimista kouluissa. Varovaisella tavallaan tuo muutos oli virstanpylväs: niiden, jotka eniten vastustivat keskustelua homoseksuaalisuudesta kouluissa, oli julkisen
mielipiteen ja empiirisen tutkimuksen tuoman painostuksen takia pakko tehdä myönnytys ja tunnustaa, että osa 28 oli estänyt kouluja taistelemasta kiusaamisen kaikkia muotoja vastaan.

Homofobian ja homofobisen kiusaamisen tutkimus
Vuonna 1984 The Inner London Education Authority sponsoroi sarjan Lorraine Trenchardin ja Hugh Warrenin kirjoittamia kirjasia, jotka keskittyivät lesbo- ja homonuorten kokemuksiin ja tarpeisiin.1 Warrenin (1984) mukaan 416:sta nuoresta lesbosta ja homosta, joita hän ja Lorraine Trenchard tutkivat, kolmasosa raportoi tulleensa kiusatuksi tai muulla
tavoin häirityksi koulussa seksuaalisen suuntautumisensa tai oletetun seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. D’Augelli ja hänen kollegansa2 Pennsylvania State Universityssä
raportoivat, että heidän tutkimuksessaan 192:sta lesbo-, homo- ja biseksuaalinuoresta
(LGB) 35 prosenttia nuorista lesbo- ja biseksuaalinaisista ja 30 prosenttia nuorista homoja biseksuaalimiehistä ilmoitti tulleensa häirityksi sekä koulussa että paikallisissa yhteisöissään (lisäksi joitakin häiritsivät kotona heidän omat perheenjäsenensä). D’Augelli ja
hänen kollegansa saivat myös selville, että heidän tutkimansa lesbo-, homo- ja biseksuaalinuorten ryhmästä 42 prosenttia kertoi yrittäneensä itsemurhaa ainakin kerran. Luku on
huomattavasti suurempi kuin Warrenin vuosikymmen aikaisemmin raportoima. Warrenin

1. Katso Trenchard 1984, Trenchard & Warren 1984, Warren 1984.
2. Katso Hershberger & D’Augelli 1995, Pilkington & D’Augelli 1995.
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mukaan yksi viidestä (20 prosenttia) hänen otannassaan oli ajatellut tai yrittänyt satuttaa
itseään tai tappaa itsensä (Warren 1984).
Kun Warren sekä D’Augelli ja hänen kollegansa eivät pystyneet muodostamaan suoraa
yhteyttä koulussa koettujen väkivaltaisten kokemusten tai häirinnän ja itsetuhoisten ajatusten tai käytösten välillä, Hershberger ja D’Augelli (1995) ehdottivat, että jopa nekin
nuoret, joita perhe ja ystävät tukivat ja joilla oli hyvä itsetunto, kärsivät psyykkisistä terveysongelmista. Itse asiassa sekä brittiläiset että amerikkalaiset tutkimukset ovat samaa
mieltä siitä, että lesbo-, homo- ja biseksuaalinuoret edustavat haavoittuvaa vähemmistöä
sekä kouluissa että paikallisissa yhteisöissä. Nimenomaan kouluissa nämä nuoret näyttävät olevan erityisen haavoittuvaisia. Oma tutkimukseni tehtiin vuosien 1994 ja 1997
välillä Isossa-Britanniassa. Sen päämääränä oli retrospektiivisen aineiston avulla kehittää
edelleen käsitystämme koulussa tapahtuvasta homofobisesta kiusaamisesta ja sen vaikutuksesta lesbo-, homo- ja biseksuaaliopiskelijoiden sosiaaliseen ja seksuaaliseen kehitykseen.

Metodi
Tutkimus koostuu kolmesta toisiinsa yhteydessä olevasta tutkimuksesta, jotka käsittelevät koulukiusaamisen luonnetta ja pitkäkestoisia korrelaatteja. Tutkimukset seurasivat
1994 tehtyä pilottitutkimusta (ks. Rivers 1996). Ensimmäinen tutkimus koostui 189:n lesbo-, homo- ja biseksuaalinuoren ja yhden transgender-osanottajan koulukiusaamiskokemuksista. Toinen tutkimus käsitteli 119:n lesbo-, homo- ja biseksuaalinuoren psykososiaalisia korrelaatteja ja koulukiusaamisen pitkäkestoisia vaikutuksia. Kolmas tutkimus
koostui 16:n erilaisista taustoista tulevan osanottajan haastatteluista, ja nämä osanottajat
edustivat toisen tutkimuksen koostumusta. Tässä artikkelissa esitellään kolmannen tutkimuksen tulokset.
Haastattelut tehtiin vuosien 1996 ja 1997 välillä. Haastattelujen puhtaaksikirjoitetut
tekstit analysoitiin käyttäen grounded theorya (Glaser & Strauss 1967). Osanottajina oli
13 homo- ja biseksuaalimiestä ja kolme lesbo- tai biseksuaalinaista. Analysoidessaan
haastattelujen puhtaaksikirjoitettuja tekstejä kirjoittaja etsi osanottajien esiintuomia yhteisiä teemoja, joista rakennettiin teemakokonaisuuksia.

Tulokset: Koulukokemukset
Osanottajien muistot koulusta tuottivat tekstistä 289 lainausta, jotka heijastivat heidän
tunteitaan heidän koulukokemuksistaan. Muistot koulusta kiersivät kahden erityisen yhteyden ympärillä: toisten asenteet lesboja, homoja ja biseksuaaleja kohtaan ja yksilölliset
reaktiot. Kumpikin yhteys viittasi siihen, että osanottajat näkivät koulun paikkana, jossa
he jatkuvasti reagoivat kohtaamaansa homofobiaa vastaan. Yhdellä tasolla muut ilmaisivat homofobiaa tekemisillään (esimerkiksi suvaitsemattomuudella ja häirinnällä). Toisella tasolla reaktiot olivat erittäin sisäistettyjä, esimerkiksi syyllisyyden ja häpeän tunteita,
jotka johtivat yrityksiin karttaa koulua ja muita oppilaita.
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Toisten asenteet lesboja, homoja ja biseksuaaleja kohtaan
Osanottajat raportoivat yleensä, että he olivat eläneet tai jatkoivat elämistä ympäristössä,
joka heidän mielestään vastusti lesbojen, homojen ja biseksuaalien olemassaoloa. Ensimmäiset huomiot liittyivät tapaan, jolla ’koulu’ (henkilöityneenä rehtoriin ja hänen henkilökuntaansa) reagoi osanottajiin, heidän vanhempiinsa tai jopa yleisesti kiusaamiseen, kun
koulua lähestyttiin tuen tai ohjauksen toivossa. Useat osanottajat kertoivat esimerkiksi,
että kun he lähestyivät opettajaansa tai rehtoriaan saadakseen tukea silloin, kun heitä kiusattiin, heidän saamansa vastaukset eivät juuri lievittäneet ongelmaa. Kuten seuraavista
otteista huomataan, siitä huolimatta että vanhemmat tai toiset kollegat asettuivat rehtoreita vastaan, muistettiin joidenkin rehtoreiden olleen haluttomia ryhtymään toimeen tai
välinpitämättömiä kiusaamista kohtaan ja pitäneen sitä joko tyhjänpäiväisenä asiana tai
jonakin, johon he eivät voineet tehokkaasti käydä käsiksi. Lisäksi eräs nuori mies (Paul)
huomautti (alla), että joissakin tapauksissa se tosiasia, että nuoria miehiä tai naisia kiusattiin heidän seksuaalisen suuntautumisensa tai oletetun seksuaalisen suuntautumisensa
vuoksi, ei koskaan noussut merkittäväksi asiaksi, koska opettajat vahvistivat lesbo-,
homo- ja biseksuaalivastaisia asenteita.
Muistan erään kerran hänen (liikunnanopettaja) kanssaan. Se tapahtui käytävässä,
meillä oli liikuntaa ja hän kysyi minulta, paljonko kello on ja minä vastasin…en
tiedä…’varttia vaille kymmenen’ tai jotain ja kuulin muiden lasten nauravan…ja
olin toisessa huoneessa koska minulla ei ollut liikuntaa, joten minä vain huusin
ajan hänelle. En kuullut, mitä hän sanoi, mutta kuulin vain toisten lasten nauravan
ja sitten hän kysyi minulta uudestaan, ja sitten hän käski minun tulla ulos sanomaan kellonaika ja joka kerta, kun sanoin sen, hän toisti sen, mutta sellaisella John
Inman -tavalla.3 Minä vain…Minun piti vain seisoa siinä ja toistaa sitä, kun hän
teki ’hintti’ tulkintojaan ja luokka nauroi…ja se vaikuttaa minuun enemmän nyt
aikuisena, kun ajattelen, että se mies oli auktoriteettiasemassa ja hän teki tuon eikä
koulu tehnyt sille mitään. (Paul, 27)
Kuten Paul (yllä) ilmaisi, median kuvat ja persoonallisuudet usein vahvistivat sukupuolen stereotypiointia. Osanottajat muistavat sekä opettajien että oppilastovereiden avoimesti arvostelleen heitä, koska heidän käytöksensä ei heijastanut ikätovereiden käytöstä.
Ja kuten Paul kertoi, jopa silloin kun opettajat eivät huomauttaneet suoraan oppilaasta,
heidän paheksumisensa vaikutti siltikin olevan näkyvää.
Kiusaamistapaus, joka on erityisesti jäänyt mieleeni, on itse asiassa sellainen,
johon syyllistyi henkilökunnan jäsen. Luulen, että syy, miksi se on jäänyt mieleeni,
on se, että auktoriteettihahmo kääntyi minua vastaan ja minut on kasvatettu kunnioittamaan auktoriteettia. Hän oli englanninopettaja ja eräänä päivänä tulin luokkaan klarinettikoteloni kanssa ja hän tarttui koteloon ja julisti luokan edessä, että
se oli ’tyypillisen neitimäinen kotelo’ hänen mielestään. Hän…hän aloitti sitten
sanaleikin ’neiti’ -sanan kanssa. Tämä ilmiselvästi viittasi minuun. (Mark, 22)

3. John Inman – näyttelijä, joka on tunnettu stereotyyppisen ’campista’ Herra Humphries -kuvauksestaan. Herra
Humphries oli televisiokomedian ’Are you Being Served’ homoseksuaalihahmo 1970-luvulla ja 1980-luvun
alussa.
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Osanottajat usein myönsivät sen, että yksi vaikeuksista, joita opettajat kohtasivat yrittäessään käsitellä arkoja asioita, kuten homoseksuaalisuutta, oli objektiivisen informaation puute. Osanottajat ehdottivat, että nuorten pitäisi pystyä keskustelemaan avoimesti
sellaisista asioista kuin ihmisen seksuaalisuus ja heillä pitäisi olla mahdollisuus puhua jollekin luottamuksellisesti ilman tuomitsemisen pelkoa.
Luulen, että se mikä todella puuttui silloin kun olin koulussa, oli se, että kukaan
opettajista ei reagoinut negatiivisesti, kun kerroin heille – kun kerroin heille, että
olin lesbo, mutta eivät he myöskään tukeneet sillä tavalla, että heillä olisi ollut
neuvoja, tietoa tai mitään, mitä antaa minulle. En välttämättä odottanut heidän ratkaisevan ongelmiani, mutta jos joku heistä – yksikään heistä – olisi kertonut, että
on olemassa homoseksuaalien neuvontalinja tai homoseksuaalien tukiryhmä, tai
mitään sellaista, olisi se ollut suunnaton apu. (Susan, 30)
Osanottajat myönsivät myös, että koulut ovat olemassa sellaisessa yhteydessä, joka on
täynnä mediasta, kulttuurisista asenteista, uskomusjärjestelmistä ja ikäryhmän asenteista
peräisin olevia stereotyyppejä ja kuvia. Samalla tavoin kuin Paul ja Mark korostivat muistelmissaan tapaa, jolla opettajat kohtelivat heitä koulussa, osanottajat väittivät, että
median kuva homomiehistä ’campina’ tai ’naisellisina’ ainoastaan vahvistivat sukupuoleen perustuvia stereotyyppejä ja edelleen vieraannuttivat ne oppilaat, jotka eivät mukautuneet. Lisäksi osanottajat muistivat, että kun homoseksuaalisuudesta keskusteltiin mediassa, se oli harvoin kuvattu edullisessa tai objektiivisessa valossa. Kuitenkin he myönsivät, että median kautta on nykyisin saatavilla paljon enemmän tietoa avun ja neuvontalinjojen muodossa kuin heille oli koskaan tarjolla koulun kautta.
Ihmiset ärsyyntyvät, jos he ajattelevat, että yrität tuoda esiin homoseksuaalisuutta
ja itse asiassa suurimmat kriitikot ovat televisiossa…he sanovat, että kuljemme
ympäriinsä leuhkien ja tuoden itseämme esille, vaikka luulen, ettei se ole mahdollista, koska se ei ole valinta. Joten olisi vaikeaa kulkea ympäriinsä ja tuoda esiin
positiivista kuvaa ilman, että osittain olisi niin kuin…sanoisi niin kuin, että ’No,
voit valita olevasi sellainen, jos haluat, eikä siinä ole mitään vikaa’. Juttu on se,
että kaikki ovat sitä, mitä ovat. Oletpa sitten homo, hetero, bi… et satuta ketään,
siinä ei ole mitään vikaa. (Alex, 19)
Homo- ja biseksuaalisuutta ympäröivien kulttuuristen uskomusten tärkeys oli haastattelujen yhdenmukainen piirre. Jotkut haastateltavat sanoivat, että lesboja, homoja ja
biseksuaaleja kohtaan suunnattu vastustus oli etiologialtaan ja luonteeltaan samanlaista
kuin muissakin ennakkoluuloissa, perustuivatpa ne sitten uskontoon, rotuun tai luokkaan.
Toiset taas väittivät, että mukautuminen oli keskeistä määriteltäessä, hyväksyikö vai torjuiko yhteiskunta ’vähemmistöryhmien’ ihmiset.
Noin puolitoista vuotta sitten ajattelin todellakin vielä, että homoseksuaalisuutta ei
ollut ollenkaan intialaisessa kulttuurissa. Ja sitten minä vain…tein pientä tutkimusta – vain itselleni…vain itseäni varten ja sitten huomasin sitä olevan! Homoseksuaalisuutta oli ikivanhassa intialaisessa kulttuurissa, ja ajattelin itsekseni, että
nyt ei pitäisi olla ongelmaa, tiedäthän, teoriassa. Mutta se on…se on sukupolvikysymys myöskin, sillä vanhempani ovat Intiasta ja heillä on ankara tausta. He ovat
tulleet Englantiin, ja epäilemättä sillä ei ole väliä, kuinka kauan he ovat olleet
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maassa, he tulevat silti pitämään kiinni omasta moraalistaan ja ihanteistaan.
(Suresh, 22)
Huolet perheen reaktiosta pojan/tyttären tai veljen/sisaren kiusaamiseen seksuaalisen
suuntautumisen tai oletetun seksuaalisen suuntautumisen vuoksi ilmoitettiin pääasiassa
negatiivisiksi, ja ne toivat esiin sen nuoreen henkilöön kohdistuvan tunnepainostuksen,
jonka tarkoituksena oli pitää hänet ’kaapissa’.
Hän [äiti] haluaa minun myös pukeutuvan naisellisemmin, ettei minua kiusattaisi
niin paljon koulussa. (Tessa, 16)
Ehkä yksi vahvimmista tunteista, joka nousi esiin osanottajien koulukiusaamiskokemuksista keskusteltaessa, oli pelko ikätovereiden hylkäämisestä. Jotkut muistivat, kuinka
he yrittivät piilottaa kaikki tavat, jotka liittyivät heidän oletettuun homo- tai biseksuaalisuuteensa. He muuttivat tapoja, joilla he puhuivat, kävelivät tai toimivat ystävien kanssa.
Toiset muistivat, että he pyrkivät viettämään paljon vapaa-aikaa niiden ikätovereidensa
kanssa, joita pidettiin myös jollain tapaa ’erilaisina’, ja kielsivät siten tarpeen piiloutua.
En sopinut kovin hyvin…’jätkien’ joukkoon, jos niin sanotaan. Tosiasia, että hengailin…ehkä parin muun sellaisen kanssa, joita pidettiin erilaisina. (Marcus, 31)

Yksilölliset reaktiot
Osanottajien muistoihin sulautui laaja kirjo strategioita, joiden avulla heillä oli tapana
karttaa kiusaajiaan, ja heillä oli myös useita strategioita selviytymiseen koulukiusaamisen muistoista. Lisäksi he pohtivat ’tietyntyyppistä’ lasta/nuorta, joka he ajattelivat itse
olevansa, ja siten tarjosivat arvokasta tietoa siitä, millaisina koululaisina he näkivät itsensä.
Yksi tärkeimmistä oivalluksista, joka nousi esiin tässä tutkimuksessa, liittyi selviytymisstrategioihin, joita osanottajat muistivat käyttäneensä saadakseen kiusaamisen loppumaan. Oli ilmeistä, että he käyttivät kahdenlaisia selviytymisstrategioita: toinen niistä
keskittyi pääasiallisesti hyökkäävän osapuolen karttamiseen, ja toinen oli yritys osoittaa
oma heteroseksuaalisuus (erityisesti homo- ja biseksuaalimiesten keskuudessa). Jotkut
esimerkiksi muistivat katoamishaluun liittyvän tunteen. Toiset yrittivät fyysisesti piiloutua lounastauolla ja välitunneilla, ja toiset taas yrittivät olla olematta liian näkyviä luokassa (joissakin tapauksissa tämä saavutettiin akateemisella alisuorittamisella koulussa).
Melkein vuoden kouluelämästäni vietin jokaisen välitunnin ja ruokatauon istumalla…wc-alueen takana lukien, koska tiesin olevani siellä turvassa, että olin eristyksissä eikä kukaan kiusaisi minua. (Paul, 27)
Homo- ja biseksuaalimiehillä eräs yhdistävä kouluaikaan liittyvä muisto keskittyi heidän yrityksiinsä todistaa heteroseksuaalisuutensa joko tappelemalla muiden poikien
kanssa tai ottamalla tyttöystäviä siinä toivossa, että se hillitsisi ikätovereiden kysymyksiä
tai epäilyksiä seksuaalisen suuntautumisen suhteen.
Minä aloin käydä läpi pientä kieltämisen jaksoa, tiedäthän…minulla oli tyttöystävä
ja sitten kysymyksessä oli vain mukautuminen, sillä siihen aikaan kaikilla…kaikilla oli tyttöystäviä ja ihmiset – minun ystäväni – sanoivat minulle, ’Hei Suresh,
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miksi sinulla ei ole tyttöystävää?’, ja vain saadakseni heidät pois kimpustani otin
tyttöystävän. (Suresh, 22)
Haastatteluista selvisi, että osanottajat kokivat paljon tunnereaktioita ollessaan kiusattuina. Sekä lesbo- ja biseksuaalinaiset että homo- ja biseksuaalimiehet muistivat vihan,
jota he kokivat tullessaan kiusatuiksi koulussa. Heidän vihansa ei niinkään keskittynyt
kiusaajiin vaan siihen, että opettajat eivät tehneet mitään – eivät luokassa eivätkä sen
ulkopuolella.
Tulen vain vihaiseksi, kun minua osoitetaan ja ihmiset sanovat minusta asioita
luokkahuoneessa. (Tessa, 16)
Vihantunteiden lisäksi kaikki haastatellut osanottajat muistivat pelänneensä kouluunmenoa, koska he tiesivät, että opettajien tuki olisi vähäistä. Tällainen pelko ei siis ollut
ilmeistä ainoastaan koulun pihalla lounas- tai välituntien aikana tai ennen tai jälkeen koulun: jotkut osanottajat muistivat pelänneensä kiusaamista koulurakennuksessa itsessään,
myös luokkahuoneessa opettajan läsnäollessa.
Pystyn tunnistamaan tunteet, jotka koin silloin, koska ne asiat, joita koet – tunteet
– joita sinulla on aika helposti, ja muut asiat, ja se oli oikea täydellisen paniikin
tunne…että asiat yhtäkkiä lähtisivät käsistä jotenkin. (Tom, 32)
Vihan- ja pelontunteiden lisäksi osanottajat kertoivat myös ensisijaisesta avuttomuudentunteesta, jota he kokivat ollessaan koulussa. Vaikka he yrittivät taistella vastaan,
hyvin vähän muuttui, koska he eivät kyenneet jatkuvasti haastamaan ’lesbon’ tai ’homon’
leimaa.
Yritin taistella vastaan, mutta se oli hyödytöntä. (Nathan, 19)
Muistoihin avuttomuudesta liittyivät muistot jatkuvasta haavoittuvuudesta. Osanottajat muistivat joutuneensa perheenjäsenten, opettajien tai ystävien tuen puutteessa luottamaan omaan neuvoonsa selvitäkseen koulun läpi. He muistivat myös eristyneisyyden,
jota he sen seurauksena tunsivat.
En tuntenut oloani kovin turvalliseksi siellä ja se…seurauksena pysyin omissa
oloissani. (Tom, 32)
Useat osanottajat muistivat kokeneensa syvän nöyryytyksen tunteen ollessaan koulussa. Tämä tunne oli seuraus kiusaamisen ja heidän omaan lesbouteen, homouteen tai
biseksuaalisuuteensa liittyvän epämukavuuden yhdistelmästä. Tässä käsitteellisessä kategoriassa näytti olevan kaksi erillistä näkökulmaa: Ensimmäinen niistä liittyi nöyryytykseen, jota osanottajat tunsivat seurauksena seksuaalisesta suuntautumisestaan. Toinen
niistä taas heijasti sitä tosiasiaa, että jotkut tunsivat syyllisyyttä, koska eivät olleet koskaan aktiivisesti haastaneet kiusaajiaan.
En usko, että kukaan joka ei ole homoseksuaali, voi koskaan ymmärtää sitä täydellistä sataprosenttista nöyryytystä, jota tunnet, koska kaikki mitä tiedät, on se että
sinä olet sinä. Sinulla ei ole mitään muuta tapaa ilmaista itseäsi, koska olet yksinkertaisesti sinä. (Paul, 27)
Osanottajien kanssa käydyistä keskusteluista kävi ilmi, että vain harva oli kokenut
tavanomaisen lapsuuden, johon kuului ikätovereiden vuorovaikutus. Osanottajat jakaantuivat kolmeen alaluokkaan. Ensiksikin olivat ne, jotka olivat mieluummin yksin kuin
muiden lasten kanssa. Toiseen ryhmään kuuluivat ne, jotka eivät jäljitelleet veljiään tai
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sisariaan urheilussa tai muissa perinteisissä miesten/naisten vapaa-ajan harrastuksissa.
Kolmantena oli niitä, jotka viihtyivät paremmin vastakkaista sukupuolta olevien lasten
seurassa.
Minä olen poikatyttö ja minulla oli lyhyt tukka. En käyttänyt meikkiä. En käynyt
ulkona tyttöjen kanssa. Hengailin vain koko ajan poikien kanssa. (Tessa, 16)
Mitä tulee osanottajien kykyyn ystävystyä, he yleensä muistivat, että heillä oli vähän
ystäviä koulussa. Heidänkin muistonsa voitaisiin jakaa kahteen erilliseen alaluokkaan yllä
olevalla tavalla: niihin, joilla ei ollut yhtään läheistä ystävää koulussa ja jotka olivat taipuvaisia ujouteen tai vetäytyneisyyteen, ja niihin, joiden ystävyyssuhteet olivat olemassa
kokonaan koulun ulkopuolella.
Se oli hieman outoa itse asiassa, koska minulla ei ollut ystäviä koulussa. Kukaan
minun ystävistäni ei ollut missään yhteydessä kouluun, he kaikki olivat ihmisiä,
joiden kanssa kasvoin, kun olin nuorempi. (Tom, 32)
Osanottajien muistot eristyneisyydestä, jota he kokivat nuorten maailmasta, olivat erityisen selviä, ja heidän kaipauksensa ikätovereiden vakuutusta ja hyväksyntää kohtaan oli
selvästi näkyvissä läpi haastattelujen.
Luulen, että olisin…olisin…tämä on nyt hieman outoa, mutta luulen, että sisimmässäni itse asiassa kaipasin sitä…hyväksyntää…En usko, että minulla olisi ollut
niin paljon ongelmia. Minulla ei olisi sitä ongelmaa, että olen hyvin varuillani, kun
olen uudessa tilanteessa. (James, 30)
Monille osanottajille nuoruus edusti merkittävän emotionaalisen konfliktin jaksoa.
Yhdistettynä haluun olla ’avoin’ ja paljastaa seksuaalinen suuntautumisensa muille, he
myös muistivat ’paljastumisen’ pelon ja pelon, että ympärillä olevat ihmiset vieraannuttaisivat heitä entisestään, myös omista perheistään.
Alkaisin käydä baareissa ja muualla ja vilkuilisin aina olkani yli ajatellen, ’Voi
Luoja’, tiedäthän, ’mitä jos törmään ystävään tai sukulaiseen ja he kertovat perheelleni’, ja minulla on…on suuri…ei lähin, mutta minulla on suuri perhe kokonaisuudessaan, ja huhumylly toimisi tosi hyvin, se todellakin toimisi. Ja, minulla
on myös ollut…ollut sukulainen, hän oli naimisissa ja sitten selvisi, että hän oli
homo, ja hänet suljettiin ulkopuolelle, tiedäthän, ’me [perhe] emme halua tuntea
sinua lainkaan’. Luulen, että se tulee aina olemaan mielessäni. (Suresh, 22)
Keskeisenä osana monissa osanottajien kokemissa vaikeuksissa heidän kasvaessaan
aikuisiksi oli se tosiasia, että heidät oli vieraannutettu ikätovereista avainasemassa olevien
kehityksellisten kokemusten ollessa kyseessä. Kun samasta sukupuolesta kiinnostuneilta
nuorilta miehiltä ja naisilta puuttui kaikenlainen tieto seksistä ja jopa intiimeistä suhteista,
romanttisia ja seksuaalisia kokemuksia sävyttivät syyllisyydentunteet ja seurausten pelko.
Luulen, että olin pelästynyt siitä, mitä olin tehnyt. (Alex, 19)
Viime kädessä, myöhemmin elämässä, osanottajat kuvailivat, kuinka he toivovat, ettei
heidän olisi tarvinnut taistella sitä mitä voidaan kutsua ’piilotetuksi taisteluksi’ tullakseen
hyväksytyiksi erilaisina. Jotkut kuvailivat uupumusta, jonka taistelut toivat, ja tarvetta
kertoa toisille seksuaalisesta suuntautumisestaan.
Taistelin liian kauan, sitä mitä olin…tuhlasin liikaa energiaa siihen. Ja ajattelen
ainoastaan…ajattelen vain, että on OK olla erilainen, sen sijaan että veisi sen
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äärimmilleen – olemme kaikki kieroutuneita – eikä sinussa ole todellakaan mitään
vikaa, suuntautumisesi on vain erilainen. (Steve, 30)
Loppujen lopuksi kaikki 16 osanottajaa raportoivat, että heidän kykynsä myöntää itselleen, että he olivat lesboja, homoja tai biseksuaaleja, oli merkittävä käännekohta heidän
elämässään. Kolme lesbo- ja biseksuaalinaista saavuttivat tämän melko aikaisin nuoruuden aikana. Sen sijaan 13 homo- ja biseksuaalimiehelle itsensä hyväksyminen oli paljon
heterogeenisempi kokemus. Siitä huolimatta, hetken saapuessa, suurimmalle osalle oman
homo- tai biseksuaalisuuden myöntäminen ei ollut traumaattinen tai välttämättä negatiivinen kokemus.
Tiesin olevani homo ja olin sanonut jo jonkin aikaa olevani homo, eikä mielessäni
ollut epäilystäkään, ettenkö olisi ollut valmistautunut homoseksuaaliseen suhteeseen. (Liam, 16)

Keskustelu
Haastattelujen puhtaaksikirjoitetun tekstin analyysin perusteella oli selvää, että osanottajat olivat nuoresta iästä lähtien herkistyneet muiden asenteisiin homo/biseksuaalisuutta
kohtaan, erityisesti sen ajan suosittujen lesbo- ja homostereotyyppien (esimerkiksi John
Inman) negatiivisuutta kohtaan. Herkkyystaso, joka oli olemassa sosiaalisia ja kulttuurisia
stereotyyppejä kohtaan sinä aikana, kun osanottajat kävivät koulua, osoittaa osuvasti sen
voiman, jolla me yritämme kyllästää nuoria kehityksellisillä puitteilla, jotka harvoin ottavat huomioon sosiaaliset tai jopa kulttuuriset variaatiot. Sen sijaan ne ottavat lähtökohdakseen oletuksen, että kaikki nuoret ovat tai haluavat olla heteroseksuaaleja. Kuten
artikkelissa olevat eri lainaukset tekstistä ovat valaisseet, sellaisen oletuksen ylläpitämisellä on merkittäviä seurauksia niille nuorille, jotka syystä tai toisesta eivät ole heteroseksuaaleja tai eivät halua identifioitua heteroseksuaaleiksi. Homonegatiivinen kieli tai häirintä pysyy usein koskemattomana, ja joskus sen ylläpito voi sisältää sekä opettajien että
oppilaiden aktiivista yhteistoimintaa. Lisäksi näyttää siltä, että sellaisia nimityksiä kuin
’hintti’, ’homo’, ’lepakko’ ja ’lesbo’ ei pidetä yhtä vakavina kuin muita häirintään liittyviä termejä (esimerkiksi rasistista nimittelyä).
Yksi syy siihen, miksi homonegatiivisia nimityksiä ei ole huomioitu tai niitä on pidetty
vähemmän uhkaavina, liittyy siihen tosiasiaan, että sellaista kieltä on käytetty sekä miesten naljailussa että joidenkin opettajien yrityksissä motivoida oppilaita. Tavallisimmin
käytetty esimerkki liittyy liikunnanopettajaan, joka kuvailee luokan poikia ’neideiksi’ (tai
jollakin muulla sukupuoleen epätyypillisesti liittyvällä sanalla), koska he eivät suoriudu
niin hyvin kuin heidän pitäisi. Mutta miksi seksuaalisen nimityksen pitäisi olla vähemmän satuttava kuin rasistisen? Näyttäisi siltä, että maailmassa, joka on sekä rasistisesti
että kulttuurisesti herkkä, homofoobikko on korvannut rasistin ja homoseksuaalisuus on
asetettu katalysaattoriksi, joka uhkaa yhteisöjemme rakennetta ja perheidemme olemassaoloa. Mikä ansio voi olla siinä, että ylläpitää ajatusta homoseksuaalisuudesta häpeällisenä ja saa yksilön tuntemaan itsensä ei-toivotuksi – jopa oman perheensä suunnalta?
’Jopa veljeni ja sisareni häpesivät, koska olin sellainen hintti [sic]’.
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Yhteiskunnan ja kulttuurisen stigmatisaation taustaa vasten osanottajat kuvailivat paljastumisen pelkoa ja aikoja, jolloin he yrittivät kieltää todellisen minuutensa peittäen
kaikki käytökseen liittyvät piirteet tai tavat, joiden he ajattelivat herättävän ikätovereiden
huomion. Mutta parhaista peittely-yrityksistä huolimatta kiusaaminen jatkui usein
esteettä, sillä osanottajien seksuaalisuudesta oli tullut yleistä tietoa tai yleinen väittelyn
aihe heidän kouluissaan. Ikätovereiden vihamielisyys tuotti suuren määrän emotionaalisia reaktioita, joihin kuuluivat viha, pelko, avuttomuuden ja haavoittuvuuden tunteet sekä
syvä nöyryytyksen tunne. Vihantunteet oli kohdistettu erityisesti koulua ja sitä kohtaan,
että kiusaaminen oli joskus tapahtunut luokassa tai opettajan avustuksella. Kun edelleenkin tiedetään hyvin vähän siitä kiusaamisen määrästä, jota homoseksuaalisuutta negatiivisesti arvioivat opettajat pitävät yllä, tai edes siitä tuen tasosta, jota lesbo-, homo- ja biseksuaalioppilaat saavat koulun henkilökunnalta, on yllämainitunkaltainen anekdoottinen
näyttö viitannut siihen, että jotkut opettajat ovat aktiivisesti juonineet muiden oppilaiden
kanssa häiritessään tai tehdessään uhrin oppilaasta, jota pidettiin lesbona, homona tai
biseksuaalina.
Sen lisäksi, että ikätoverit päivittäin sulkivat heidät pois vapaa-ajan aktiviteeteista,
osanottajat olivat terävän tietoisia siitä, että heiltä oli estetty pääsy sosiaalisiin (esimerkiksi ystävyys) ja seksuaalisiin (esimerkiksi seurustelu) resursseihin (esimerkiksi taitopohja), jotka tavallisesti yhdistettiin nuoruuteen. Tämä mahdollisesti jätti heidät valmistautumattomiksi aikuisuuteen. Jos ystävyyssuhteita oli, ne usein muodostettiin ja ylläpidettiin koulusta riippumattomina muiden lähellä asuvien nuorten kanssa. Mukaan ottaminen ja hyväksyntä olivat päämääriä, joihin osanottajat pyrkivät, vaikka näyttääkin siltä,
että sellaisiin päämääriin pääseminen vaati itsensä kieltämistä ja ulkoisen heteroseksuaalisuuden muodon omaksumista. Kuitenkin senkaltainen kieltäminen sopi huonosti yhteen
yksilön itsetunnon kanssa. Ne, jotka eivät olleet avoimia nuoresta asti (16-vuotiaat tai
nuoremmat), muistivat ’paljastumisen’ pelkonsa. Vaikka erään nuoren miehen mielestä
länsimaiset yhteisöt olivat yleisesti muuttumassa suvaitsevammiksi, eivät asiat aina olleet
niin:
Ja, minulla on myös ollut…ollut sukulainen, hän oli naimisissa ja sitten selvisi,
että hän oli homo, ja hänet suljettiin ulkopuolelle, tiedäthän, ’me [perhe] emme
halua tuntea sinua lainkaan’. Luulen, että se tulee aina olemaan mielessäni.
(Suresh, 22)
Vaikka tämä tutkimus ei keskittynytkään erityisesti osanottajien seksuaaliseen kehitykseen heidän kouluaikanaan, se oli tietysti tärkeä piirre heidän elämänsä historioissa.
Alusta alkaen oli selvää, että halulla kokea suhde oli suuri merkitys joillekin osanottajille. Haastattelut antoivat mahdollisuuden tutkiskella tarkemmin aikaisin elämässä tapahtuneita seksikokemuksia sekä niiden tärkeyttä lesbo-, homo- ja biseksuaali-identiteettien
muotoutumiselle. Kuitenkin kulttuurisen ja sosiaalisen tuomion sekä jopa itsekritiikin läsnäollessa oli yllättävää huomata, että osanottajat pitivät homo/biseksuaalisuutensa tunnistamisen prosessia vähemmän traumaattisena kuin he olivat odottaneet. Kolmen haastatellun lesbo- ja biseksuaalinaisen päätös ’tulla ulos’ oli tapahtunut suhteellisen aikaisin heidän ollessaan vielä koulussa. Jäljellä oleville homo- ja biseksuaalimiehille itsensä hyväksymisen prosessi oli ollut yleensä positiivinen, vaikka heidän kokemuksensa vaihtelivat
suuresti.
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Yllä oleva analyysi viittaa siihen, että aikuiseksi kasvaminen lesbona, homona tai
biseksuaalina on leimattu eristyneisyyden, pelon, häpeän ja itsensä kieltämisen tunteilla.
Se tuo mukanaan tunteen, että jotain on jäänyt kokematta – ettei ole tutkinut nuoruuden
luonnetta ja kaikkia sosiaalisia, seksuaalisia ja romanttisia jännitteitä, jotka merkitsevät
lapsuuden taakse jättämistä. Koulussa tällainen aikuiseksi kasvamisen prosessi on leimattu tietämättömyydellä, poisjättämisellä ja ennakkoluuloilla. Se tunnustetaan harvoin,
ja silloin kun niin tapahtuu, ne metodit, joilla asiaa lähestytään, vaihtelevat suuresti.
Tämän tutkimuksen 16 osanottajalle koulu ei ollut oppimisen ja ymmärtämisen perusta.
Se sai aikaan pelkoa ja ylläpiti yksinäisyyden tunteita. On välttämätöntä, että emme anna
tämän näkemyksen koulutuksesta ja kouluistamme jatkua.
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Kokemuksia koulusta: Homoseksuaalien kertomuksia1
John J. Guiney

Matka
Sain valmiiksi kasvatustieteiden maisterin tutkimuksen Brockin yliopistossa vuonna 2002
(Guiney 2002).2 Käytin kertomuksia sekä omista kokemuksistani homoseksuaalisena
opiskelijana ja homoseksuaalisena opettajana että kahden muun osallistujan, homoseksuaalisen opiskelijan ja homoseksuaalisen opettajan, kokemuksista ja tarkastelin kriittisesti
sitä, mitä homoseksuaalit kokevat koulussa. Saman vuoden tammikuussa jaoin kollegani
kanssa joitakin kertomuksia, jotka olin palauttanut mieleeni ja joista olin kirjoittanut tutkimuksessani. "Kuinka vihamielistä", hän sanoi tuntien kylmiä väreitä. Hänen verbaalinen ja fyysinen reaktionsa jakamiini asioihin muistutti minua siitä, mitä koulu usein on
homoseksuaaleille: epäystävällinen ja turvaton tila, vihamielisyyden ja väkivallan paikka.
Tunnen oloni ristiriitaiseksi kirjoittaessani. Minua kunnioitettiin sekä opiskelijana että
opettajana, ja moniin muistoihini näistä molemmista rooleista liittyy myös miellyttäviä
kokemuksia. Kuinka siis voisin kutsua kouluja väkivallan paikoiksi? Tämä artikkeli on
lyhyt kurkistus joihinkin tutkimuksessani jakamiini kokemuksiin sekä joihinkin kahden
muun osallistujan kertomuksiin. Artikkelini ei ole tarkoitus olla täydellinen selvitys siitä,
mitä homoseksuaalit kokevat koulussa. Sen sijaan se on spesifinen ja tiettyyn aikaan ja
paikkaan rajoittunut. Se rajoittuu siihen ajankohtaan, jolloin kirjoitin kokemuksista, ja
kanadalaisiin kouluihin ja kasvatusjärjestelmiin, jotka olivat sekä minun että kahden
muun osallistujan oppimis- ja opettamisyhteisöjä. Artikkeli on rajoittunut myös siksi, että
sen kirjoittaja olen minä, vaikka tutkimus sisältää myös kahden muun henkilön kertomuk1. Kääntäjän huomautus. Alkuperäisessä tekstissä käytetään sanaa gay, mutta sanaan “homo” liittyvien negatiivisten konnotaatioiden johdosta suomennoksessa käytetään sanaa homoseksuaali.
2. John J. Guiney ja hänen partnerinsa Gary asuvat lemmikkeineen Bramptonissa, Ontariossa. John haluaa kiittää opinto-ohjaajaansa tohtori W. Richard Bondia sekä tohtori Carmen Shieldsiä ja tohtori Susan Drakea heidän neuvoistaan ja tuestaan hänen kasvatustieteiden maisterin tutkimuksensa aikana.
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set. Me kaikki identifioimme itsemme homoseksuaalisiksi miehiksi. Toiset, kuuluvat he
sitten seksuaalisiin vähemmistöihin tai eivät, saattavat löytää resonanssia kertomuksistamme, mutta myös heillä on omat kertomuksensa, joista me kaikki voimme oppia. Tämä
on se, mitä postmodernismilla on meille tarjota, "painopiste yksilön narratiiviin ja luonteeltaan situationaalisten, osittaisten tiedon väittämien tunnustaminen luonteeltaan muuttuvassa ja usein vastakkaisessa identiteetin kontekstissa" (Packwood & Sikes 1996, 337).
On tärkeää huomauttaa myös, että minä-pronominin käyttäminen tässä artikkelissa on
tarkoituksellista. Tämä on minun näkemykseni mieleen palautetuista ja kerrotuista kertomuksista. Joidenkin mielestä tämä voi olla liian subjektiivista, mutta olen sitä mieltä, että
kaikki tutkimukset ovat tavalla tai toisella subjektiivisia. Kvalitatiivisen tutkimuksen tekijät eivät teeskentele esittävänsä objektiivista näkemystä todellisuudesta. Me pyrimme tulkitsemaan todellisuutta, ja niin tehdessämme me pitelemme lukijoille peiliä, jossa he voivat nähdä omat kertomuksensa ja oman elämänsä, ja ikkunaa, jonka läpi he voivat katsoa
nähdäkseen muiden kerrotut elämät.

Metodologiani: Narratiivinen tutkimus / kriittinen teoria
Tutkimuksessa käytettämäni metodologia oli narratiivista. "Narratiivissa tutkimusmetodina...ei niinkään ole kyse tieteellisen tekniikan soveltamisesta ilmiön ymmärtämiseen kuin
siinä on kyse ilmiöiden 'sisälle menemisestä' ja niihin osallistumisesta" (Clandinin &
Connelly 1991, 260). Tutkimukseni ilmiöihin kuuluivat omat kertomukseni sekä kahden
muun osallistujan kertomukset. Kertomuksia käytettiin, koska uskon – muiden tavoin –
että "merkityksen rikkautta ja vivahteita ihmissuhteissa...ei voida ilmaista määritelmissä,
tosiasioiden lausunnoissa tai abstrakteissa esityksissä, vaan ne voidaan demonstroida tai
tuoda mieleen vain kertomuksen kautta" (Carter 1993, 6). Kertomukset mahdollistavat
sen, että sekä kirjoittaja että lukija osallistuvat reflektioon. "Yksi narratiivisen tutkimuksen tarkoituksista on saada muut lukijat esittämään kysymyksiä heidän käytännöistään,
heidän tietämisen tavoistaan... Tarkoitus on edistää lukijoiden pohdiskelua, kertomista ja
rekonstruoimista." (Clandinin & Connelly 1991, 277.) Kertomus muistuttaa väistämättä
ihmisiä "toisista juuri samankaltaisista" (Bruner 1996, 134), ja tämä on kertomuksen
perimmäinen lahja. "Kerran kerrottu kertomus ei kuulu enää ainoastaan kertojalle. Se on
olemassa itsenäisesti ja erillään hänen tahdostaan, aikomuksistaan tai analyysistaan. Se
on objekti, joka on myös muiden lähestyttävissä. Toiset voivat nähdä siinä sellaista, mitä
kertomuksen kertoja ei näe." (Novak 1975, 199.) Kuten eräs suuri kasvattaja on sanonut,
"tärkein muodostettavissa oleva asenne on halu jatkaa oppimista" (Dewey 1938, 48). Kertomukset luovat tämän halun sekä tutkijassa että lukijassa.
Lähestymistapani on kriittinen ja positioni marginaalinen. Kriittinen tutkimus on
"transformatiivinen yritys, joka ei häpeä ottaa 'poliittista' leimaa ja joka ei pelkää solmia
suhdetta emansipatorisen tietoisuuden kanssa" (Kincheloe & McLaren 1994, 140). hooks
(1990) puhuu tutkijoista, jotka kirjoittavat marginaaleista mielenkiintoisella tavalla. Hän
painottaa, että nimenomaan marginaaleista käsin voi nähdä ja kritisoida. Kyseessä ei ole
"marginaalisuus, jonka haluaisi kadottaa-- josta haluaisi luopua osana keskiöön siirtymistä-- vaan sen sijaan paikka, jossa henkilö pysyy ja johon hän jopa takertuu, koska se
vahvistaa ihmisen kykyä vastarintaan. Se tarjoaa yhden mahdollisen paikan, josta nähdä,
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luoda ja kuvitella vaihtoehtoisia uusia maailmoja." (hooks 1990, 149–150.) Koen oman
asemani hooksin kuvaamalla tavalla.

Metodini
Käytin henkilökohtaista päiväkirjaa löytääkseni ja pohtiakseni omia kertomuksiani.
Tämän lisäksi kävin läpi muita kirjoituksiani, kuvia, annettuja ja saatuja lahjoja ja kaikkea löytämääni, mikä auttaisi minua saamaan takaisin kertomuksen elämästäni opiskelijana ja opettajana. Haastatteleminen oli ensisijainen metodi, jota käytin päästäkseni käsiksi
kahden muun tutkimukseeni osallistuvan kertomuksiin. Pyysin osallistujia myös kirjoittamaan lähettämättömän kirjeen, joka olisi osoitettu yhdelle osallistujan ala-asteenopettajista.3

Konteksti
Homofobia ja heteroseksismi olivat – ja ovat suurimmilta osin edelleen – osa päivittäistä
todellisuutta niissä organisaatioissa, joissa opiskelin ja opetin. Niissä organisaatioissa
myös miesten ja naisten erot ovat edelleen selkeästi määriteltyjä ja usein sosiaalisen paineen tukemia. Homoseksuaalit ja muut marginalisoidut ryhmät, jotka ovat koulutusyhteisön jäseniä, kokevat homofobian ja heteroseksismin ilmentymät sekä koulussa ilmiselvät
seksuaaliset dikotomiat usein vihamielisyytenä ja väkivaltana. Vaikka Kanadalla on Charter of Rights and Freedoms – joka sisältää seksuaalisen orientaation yhdenmukaisena
perustana kansalaistensa suojelemiselle – sekä myös valtakunnalliset, maakunnalliset ja
alueelliset ihmisoikeussäännöt, kunnalliset kanadalaiset koulut diskriminoivat edelleen
homoseksuaalisia kasvatuksen ammattilaisia (Clarke 1999, 58). Myös seksuaalisiin
vähemmistöihin kuuluvia opiskelijoita ja vanhempia diskriminoidaan.

Kontrollin kolme naamiota
Homofobia on pelkoa tai vihaa sellaisia yksilöitä tai ryhmiä kohtaan, jotka eivät identifioidu heteroseksuaaleiksi. Homofobia on myös pelkoa tai vihaa heteroseksuaaliseen
menuun sopimattomia käyttäytymistapoja, ajatuksia ja tunteita kohtaan. Tässä merkityksessä myös homoseksuaalit voivat tuntea homofobiaa. Tällöin sitä kutsutaan sisäistetyksi
homofobiaksi.
3. Tutkimukseni opiskelijaosallistuja kirjoitti koskettavan kirjeen yhdelle hänen ala-asteenopettajistaan, joka oli
ollut merkittävä henkilö hänen elämässään. "Elämäni muuttui todennäköisesti merkittävästi ja itsetuntoni
kohosi kaiken sen antamasi rohkaisemisen ja tuen ansiosta. Sait minut uskomaan, että voisin tehdä mitä vain
haluaisin, ja teit minusta itsevarman. Siitä oli todella paljon hyötyä, kun tulin ulos kaapista kaikille ystävilleni
ja perheelleni yli vuosi sitten. (Guiney 2002, 114.) Tutkimukseni opiskelijaosallistuja tuli ulos ollessaan yläastetta ja lukiota vastaavassa koulussa ja oli edelleen samalla kouluasteella, kun haastattelin häntä.
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Heteroseksismi on usko, jonka mukaan heteroseksuaalisuus on ylempiarvoinen seksuaalinen orientaatio. Heteroseksismi on myös asenne, joka tekee kaiken muun paitsi heteroseksuaalisuuden näkymättömäksi ja vaiennetuksi tunnustamalla tai mainitsemalla vain
sellaista käyttäytymistä tai sellaisia arvoja tai individuaalisia ja kollektiiveja todellisuuksia, jotka ovat selvästi heteroseksuaalisia. Sanoja kuten ihmiset, yhteiskunta ja kulttuuri
käytetään, niin kuin ainoat, tai ainakin kaikki mainitsemisen arvoiset ihmiset, olisivat
heteroseksuaaleja, niin kuin yhteiskunta olisi homogeeninen ja niin kuin muita kuin heteroseksuaalisia kulttuureja ei olisi lainkaan olemassa. Itse asiassa heteroseksuaalisen kulttuurin ajatusta ei edes havaita, koska ymmärtääksemme heteroseksuaalisten uskomusten
ja käyttäytymisen osaksi tiettyä kulttuuria olisi myönnettävä, että muita kulttuureja, eiheteroseksuaalisia kulttuureja, on olemassa ja että heteroseksuaalisuus on osa kulttuurien
moninaisuutta. "Vaikenemisen havaitseminen saa meidät näkemään instituution epätasaarvoisuudet, vääristymät ja menetetyt mahdollisuudet" (Peshkin 2001, 250). Vaikenemisen havaitseminen paljastaa myös instituution, järjestelmän tai yhteiskunnan väkivallan
muodot.
Seksuaaliset dikotomiat viittaavat vastakkaisiin määritelmiin siitä, mitä on olla poika
tai tyttö, nainen tai mies. Termi vastakkainen sukupuoli väittää, että se, mikä on naispuolista, ei ole miespuolista ja että se, mikä on miespuolista, ei ole naispuolista. Tämä on
melko naurettavaa, kuten voidaan havaita jo pikaisella katsahduksella ihmisten ajatuksiin, tunteisiin, käyttäytymiseen tai ruumiisiin. Vaikka olemmekin erilaisia, emme todellakaan ole vastakkaisia. Käytänkin mieluummin termiä toinen sukupuoli.
Homofobiaa, heteroseksismiä ja seksuaalisia dikotomioita käytetään ylläpitämään valtaa ja etuoikeutta. Ne, joilla on valtaa tai etuoikeus, eivät joko tunnista tai tunnusta, että
heillä on molempia. Usein he myös kieltävät tai trivialisoivat homofobian, heteroseksismin ja seksuaalisten dikotomioiden todellisuuksia. Ellei käytä peiliä, ei voi nähdä kasvoillaan olevaa naamiota. Ne, joilla ei ole valtaa tai etuoikeutta, joko omaksuvat homofobian, heteroseksismin ja seksuaalisten dikotomioiden kolme naamiota yrityksenään sopia
joukkoon tai taistelevat noita naamioita vastaan marginaaleista käsin paljastaakseen sen
vallan ja etuoikeudet, joita naamiot representoivat.

Kertomukset: Mitä ne kertoivat
Nimittely oli keskeinen kertomuksissa jaettu kokemus. Muistin kokemuksia, joissa minua
oli nimitelty homoksi ala-asteella. Jeff4, homoseksuaalinen opettaja, kertoi häntä nimitellyn hintiksi niinkin aikaisin kuin kuudennella luokalla. Donnee, avoimesti homoseksuaalinen yläastetta ja lukiota vastaavassa koulussa opiskelija, kertoi ala-asteen aikaisesta
tapahtumasta, jossa homoseksuaalisuus esiteltiin luokassa osana opiskelukokonaisuutta.
Donnee kertoi, että opettaja "yritti tappaa osan homofobiasta, jota saattoi olla huoneessa". Hän muisti myös, että luokassa oli lapsia, jotka nauroivat, kun opiskelukokonaisuuteen sisältynyt homoseksuaalisuus-kappale luettiin. Nimittely on osa jokapäiväistä todellisuutta monille seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluville nuorille.

4. Artikkelissa käytetyt nimet ovat pseudonyymejä.
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Jotkut saattavat sanoa nimittelyn olevan yksinkertaisesti osa kasvamista. Yksi tutkimuksessani siteeratuista kirjoittajista sanoi, että ikätoverien taholta tuleva viktimisaatio ei
usein jäänyt "pelkän kiusoittelun tasolle...vaan oli suoranaista verbaalista väkivaltaa, joka
oli häiritsevää ja usein äärimmäisen haitallista ihmisen käsitykselle itsestä. Väkivalta oli
satunnaisesti fyysistä, ja sillä oli aina emotionaalisia ja minäkuvaan vaikuttavia seuraamuksia." (Savin-Williams 1998, 30.) Vaikka reaktiot hänen avoimeen homoseksuaalisuuteensa olivat hyvin positiivisia yläastetta ja lukiota vastaavassa koulussa, Donnee koki,
ettei hän olisi turvassa jossain toisessa koulussa samassa kaupungissa. Kun häntä pyydettiin selittämään tuntemuksiaan, Donnee sanoi, että "olisin enemmän peloissani. Koska
niissä kouluissa on varmasti kiusaajia, jotka ryhtyisivät jonkinlaisiin toimiin...fyysisen
väkivallan toimiin." Donnee sanoi, että hän olisi huolissaan "kotiin pääsemisestä samassa
kunnossa" kuin jossa hän meni kouluun. (Guiney 2002, 60.) Yhdysvaltalaiset tutkimukset (Fontaine 1998, D’Augelli 1996) osoittavat että, vertaiset sekä vihaavat että torjuvat
homoseksuaalisia opiskelijoita. Ympäristöt, joissa tällaiset asenteet vallitsevat, ovat vihamielisiä, ja niissä kukoistaa väkivalta homoseksuaaleja kohtaan.
Quebeciläinen tutkija kirjoittaa nuorista homoseksuaalisista miehistä, jotka ovat yrittäneet itsemurhaa tai tehneet itsemurhan koulussa kokemansa häirinnän vuoksi (Dorais
2000). Dorais siteeraa useita tutkimuksia, joiden mukaan homoseksuaaliset nuoret tekevät itsemurhan 14 kertaa useammin kuin heteroseksuaaliset. Yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa esiintyy samanlaisia järkyttäviä tuloksia. 25–40 prosenttia yksilöistä, joilla on
homoeroottisia mieltymyksiä, raportoi harkinneensa vakavasti tai yrittäneensä itsemurhaa (Savin-Williams 1998). Yhden nuoren miehen itsemurha muutti oman tapani toimia
kasvattajana. 17-vuotias nuori lopetti elämänsä hänen ulostuloaan seuranneen kuukausia
kestäneen häirinnän tuloksena. Minua järkytti suuresti hänen kuolemaansa ympäröivä
vaientaminen ja kieltäminen. Pohdin, mikä ehkäisisi omien oppilaideni itsemurhia, ja päätin olla entistä näkyvämpi ja kuuluvampi homoseksuaalisena opettajana. (Guiney 2002,
94–95.)
Homoseksuaaleiksi itsensä määrittelevät opiskelijat kokevat koulunkäynnin – ja nuoren aikuisen elämän ylipäätään – piinalliseksi. Eräässä hiljattain julkaistussa kanadalaisessa elokuvassa yksi yhä yläastetta ja lukiota vastaavassa koulussa oleva nuori mies vertasi nuorena homoseksuaalina olemista "seipääseen sidottuna karitsana" olemiseen (Johnson & Padgett 2001). Tämä mielikuva heijastaa yksinäisyyttä, voimattomuutta ja väkivaltaa, on häiritsevä ja vaatii jonkinlaista reaktiota koulutuksen valvojilta.
Kun on identifioinut itsensä homoseksuaaliksi, prosessin seuraava askel on ulostulo.
Vaikka sekä Jeff eli toinen tutkimukseni osallistujista että minä puhuimme omista ulostulon prosesseistamme, kumpikaan meistä ei ollut ulkona yläastetta ja lukiota vastaavassa
koulussa, kuten Donnee. Donnee sanoi, että hän halusi käydä treffeillä ja puhua siitä
mutta ei voinut, koska pelkäsi ystäviensä reaktioita. "Kenenkään ei pitäisi olla kauhuissaan treffeillä käynnin suhteen. Sen on tarkoitus olla hauska asia", jatkoi Donnee. Ulostulo on sekä henkilökohtainen että poliittinen teko (Henderson 1998). Itsensä homoseksuaaliksi identifioimisen ja ulostulon välinen aika vaihtelee huomattavasti. Joskus ulostulo
tapahtuu samanaikaisesti kuin identifiointi tai kun henkilö "paljastetaan", eli joku muu
paljastaa henkilön seksuaalisen orientaation. Näin tapahtuu usein sukupuolisopeutumattomille nuorille.
Tutkimukseni kaksi opettajaa, Jeff ja minä, puhuimme homofobian ja heteroseksismin
kerroksista, jotka pitävät homoseksuaaliset opettajat kaapissa tai palauttavat heidät sinne,
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paikkaan, jossa heistä tulee näkymättömiä ja vaiennettuja. Tämä hiljaisuus ja näkymättömyys tekee heistä kyvyttömiä toimimaan positiivisina roolimalleina seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluville nuorille. Se myös estää heitä täydellisesti kyseenalaistamasta myyttejä ja stereotypioita, joita heteroseksuaalisilla nuorilla on niistä, jotka ovat erilaisia kuin
he itse. Omassa tapauksessani, siitäkin huolimatta, että olin ollut avoimesti homoseksuaalinen opettaja suurimman osan ajasta, kirjoitin siitä, että opiskelijat kysyivät minulta edelleen, olinko homo, ikään kuin ajatus homoseksuaalisesta opettajasta olisi mahdoton (Guiney 2002, 78). Jeff, joka ei ole ollut avoimesti homoseksuaali suurinta osaa opettajan
urastaan, puhui siitä, kuinka hän sepitti identiteettejä itselleen ja partnerilleen [Molemmat opettivat samassa koulussa.] sekä jatkuvasta stressistä, joka johtui noiden sepitettyjen identiteettien ylläpitämisestä (Guiney 2002, 83).

Esteitä: Uhkia vapaudelle
Sen lisäksi, että homofobia, heteroseksismi ja seksuaaliset dikotomiat ovat naamioita, ne
ovat myös esteitä. Ne estivät usein minua ja kahta muuta tutkimukseeni osallistujaa tunnustelemasta ja ilmaisemasta, keitä me olimme. Vaikka esteiden läpi usein murtauduttiin,
täytyi ihmisten olla valmiina toisella puolella olevien seuraamusten varalta. Naamiot
eivät ole helposti poistettavissa, ja ihmisten paikoillaan – sorrettujen tapauksessa äänettömyyden ja näkymättömyyden paikoilla – pitämiseen pystytettyjä esteitä pidetään usein
systemaattisesti yllä. Näitä esteitä ei ole helppo murtaa, mutta meidän täytyy murtaa ne,
mikäli haluamme elää kokonaisia ja autenttisia elämiä kasvatusyhteisön jäseninä, minkä
tahansa roolin tämä jäsenyys sitten ottaakaan.

Löytäminen ja transformaatio
Lukijat etsivät tutkimuksista usein johtopäätöksiä ja yleistettävyyttä, ja tutkijat tuntevat
houkutusta tyydyttää tätä tarvetta. Minun tutkimukseni ei tarjonnut johtopäätöksiä tai
yleistyksiä, vaan kertomukset ja tulkinnat johtivat löytöihin. Sain selville, että olin opiskelijana kokenut erittäin homofobisen ja heteroseksistisen ympäristön, jossa minun todellisuuteni nähtiin syntisinä, sairaina ja rikollisina ja jossa opin sisäistämään nuo näkemykset. Minä olin kuitenkin selviytynyt siitä, kenties ihmeen kaupalla. Vain vuosikymmentä
myöhemmin palasin tuohon koulutusyhteisöön opettajana. Silloin huomasin, että vaikka
lait ja säädökset olivatkin muuttuneet, niin käsitykset minun ja seksuaalivähemmistöihin
kuuluvien opiskelijoideni, kollegoideni ja vanhempien todellisuuksista edelleen marginalisoivat meitä ja jättivät meidät täysivaltaisen osallistumisen ulkopuolelle kunkin omassa
oppimis- ja opettamisyhteisössä. Havaitsin, että olin kertonut ja elänyt lehtien kansijuttuja (vrt. Clandinin & Connelly 1991), kertomuksia, jotka kertoivat, mitä minun olisi kuulunut tehdä ja kokea, mutta jotka piilottivat paljon minun todellisuudestani. Kansijutut
olivat minulle ja muille tarkoitettuja (Guiney 2002, 37).
Löydöt johtivat transformaatioon. Muutin kertomukset, joita kerroin ja elin. En enää
piilottanut sitä kipua ja yksinäisyyttä, joka voimakkuuteni ja päättäväisyyteni takana oli.
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Koska uskoin, etteivät koulut olleet turvallisia paikkoja homoseksuaaleille, ja koska tunsin, että voisin kadottaa itseni, jos jäisin, ymmärsin, että minun täytyisi pian lopettaa opettaminen. Se, minkä oli alun perin tarkoitus olla seksuaaliseen vähemmistöön kuuluvista
nuorista tehty tutkimus, joka antaisi äänen heidän koulukokemuksilleen, muuttuikin tutkimukseksi koulutuksesta, minun koulutuksestani sekä kaikkien niiden koulutuksesta, jotka
haluavat tuoda kertomuksiin jotakin tai ottaa niistä jotakin. Minä lakkasin yrittämästä
antaa ääni muille, sillä ääni on kuin valta. "Valtaa ei anneta: se täytyy ottaa. Mutta se voidaan myös jakaa." (Rebick 2002, 36.) Jakamalla ääneni homoseksuaalisena opiskelijana
ja homoseksuaalisena opettajana jaoin valtani. Valta, jonka jaoin, on kertomuksen valta.
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Feminiinisyyden, maskuliinisuuden ja seksuaalisuuden
myytit insestikokemuksessa
Merja Laitinen
Abstrakti
Artikkelissa tarkastellaan insestiä, perheen sisäistä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, uhrin näkökulmasta: hänen subjektiivisena kokemuksenaan. Erityisenä tarkastelun kohteena on, miten lapsuudessaan seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi joutuneet ihmiset insestikokemukseensa liittyvän
puheen yhteydessä kertovat vallitsevasta seksuaalikulttuurista ja sukupuolijärjestelmästä, naiseudesta ja mieheydestä sekä seksuaalisuudesta. Artikkeli perustuu väitöskirjatutkimuksen yhteydessä
kerättyyn aineistoon.
Artikkelin kirjoittaja näkee insestin monitahoisena, sosiaalisesti rakentuneena ilmiönä, jonka
kokemisen tapaan ja seurauksiin vaikuttavat monet eritasoiset asiat. Sukupuolen lisäksi niissä heijastuvat tietyssä ajassa ja kulttuurissa vallitsevat arvot ja asenteet, sukupuolten ja sukupolvien välinen valta sekä muut tapahtumakontekstiin liittyvät tekijät. Kulttuuriset käsitteet ja asenteet puolestaan vaikuttavat keskeisesti siihen, miten insestiä ja sen uhreja käsitellään julkisuudessa, kuinka
insestiä lähestytään ja kuinka eri sukupuolta olevia uhreja kohdellaan.

Johdanto
Tavoitteenani on tehdä näkyväksi sitä, miten insesti yksityiseen elämänpiiriin sijoittuvana ilmiönä saa ihmisten kokemuksissa monia merkityksiä julkisen, yhteiskunnallisen
kontekstin kautta. Kulttuuriset arvot, normit ja uskomukset vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten insestikokemuksesta on lupa puhua, miten siihen suhtaudutaan ilmiönä sekä
millaisina eri sukupuolet insestin uhreina nähdään. Insestikokemuksella on suhteensa ja
paikkansa niin sosiaalisessa järjestyksessä kuin kulttuurisessa muistissa, jolloin uhri ja
hänen kokemuksensa määrittyvät oman aikansa ja paikkansa kautta (vrt. Bardy 1996, 23).
Ilmiön saamat kontekstisidonnaiset merkitykset vaikuttavat insestin yhteiskunnallisiin
ratkaisumahdollisuuksiin (Ronkainen 1998, 22).
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Suomalaisessa yhteiskunnassa seksuaalisuus on ollut pitkään tabu ja poikkeava seksuaalisuus vieläkin kielletympi puheenaihe. Insesti on myös useimpien kokemusmaailman
ulkopuolella – meistä harvalla on siitä omakohtaista kokemusta. Siksi yksinkertaistavat
myyttiset käsitykset ja uskomukset ovat korvanneet pitkään tietoa puhuttaessa aiheesta.
Tämä on hankaloittanut insestin uhrien elämää ja ylläpitänyt tehokkaasti ilmiön ympärille rakentunutta vaikenemisen muuria.
Haluan artikkelini avulla antaa äänen 21 naiselle ja miehelle, jotka ovat joutuneet lapsuudessaan insestin uhreiksi.

Insesti lapsen seksuaalisen hyväksikäytön muotona
Seksuaalinen riisto on yläkäsite puhuttaessa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Sillä
tarkoitetaan lapsen seksuaalista koskemattomuutta loukkaavia tekoja, jotka voivat olla
luonteeltaan eritasoisia ja -muotoisia. Kyseessä voi olla raiskaus tai lapsen altistaminen
ikään ja kehitystasoon soveltumattomalle seksuaaliselle ärsykkeelle (pornolehtien tai -filmien katselu, yhdyntöjen seuraaminen). Seksuaalista riistoa on myös lapsen käyttäminen
hyödyksi epäsiveellisessä tarkoituksessa (julkaisut, tapahtumat, prostituutioon johdattaminen). (Taskinen 1994, 5–6.) Esimerkiksi arkipäiväisissä yhteyksissä lapsista otetut
valokuvat voivat päätyä Internetiin pedofiili- eli hyväksikäyttäjäverkostojen käyttöön.
Seksuaalinen riisto voi ilmetä yleisempänäkin lapsiin kohdistuvana suhtautumistapana
yhteisössä tai yhteiskunnassa. Monissa kehitysmaissa vielä nykyään köyhät perheet saattavat myydä tyttölapsia prostituoiduiksi.
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö saa myös monia muotoja, kuten seksuaalinen
riisto. Se voidaan paikantaa lapsiin kohdistuvan suhtautumistavan sijaan yksilötason toimintaan, lapsen ja hyväksikäyttäjän tai -käyttäjien väliseen suhteeseen, jota määrittävät
osapuolten epätasa-arvoinen asema, valta ja seksuaalisten tarpeiden tyydyttäminen toisen
tarpeista välittämättä. Hyväksikäyttäjä voi olla lapselle tuttu tai tuntematon.
Insestillä tarkoitetaan perheen sisäistä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Lapsi joutuu
seksuaalisesti riistetyksi turvalliseksi mielletyssä vuorovaikutussuhteessa, jonka hyvyyteen ja suojaan yleisesti luotamme. Ydinperheen sisäisiä suhteita eli lapsen ja vanhemman
sekä sisarusten välisiä vuorovaikutussuhteita pidetään yhteiskunnassamme perustavanlaatuisina tukipilareina lapsen turvalliselle ja hyvälle kasvulle. Insestissä nuo suhteet kääntyvät yleisten käsitysten vastaisiksi. (Laitinen 2002, 78–79.) Seksuaalinen hyväksikäyttö
saa insestissä monia muotoja. Kyse voi olla sukupuoliyhteydestä tai sen yrityksestä, sukupuolielinten koskettelusta tai lapsen käyttämisestä muulla tavoin seksuaalisten tarpeiden
tyydyttämiseen.
Keskeinen käsite tarkasteltaessa insestiä on sukupuolistunut väkivalta. Insestissä väkivalta, sukupuoli ja seksuaalisuus kytkeytyvät toisiinsa kulttuurisesti, rakenteellisesti ja
toimijatasolla. Insestisuhde tuottaa ja käyttää sekä mieheyden että naiseuden kulttuurisia
merkityksiä. Kulttuuriset ja sosiaaliset määritelmät sekä mallit ohjaavat ja ylläpitävät
käyttäytymistä erityisesti yksityisten suhteiden piirissä. Insesti on myös sukupuolittunutta väkivaltaa: suurin osa hyväksikäytetyistä lapsista on tyttöjä ja valtaosa hyväksikäyttäjistä miehiä – isiä, isäpuolia ja veljiä. He ovat pääasiallisia hyväksikäyttäjiä silloinkin,
kun uhrina on poika. (Ronkainen 1998, 2–3, Jokinen 2000, 25–26.)
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Aineisto ja lähestymistapa
Artikkelini empiirinen aineisto koostuu lapsuudessaan insestin uhreiksi joutuneiden
ihmisten kertomuksista, jotka ovat osa laajempaa tutkimustani. Aiheen arkaluonteisuus
vaikutti aineistonkeruuseen. Tutkimushenkilöt ovat tulleet tutkimukseeni mitä erilaisimpia väyliä: osa uhrien jäsenyhdistyksen Suomen Delfins ry:n kautta, osa lehti-ilmoituksen kautta, osa ottamalla itse minuun yhteyttä kuultuaan tutkimuksesta, osa tutun tuttavien välityksellä. Merkittävässä asemassa ovat olleet jo haastattelemani ihmiset. He ovat
kertoneet tutkimuksestani eteenpäin ja auttaneet uusien tutkimushenkilöiden saamisessa.
Heidän ansiostaan tutkimukseeni olisi ollut lopulta halukkaita osallistujia enemmän kuin
mitä pystyin ottamaan mukaan.
Tutkimukseeni valikoitui yhteensä 21 ihmistä, naisia 17 ja miehiä neljä. Vanhin on
vuonna 1936 syntynyt mies ja nuorin vuonna 1978 syntynyt nainen. Heitä yhdistää kaksi
asiaa: lapsena koettu seksuaalinen hyväksikäyttö ja se, että hyväksikäyttäjä on ollut läheinen, perheeseen kuulunut ihminen. Kahdessakymmenessä tapauksessa hyväksikäyttäjä on
mies (isä, isäpuoli, veli, muu miespuolinen perheessä asunut henkilö). Yhdessä näistä
tapauksista hyväksikäyttäjänä on lisäksi nainen. Ainostaan yhdessä kertomuksessa hyväksikäyttäjä on pelkästään nainen, äiti. Osa ihmisistä tuo insestin lisäksi esiin muitakin seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksia. Ne olen rajannut tarkastelun ulkopuolelle.
Hyväksikäytön muoto vaihtelee kertomuksissa sukupuoliyhdynnästä sadistiseen seksuaaliseen väkivaltaan, sukupuolielinten kosketteluun tai lapsen pakottamiseen tyydyttämään hyväksikäyttäjän seksuaaliset tarpeet jollakin muulla tavalla. Useimpien kohdalla
hyväksikäyttö on alkanut ennen kouluikää tai kouluiässä ja kestänyt useita vuosia,
yleensä aina murrosikään asti. Loppumisen syitä on useita: lapsen kehittyminen aikuismaiseksi, jolloin hän ei enää sellaisena ”kiinnosta” hyväksikäyttäjää, lapsen muuttaminen pois kotoa, raskaaksi tuleminen hyväksikäytön seurauksena tai hyväksikäytön paljastaminen. Kertomusten perheet, niiden sisäiset ja ulkopuoliset suhteet, rakenne, elinympäristö, taloudellinen ja sosiaalinen asema sekä kulttuurinen arvoperusta ja uskonnollinen
tausta vaihtelevat.
Varsinainen tutkimusaineistoni muodostuu uhrien syvähaastatteluista (Morgan 1995,
81, Chirban 1996). Haastattelukertoja oli kahdesta viiteen. Vuoden kuluttua varsinaisten
haastattelujen suorittamisesta tein varmistushaastattelut, joita ennen olin postittanut kaikille ensimmäisten haastattelujen litteroidun materiaalin. Näin ihmisillä oli mahdollisuus
perehtyä aineistoon, tarkastaa se ja päättää, haluavatko he käytettävän sitä tutkimuksessa.
Haastattelut tarjosivat myös mahdollisuuden molemminpuoliseen asioiden tarkentamiseen sekä senhetkisen tilanteen läpikäymiseen.
Sekundaarinen tutkimusaineistoni koostuu ryhmätilanteiden havainnointiaineistosta,
kertojien henkilökohtaisista ja tutkijalle lähetetyistä kirjeistä, päiväkirjoista, terapiamuistiinpanoista, piirroksista, runoista, viranomaisten asiakirjoista ja dokumenteista. Suurin
osa tästä on niin sanottua luonnollista materiaalia, joka on ollut olemassa ilman tutkimustani. Tässä artikkelissa olen käyttänyt haastattelu-, kirje- ja päiväkirja-aineistoja. Olen
hyödyntänyt aineistoja myös aiemmissa artikkeleissa (Hurtig & Laitinen 2000, Laitinen
2002).
Tekstini on osatarinoiden pohjalta rakennettu kokonaiskertomus, jossa teemat saavat
erilaisia ulottuvuuksia. Aineistositaattien kautta tutkimukseeni osallistuneet ihmiset saavat äänensä kuuluviin, ja ne myös toimivat tulkintojeni havainnollistajina.
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Seksuaalikulttuuri insestikokemuksen määrittäjänä
Seksuaalikulttuurin vapautumisen ja moninaistumisen juuret ajoittuvat Suomessa 1800ja 1900-lukujen taitteeseen. Yhteiskunta ei enää kontrolloi tai määritä tiukasti seksuaalista halua, siihen liittyviä tunteita tai tekoja (Ronkainen ym. 1994, 36), emmekä voi puhua
yhtenäisestä seksuaalikulttuurista emmekä yhtenäisestä sukupuolimoraalista vaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien sukupuolimoraalista. David Finkelhor (1984, 8–9) on pohtinut seksuaalikulttuurin muutoksen merkitystä lapsen seksuaaliselle hyväksikäytölle ja
kiinnittänyt erityistä huomiota kulttuurin erotisoitumiseen, johon liittyy lapsuuden ja nuoruuden tuottaminen ihannoituina, haluttuina elämänvaiheina ja ihmisruumiin arvona
myös aikuisten maailmassa. Tämän yhteydessä voidaan kysyä, rikkooko lapsuuteen, nuoruuteen ja seksuaalisuuteen liittyvien mielikuvien yhdistyminen perinteisiä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa estäneitä raja-aitoja, kulttuurisia jäsennyksiä. Onko kulttuuristen kontrollitekijöiden murtumisella vaikutusta lapsiin kohdistuvien, seksuaalista
koskemattomuutta loukkaavien tekojen, esimerkiksi lapsipornografian ja –prostituution,
ilmenemiseen? Onko seksuaalikulttuurin muutos tuonut mukanaan uudenlaisia lapsen
seksuaalisen hyväksikäytön ilmenemismuotoja?
Seksuaalikulttuurin muutos sisältää kuitenkin myös kontrolloivien tekijöiden voimistumista. Yksi keskeisimmistä insestitilannetta kontrolloivista tekijöistä on seksuaalikasvatus, jonka kautta opitaan seksuaalisuutta määrittävät normit ja hyväksyttävän ja ei-hyväksyttävän seksuaalisuuden muodot. Pienelle lapselle insesti voi olla arkipäiväinen, normaali asia. Hän ei ehkä koskaan ole saanut elää toisenlaisessa ympäristössä (Laitinen
2002). Lapsen täytyy oppia, että insesti on loukkaus hänen ruumiillista koskemattomuuttaan vastaan, ja siten tiedostaa, että se on eettisesti, moraalisesti ja juridisesti väärin. Vääräksi ja kielletyksi ymmärtäminen on ensisijainen asia, jotta lapsi voisi paljastaa kokemuksensa ulkopuolisille.
”Meitä varotettiin namusedistä ja kaikesta, mutta perheen sisältä tulevasta uhkasta
ei niinkun… suljettiin silmät. Äitikin todella puhui niinkun kaikista näistä, että ei
saa jäähä juttelemmaan kenenkään kanssa ja semmosta suojelua, mut se ei arvannu
sitten varmaan, että… sisäistä uhkaa on ees olemassa.” (Nainen, haastattelu, synt.
v. 1954)
”Ei muuta ko sitten… isäpuoli [hyväksikäyttäjä, M. L.] halus joskus opettaa mulle,
miten kortsu laitetaan, että ei mitään normaalia puhetta.” (Mies, haastattelu, synt.
v. 1968)
”Nää tapahtu niin aikaseen, että ei ollu varmaan kukaan kerenny ajatteleenkaan,
että pitäis alkaa puhumaan seksuaalisuudesta.” (Mies, haastattelu, synt. v. 1970)
Vaikka nykyään seksuaalikasvatus, -valistus ja -neuvonta on lisääntynyt, perheen
sisällä tapahtuvaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön kiinnitetään harvoin huomiota.
Kaikki haastattelemani ihmiset pitävät saamaansa seksuaalikasvatusta riittämättömänä,
ja useimmissa kodeissa seksuaalisuudesta puhuminen oli lähes kokonaan kiellettyä. Koulustakaan he eivät kokeneet saaneensa riittävästi asianmukaista tietoa. Normaalista seksuaalisuudesta koulussa puhuttiin, mutta poikkeavasta vaiettiin. Äärimmillään kotona valistettiin namusetien ja kadunmiesten vaaroista, mutta sitä mahdollisuutta ei tiedostettu tai
tunnustettu, että uhka lapsen koskemattomuudelle voisi tulla perheen sisältä. Usein insesti
on alkanut niin varhain, ettei kukaan ole pitänyt seksuaalivalistuksen antamista lapselle
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ajankohtaisena. Parhaimmillaan ennaltaehkäisy kohtaa lapsen oikeassa paikassa, oikeaan
aikaan, jolloin hänellä on mahdollisuus saada tietoa siitä, mikä on hyväksyttävää seksuaalisuutta ja mikä ei.
Seksuaalikulttuuri määrittää sitä, miten ja millaisesta seksuaalisuudesta on lupa puhua.
Ihmisten kertomuksissa painottuu suomalaiselle kulttuurille osin tyypillinen seksuaalisuuden tukahduttaminen tai sen rajoittaminen. Tarinoista kuvastuvat seksuaalisuudesta puhumiseen liitettävät kirjoittamattomat säännöt: 1) älä puhu, 2) jos sinun on pakko, vältä suoraa ja selväpuheista keskustelua ja ole epämääräinen, 3) älä kuitenkaan ota kantaa mihinkään henkilökohtaiseen seksuaaliseen asiaan tai ongelmaan (Levine 1992, 6). Nämä
”säännöt” tekevät insestikokemuksen julkituomisen vaikeaksi, usein jopa mahdottomaksi.
”Kaikkihan oli ihan salassa ja eihän niistä puhuttu. Ainakin mie koen että se oli
semmonen hävettävä juttu.” (Nainen, haastattelu, synt. v. 1945)
”Ehkä mun olis pitänyt kertoa äitille, mutta toisaalta mä tiedän sen, että se oli sulaa
mahottomuutta. Se oli niin vaikea asia.” (Nainen, haastattelu, synt. v. 1956)
Tarinoissa toistuvia teemoja ovat salaisuus, häpeä, itsensä syyllistäminen, likaisuus ja
epänormaalius käsiteltäessä insestin paljastamista. Lapsi määrittyy ajatuksissaan likaiseksi, pahaksi ja muista poikkeavaksi. Hän häpeää tapahtunutta hyväksikäyttöä ja kantaa
siitä syyllisyyttä. Hän on toinen muiden joukossa, hän on niin poikkeava, ettei voi paljastaa salaisuutta edes lähimmälle ihmiselle, johon ehkä luottaa ja joka on hänen turvanaan.
Salaisuus merkitsee kaikenkattavaa yksinäisyyttä: ei ole ketään, jonka kanssa jakaa pahaa
oloa.
Tarinoissa esiin tuleva kertomisen vaikeus heijastaa yhteiskunnallista suhtautumistapaa poikkeavaan seksuaalisuuteen, insestiin. Vaikka seksuaalisuuteen on suhtauduttu
vapaamielisesti, poikkeavaan seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista on vaiettu – yhä edelleen jopa lastensuojelun ammattilaisten on vaikea ottaa asiaa puheeksi (Hurtig & Laitinen 2000). Tämä on tukenut sitä, että haastattelemani ihmiset ovat pitäneet synkän salaisuuden vuosia ja jopa vuosikymmeniä.

Tyttö insestin uhrina
Naiseutta määrittäviä normeja ovat kiltteys, pyyteettömyys, ystävällisyys, joustavuus,
vaatimattomuus ja tunnollisuus. Muiden auttaminen ja tukeminen ovat kiltin tytön ja
hyvän naisen määreitä. Naisena oleminen omaksutaan tunnistamalla ja oppimalla näitä
naiseuteen kohdistuvia kulttuurisia odotuksia. Naisen ja tytön paikan määrittelijöinä ovat
toimineet miehet. Hoivaaminen ja muiden tarpeiden tyydyttäminen on nähty naisten tehtäviksi. Niiden kautta on soveliasta tavoitella kiitosta, kiintymystä ja hyväksyntää. Tämän
tytöt oppivat jo varhain. (Esim. Ehrnhardt 2000.) Naisten kertomuksista tulee esiin se,
kuinka feminiinisyyden normit toimivat altistavina tekijöinä insestille. Niiden kautta
hyväksikäyttäjän on helppo alistaa tyttö – kiltti tyttö ei aseta isänsä tahtoa kyseenalaiseksi.
”Minä olin tuota ... lastensuojelija... lastensuojelija ja tota sitten taas varmaan sille
miehelle vaimon korvike ja... perheen huoltaja aika pitkälti niinku tällainen, tämmönen niinku käytännön huoltaja. Tein siivoukset ja pyykin pesut, hoidin sisaruk-
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sia. Et kyl mää niinku aikaa paljon olin niinku vastuussa olin kaikesta... ihan pienestä...” (Nainen, haastattelu, synt. v. 1948)
”Mä olin niin suojeleva isosisko kuin olla vaan voi. Mä muistan, että mä tein kaikennäkösiä virityksiä oven eteen, jotka mä sitten illalla laitoin siihen, että mä kuulen sitten, jos ovi käy, että se, että mä pystyisin niinkö katsomaan tavallaan, ettei
siskolle tapahdu mitään.” (Nainen, haastattelu, synt. v. 1976)
”Mä olen ollut semmoinen arka, hiljainen ja kiltti.” (Nainen, haastattelu, synt. v.
1944)
Haastattelemieni naisten rooli lapsuuden perheissä on saanut monia muotoja. He ovat
hoitaneet ja tyydyttäneet muiden perheenjäsenten tarpeet ja suojelleet pienempiä sisariaan hyväksikäytöltä uhraamalla itsensä. He ovat olleet kaikin puolin keskeisessä asemassa perheessään, mutta silti näkymättömiä. Muut ovat määritelleet heidät, heidän tehtävänsä ja paikkansa perheyhteisössä.
Kuulemistani kertomuksista välittyy se, kuinka naiseus määrittyy seksuaalisuuden
kautta. Esiin nousevat kysymykset kunniallisuudesta, moraalista ja siveellisyydestä.
Kirkko ja kristinusko (miehet) ovat olleet merkittäviä naisen seksuaalisuuden määrittelijöitä. Nainen on nähty joko hyvänä ja epäseksuaalisena äitinä, sopivana avioliittoon, tai
seksuaalisena olentona miestä varten, mutta ei sellaisena kyllin hyvänä äidiksi tai pysyvään parisuhteeseen. Tämä syyllistävä perussuhtautuminen naisen seksuaalisuuteen on
tehnyt mahdolliseksi länsimaisessa yhteiskunnassa vallitsevan kaksinaismoraalin. Naiselle ja miehelle on ollut voimassa erilaiset moraalinormit: se, mikä miehelle on ollut sallittua ja luonnollista, on leimannut naisen likaiseksi ja arvottomaksi. (Niklander 1985, 60,
Nenola 1986, 166, Koivunen 1995, 9–10.) Nainen on tuomittu ankarasti, jos hän on rikkonut sukupuolisiveyttä. Hän on joutunut yleisen halveksunnan alaiseksi, menettänyt yhteiskunnallisen arvonsa ja mahdollisuutensa avioliittoon. Miehille seksuaalisia suhteita sekä
ennen naimisiin menoa että sen jälkeen on pidetty enemmänkin asiaan kuuluvina kuin
tuomittavina. Kaksinaismoraalista on ollut seurauksena naisten jako kahteen ryhmään:
perhe-elämään soveltuviin ja kunnioitettaviin naisiin sekä halveksittuihin prostituoituihin. (Nieminen 1951, 90–91.)
Naisen syyllistäminen on useiden insestiä ja lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä selittävien varhaisten teorioiden taustalla. Niissä hyväksikäytön syitä on etsitty pääasiassa lapsesta (tytöstä) ja hänen äidistään. Näin on ollut erityisesti insestitapauksissa. (Kinberg ym.
1943, 190.) Lähes mustavalkoinen huora-madonna -jako tulee esiin haastattelemieni naisten kertomuksissa lapsuuden insestikokemuksistaan.
”Kyllä tota niin tottakai nämä ihmiset siellä kylillä tiesivät, että kuka on ollu
osallinen siihen, ilman muuta, että sehän tuli varmasti julki, ja sen mä sain niinku
sitten kyllä kokea, että mä en ollukaan enää hyväksytty niinku aikasemmin,
ennen tätä tapahtumaa. Mä tulin konkreettisesti hyljätyksi kaikin puolin ja osoteltiin sormella sitten. Ja pahinta oli, että mun siskot, että mä satuin kuulemaan heidän keskustelunsa vielä, jossa he tuota niin, miten voi pahimmin nimitellä naista
niin tämmösellä nimittelivät minua. (…) No näähän suurin osa näistä ihmisistä
kuului tähän (...) herätysliikkeeseen, jossa on todella tiukat nämä normit ja rajat
ja ja tämä käsitys on sillä tavalla jyrkkä. Ja ei niinkun tämmönen rakkaudellinen,
lämmin, armahtava, vaan ihan täysin päinvastainen... Elikkä siinä, vaikka he
todella olivat aikuisia ja uskovien ihmisten pitäisi raamatun sanan mukaan olla
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rakkaudellisia, niin he olivat kuitenkin hyvin jyrkkiä mielipiteissään ja sitten
näissä kannanotoissaan, että tosiaan se on niinku väärin tehny ja se on huono ihminen, eikä he ymmärrä sitä, että se on lapsi, ei se ole aikuinen. Se on lapsi, joka on
joutunu tämmösen niiku kohteeksi.” (Nainen, haastattelu, synt. v. 1949)
Sitaatti kuvastaa sitä, kuinka naisen kohdalla ympäristön suhtautuminen on ollut kaksinaismoraalin mukaista insestin tultua julki, vaikka hän on ollut vasta lapsi. Tyttö ei sovi
enää madonnan rooliin, koska hän on menettänyt neitsyytensä ja viattomuutensa. Väärin
tekemisen julkisena merkkinä on raskaus 14-vuotiaana ja sen seurauksena lapsi. Nuori
yksinhuoltajaäiti on ympäröivän yhteisön silmissä huora. Se, mikä uskonnollisessa
moraalissa on nähty syntinä, on leimannut myös uhrin. Vaikka tapahtumien osapuolet
ovat olleet yhteisön tiedossa, hyväksikäyttäjää ja uhria ei ole kyetty tunnistamaan ja erottamaan toisistaan. Uskonnolliset arvot, ihanteet ja normit määrittävät uhrin paikan toiseuteen, yhteisön ulkopuolelle. Uskonnollinen huoran ja madonnan myytti on tehokkaalla
tavalla tukenut nimenomaan naisen syyllistämistä (Koivunen 1995, 10, Nenola 1986,
168).
”Että ne niinku ajattelee sillä tavoin jotenki, että se on vietelly… se on niinku saatanasta. Että se on tästä luomiskertomuksesta, kun Eeva vietteli Aatamin, että se on
se paha niinku naisessa. Että se nainen viettelee aina sen miehen.” (Nainen, haastattelu, synt. v. 1957)
Tyttö ei voi ymmärtää syyllistämistä eikä kelvottomaksi leimaamista. Hänet on kasvatettu kristilliseen käsitykseen rakkaudesta, laupeudesta ja armollisuudesta, mutta hän ei
itse saakaan sitä osakseen. Vasta aikuinen nainen on pystynyt kokoamaan palapeliä ympäristön ristiriitaisista viesteistä. Hän on joutunut koko elämänsä pohtimaan kysymystä
syyllisyydestä ja syyttömyydestä. Usein niiden välinen raja näyttäytyy kertomuksissa
veteen piirrettynä viivana.
”Sekin on semmonen ihme asia, että mie en ymmärrä, että mitä eroa siinä on, että
onko syyllinen vai syytön, jos on syylliseks tuomittu. Et sehän on ihan sama, että
kun minut niin voimakkaasti tuomittiin kaikin tavoin syylliseks. Se oli minun
syytä ja koko ympäristö, lähiympäristö piti minua syyllisenä ja toimi koko ajan
niinku minä oisin syyllinen, niin mitäs väliä sillä on, oonko mie syyllinen vai syytön?” (Haastattelu, nainen, synt. v. 1942)
Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden arkipäiväistyminen sekä lisääntynyt yleinen tietoisuus insestistä on ulottunut uskonnollisen moraalinkin alueelle ja lieventänyt suoraa,
yhteisön taholta tulevaa uhrin syyllistämistä. Tästä huolimatta ihmisen kokemuksissa suoralla syyllistämisellä, hädän ohittamisella tai pienten hyvitysten tuella yksin selviytymään jättämisellä ei useinkaan ole eroa. Ne kaikki mitätöivät koetun kärsimyksen ja ihmisen oikeudet. Näin uhri vastuullistuu yksin hyväksikäytöstä.

Poika insestin uhrina
Miehet muodostavat kuvaa miehisyydestään omaksumalla miehuuteen kohdistuvia kulttuurisia odotuksia ja vertaamalla itseään toisiin miehiin. Heitä ajaa yhteistoimintaan
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yhtäältä homososiaalinen halu ja toisaalta tarve kilpailla keskenään ja siten koetella omaa
miehisyyttään. Kilpailussa kehittyy hierarkia, jossa toiset ovat maskuliinisempia kuin toiset ja lisäksi ”oikeammalla” tavalla miehisiä. (Herkman ym. 1995, 16, Jokinen 2000,
209–212, 222–223.) Ystävyyssuhteita koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että naisten
vaaliessa luottamuksellisia keskinäissuhteita miehet näyttäytyvät useammin ryhmissä
kuin pareina. Näin he tarjoavat vahvistuksen toinen toisensa maskuliinisuudelle. (Badinter 1993, 169.) Miesten kohdalla tämä vaikeuttaa henkilökohtaisista asioista puhumista.
Haastattelemieni miesten tarinoista paljastuvat poikaporukat, joiden seurassa aikaa vietetään. Ne eivät ole kuitenkaan foorumeita, joissa insestikokemuksen voisi tuoda julki,
vaan paikkoja, joissa omaa mieheyttä todistetaan ja ansaitaan. Haavoittuvuuden ja uhriutumisen julkituominen olisi kirjoittamattomien sosiaalisten sääntöjen vastaista ja tuhoaisi
kertojan miehisyyden sekä hänen itsensä että muiden silmissä. Seurauksena olisi marginaalinen asema maskuliinisuuksien hierarkiassa. (Vrt. Jokinen 2000, 211.)
”Se on aika kovaa.. en tiiä mistä ne tulee sellaset tavallaan kirjottamattomat lait,
että tota… vaikka kaikki ihmisethän me ollaan erilaisii, mut niinku ne määrätyt
asiat niin ne on. Ei sais olla akkamainen, eikä sais olla määrätynlainen, niin sit se
leimataan hintiks ja ja tota, kuinka ne rajat aina katotaan. Minkä takia miehen sit
tarvii olla sellanen se on se ydinkysymys… jokuhan siinä ne vaatimukset asettaa.
On kaikki armeijat ja miehen pitää vastata…” (Mies, haastattelu, synt. v. 1970)
Maskuliinisuutta määrittävät myyttisiin käsityksiin pohjautuvat normit (ks. esim.
Badinter 1993, 185–188, Huttunen 1994, 52). Miehen tulee olla hallitseva, suoriutuva,
itseään ja muita kontrolloiva sekä tarvittaessa jopa aggressiivinen. Miehen niin kuin
pojankin pehmeät, feminiiniset piirteet nähdään epänormaaleina. Tämä näkyy muun
muassa tunteiden ilmaisemisen säännöstelynä. Sallitut tunneilmaisut liittyvät vihaan ja
voimakkuuteen (esim. Skeggs 1993, 21), mikä näkyy myös kerrottaessa lapsuuden insestikokemuksesta:
”Se oli semmosta urheiluhenkistä se, että kuinka itkemättä, ku jotkut oikein kehu,
että kuinka ne itkemättä otti selkäänsä ja sillä tavalla, että aika paljolti just sillä
tavalla suhtauduttiin niihin ja ja – Minäkin.” (Mies, haastattelu, synt. v. 1936)
Myöhemmällä haastattelukerralla sama asia toistuu, mutta asiaan tulee myös toinen
puoli:
”Täytyhän sitä miehen näyttää, että en perskele itke! (…) Mmm No kyllähän mää
rupesin parkumaan sillon, jos siis lujemmin sai – Hmm sitten seksuaalisaunoissa
selkäsaunoissa, ku sattu tommonen koivu koivun vitsa niin niin sattu tohon ...
(huokaus) Välillä sitte, vaikkei lujaakaan lyö, nii saattaa tuntua semmonen yksittäinen lyönti hyvinki kipeältä, nii kyllähän siinä parahtaa ainaki ...”
Mies kertoo hyväksikäytöstään monin kohdin suorituksesta selviytymisenä, tunteitaan
peitellen ja vähätellen. Yllä oleva sitaatti on niitä harvoja, joissa hän tuo itsensä esiin tuntevana ja kokevana. Muuten kerrontaa leimaa koetun hyväksikäytön vähättely. Kerrontatapa voidaan liittää myös käsityksiin, joiden mukaan miehen tulee olla muita ylempi ja
parempi. Mieheyttä mitataan menestyksellä, asemalla, vallalla ja näihin kohdistuvalla
ihailulla. Keskeisiä ovat vahva itsenäisyys ja itseluottamus. Nämä kulttuurimme myytit
ohjaavat miesten käsityksiä itsestään ja toisistaan siitä huolimatta, että ne ovat vailla
todellisuuspohjaa ja siten saavuttamattomissa. (Badinter 1993, 185–188.) Nuorempien
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haastattelemieni miesten kertomuksista myyttien valta ei tule esiin yhtä hallitsevana. He
myös puhuvat kokemuksistaan seksuaalisena hyväksikäyttönä ja myöntävät joutuneensa
sen uhreiksi. He eivät pyri kerronnallaan mitätöimään tai laimentamaan kokemaansa
pahaa. Nuorempien miesten tarinat heijastavat mieheyteen liittyvien asenteiden pehmenemistä, mikä on tapahtunut seksuaalikulttuurin muutoksen seurauksena.
Heteroseksuaalisuus on yksi mieheyden tärkeimmistä tunnusmerkeistä. Sen toinen
ulottuvuus on homofobia. Homouden kieltäminen, pelko ja torjunta ovat maskuliinisuuden kulmakiviä. Miehet voivat pelätä, että heissä itsessään on jotain ei-miehistä, naisellista, jolloin he saisivat homon leiman otsaansa. (Badinter 1993, 140–141, Ronkainen ym.
1994, 133–135, Herkman ym. 1995, 17.) Homoksi leimautumiseen riittää se, että poika
on toisen miehen halun kohde (Jokinen 2000, 227). Miehen hyväksikäyttämäksi joutuminen altistaa ajatukselle omasta homoudesta ja feminiinisyydestä.
”Ja tota kai niihin sisältyy sit aina jotain pelkookin aina taustalla, että. Homofobiakin on eräänlainen pelko, että… kuka niit sit on ittessään tutkiskellu oikein juurta
jaksain.” (Mies, haastattelu, synt. v. 1970)
”Aiemmin oli ollut semmosia transvestiittisia piirteitä, maalannut huulia ja pukeutunut naisten vaatteisiin. Ja hän niinku pelkäs hirveesti, että jos hän niinku lopettaa
suhteen minun kanssa, niin hän alkaakin etsiä mieskaverin.” (Insestin uhrin vaimo,
haastattelu, mies synt. v. 1972)
Maskuliinisuuden normit heijastuvat myyttisiin käsityksiin miesuhreista. Niiden näkökulmasta katsottuna on määritelmällisesti lähes mahdotonta, että poika voisi olla insestin
tai muun seksuaalisen hyväksikäytön uhri. Maskuliinisuuden normit edellyttävät miehiltä
fyysisen ja emotionaalisen haavoittuvuuden salaamista. Insestin uhriksi joutumisen
myöntäminen, julkituominen ja siitä syystä avun hakeminen on lähes mahdotonta.
”En oo koskaan kuullu, et ois kukaan kertonu tai en oo kuullu, että kukaan olis
puhunu, että joku olis kertonu. Maailmas on niin valtavasti viel näitä tabuja, mist
ei puhuta. Tää miesten maailma on vielä niin alkukantantasta… yleensä ei puhuta
aroista asioista. (Mies, haastattelu, synt. v. 1970)
”Et sillon yhes vaiheessa [julkituominen M. L] nää ihmiset sitten, niin nehän luuli,
että mää oon sekoamassa, kun mää tällaisia puhun.” (Mies, haastattelu, synt. v.
1970)
Vaikka insesti tulisi julki, pojan on vaikea asettua seksuaalisen hyväksikäytön uhrin
asemaan. Uhriksi joutuminen uhkaa pojan käsitystä omasta maskuliinisuudesta ja seuraa
usein mukana aikuisen miehen elämään. Se merkitsee tuntemusta siitä, ettei ole mies,
koska ei ole kyennyt suojelemaan itseään: on ollut avuton ja passiivinen. Äärimmillään
ihminen joutuu kamppailemaan koko elämänsä sen sekä autonomisen seksuaalisuuden ja
oman heteroseksuaalisuuden todistamisen kanssa.
”Miesuhrien asema on aika heikko, et jos ei käy hyvä säkä, että löytää hyvän terapeutin. Et sitä voi vuosikausia kärsiä kaikenmaailman asioista. Ja ei saa apua mistään… se dynamiikka on kuitenkin jonkun verran erilainen miehillä ku naisilla.”
(Mies, haastattelu, synt. v. 1968)
Myyttiset käsitykset uusintavat uhriutta. Miestäkin voidaan tarkastella maskuliinisten
arvojen ja normien uhrina. Haastattelemani miehet tuovat esiin myös sen, kuinka totaalista tällainen kaksinkertainen uhrius voi olla. (Vrt. Falk 1985, 24.)
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Merkityksiä seksuaalisuudelle
Seksuaalisuuteen liitettävät käsitykset, arvot ja normit heijastuvat insestin uhrien kokemukseen omasta seksuaalisuudestaan ja sen toteuttamisesta. Tutkimuksissa on havaittu,
että insestin uhreilla on aikuisuudessa moni-ilmeisiä seksuaalisia vaikeuksia (esim. Martens 1989, 112). Seksuaalisen koskemattomuuden loukkaaminen voi näkyä myöhemmin
elämässä inhona ja pelkona seksuaalisuutta kohtaan tai korostuneena seksuaalisena käyttäytymisenä (Glaser & Frosh 1993, 23–23). Tyypillistä insestin uhrien kertomuksille
omassa aineistossani on, että seksuaalisuus ja sen yhteydessä oma naiseus tai mieheys
näyttäytyvät jollain tavoin epätodellisina tai kadoksissa olevina.
Lapsuuden tapahtumissa seksuaalisuus on kytkeytynyt monitahoisesti sukupuoleen,
valtaan ja väkivaltaan. Tämä on muovannut lapsen ja nuoren kokemusta omasta itsestään
seksuaalisena olentona, naisena tai miehenä. Näiden ihmisten koskemattomuus ja minuus
on rikottu pahimmalla mahdollisella tavalla, ja jollain tavalla myös lopullisesti: tapahtunutta ei saa tekemättömäksi. Lapsuuden kokemukset näkyvät ihmisten kertomuksissa erilaisina aikuisuudessa koettuina seksuaalisina vaikeuksina: kieltämisenä, uhriutumisena ja
riippuvuuksien kautta rakentuvana korostuneena seksuaalisuutena.
Useat haastattelemani ihmiset kuvaavat itsensä sukupuolettomina neutreina. Heillä ei
ole kokemusta itsestään seksuaalisina olentoina, naisina tai miehinä. He torjuvat sen ja
äärimmillään haluavat tukahduttaa siihen liittyvät ulkoiset tunnusmerkitkin. Heille seksuaalinen kanssakäyminen on vaikeaa, jopa mahdotonta. Salaisuuden, häpeän ja syyllisyyden tahmea seitti on liannut seksuaalisuuden, kehon ja sen koskemattomuuden. Seksi ja
seksuaalisuus kiinnittyvät näiden ihmisten mielikuvissa kipuun, pelkoon, avuttomuuteen,
voimattomuuteen ja vihaan. Selviytymisensä edellytykseksi he kokevat seksuaalisuuden
poissulkemisen, torjunnan.
”Halusin pukeutua semmosiin verkkareihin ja lenkkareihin, että oon minä ollu
tosiaan poikamainen, että minä oon vain aina kulukenu verkkarit ja lenkkarit
jalassa. Pyrkiny niinku peittämään sen naiseutensa ja naisena olemisensa, ettei sitä
muuten seleviä.” (Nainen, haastattelu, synt. v. 1963)
”Miten sää muuten näet itseäsi niinkö naisena?
No en minä täällä hetkellä hirveästi näe, että niinkö nainen, naiseus, naisellisuus:
mitä ne on? Että kyllä ne minulle niin hepreata vieläkin että, kukaan ei saa koskettaa minua, koska minun keho on niin saastainen, että siihen ei tarvitse koskea. (…)
Sittenkö mulle oli se sterilointi tehty se seksuaalisuuden pelko pikkasen hälveni.
Jos mie ajattelen omaa seksuaalisuuttani, niin tuota mie kiellän sen totaalisesti, että
en halua olla seksuaalinen enkä näyttää seksuaaliselle.” (Nainen, haastattelu, synt.
v. 1965)
”Kun murrosikäisenä ja myöhemmin elämässäni jouduin intiimiin tilanteeseen naisen kanssa (seksuaalinen kuritus annettiin aina äidin makuuhuoneessa), niin tämä
sekoitti asiat. Sitten, kun pitäisi päästä ”asiaan” , ei siitä ole tullut yhtään mitään.
Tilanteessa nousevat kuritustilanteet mielen.” (Mies, kirje, synt. v. 1936)
Osa kertojista on joutunut jatkamaan lapsena oppimaansa hyväksikäytön mallia myöhemmissä ihmissuhteissaan. Lapsuudessa elämän perustoiminnot ovat liittyneet monin
osin seksiin ja seksuaalisuuteen. Kaikki tuo on ohjautunut muiden tarpeista. Lapsen
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hyvinvoinnilla tai tarpeilla ei ole ollut merkitystä. Tutuksi tullut uhriutumisen kehä jatkuu näillä ihmisillä usein aikuisuudessa. He ovat muiden alistettavissa vallan, väkivallan
ja sukupuolen keinoin.
”Just tässä seksuaalisuudessa, että vaikka mie en olisi aina halunnukkaan, mie vain
luulin, että miehille pitää antaa ja että niitä pitää miellyttää, että ne ei tee mitään
pahaa. Miehet on aina saaneet minua vääntää nyt melkein mihin solmuun vaan.
Niillä on ollut yliote niiden lapsuuden tapahtumien jälkeen. Ne on saaneet pyöritellä minua. Ja että niille mie en ole voinut sanoa ei. Alkoholi tuli hirveän nuorena
sinne kuvioihin: 13–14-vuotiana – ja lääkkeet. Se siis antoi luvan olla poikien
kanssa.” (Nainen, haastattelu, synt. v. 1945)
Vaikeuksien pohjalla oleva traumaattinen seksualisaatio syntyy seksuaalisuuden yhdistyessä kielteisiin tunteisiin ja muistoihin. Insestikokemus muovaa ja muodostaa käsityksiä
seksuaalisuudesta ja sukupuolimoraalista. Oman seksuaalisuuden kieltämisen lisäksi
sukupuolisuuden yletön korostaminenkin on tavallista. (Rovan ym. 1994, 51–61.) Useissa
kertomuksissa toistuu kierteenomaisena kehänä alkoholi, lääkkeet tai huumeet ja seksi.
Riippuvuuksien kautta rakentuvalle seksuaalisuudelle on ominaista korostuneisuus. Seksuaalisuuden kautta voidaan hakea lämpöä, läheisyyttä, rakkautta ja turvaa. Toisaalta oma
seksuaalisuus voi olla kontrollin väline tai keino kostaa ja purkaa vihaa vastakkaiseen
sukupuoleen (lapsuuden hyväksikäyttäjään). Näin vallan, väkivallan ja sukupuolen kytkös
uusintaa itseään. Sukupuolisuus mahdollistaa ja takaa vallan, joka kanavoidaan väkivaltaisesti muiden tarpeita riistämällä seksuaalisuuden kautta. Muun muassa tällä on selitetty insestin ylisukupolvista esiintymistä, jolloin uhrit alkavat toistaa lapsuudessaan
kokemaansa lohdutonta vanhemmuuden mallia.
”Mulla on semmonen seksiriippuvuuskin. Se on tullut näiden seksipuhelin… Sekin
maksaa omaisuuden…” (Nainen, haastattelu, synt. v. 1945)
”Seksistä sai tilapäistä hyvää oloa. Mulla oli irrallisii suhteita ja sit mää olin avoliitossa, mutta jatkuvasti pettämässä. Sitä jatku suunnilleen 15 ikävuodesta tonne
24:ään.” (Mies, haastattelu, synt. v. 1968)
”Siirtyessäni yläasteelle tiesin voivani pompotella miehiä miten tahdoin, ja olin
alkanut jo hyvää vauhtia alkoholisoitua. Opin nopeasti yöelämän säännöt ja nautin
niistä täysin siemauksin. Vihani miehiä kohtaan ilmeni siten, että viihdyin varakkaiden, hyvin pukeutuneiden miesten seurassa nauttien koko illan ilmaisia juomia
ja hyvää ruokaa. Menimme ravintolasta toiseen, usein koko viikonlopun ajan.
Maanantaiaamun hämärissä sitten katosin. Tunsin kostavani heille riistämällä
heiltä rahaa ja kaikenlaisia mukavuuksia. Kaiken kaikkiaan tunsin vihaavani miehiä yhä enemmän, mutta sain suurta tyydytystä siitä vallan tunteesta, jolla sain heidät alistettua vain siksi, että olin nuori nainen. Viisitoista vuotta täytettyäni aloin
käyttää aseenani seksiä. Tunsin sen olevan avain kaikkialle. Olin julma ja häikäilemätön, ja vähät välitin muista ihmisistä. Omat mielihaluni ja vallankaipuuni olivat
tärkeimmät. Välillä tapasin näillä retkilläni myös miehiä, jotka olivat niin sanottuja
”tavallisia” kavereita, jotka etsivät lämpöä ja hellyyttä. Niitä minulla ei ollut antaa,
joten olin heille tavallistakin julmempi. Kaikkein eniten vihasin elämää ja kohtaloa, joka minut oli tällaiseen tilanteeseen heittänyt. Toisaalta vihasin ja syyllistin
itseäni. Siksi join runsaasti alkoholia ja etsin rauhaa lääkkeistä ja marihuanasta.
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Tappelin, räyhäsin, nain ja join. Siinä oli silloinen elämäni resepti.” (Nainen, kirje,
synt. v. 1976)
Seksuaalisuuteen liittyvien monitahoisten vaikeuksien työstäminen on pitkä prosessi.
Oman luontevan paikan löytäminen sukupuolijärjestelmässä ja tasapainoisen suhteen luominen omaan seksuaalisuuteen ja seksiin edellyttää vaikeiden lapsuudenkokemuksien
läpikäymistä. Se merkitsee seksuaalisuuteen, omaan ruumiiseen ja itseen sukupuolisena
olentona liittyvien käsitysten, muistojen ja ajatusten purkamista ja niiden uudelleenkokoamista.
”Minä olen ensimmäistä kertaa eläissäni nainen. Eli aikasemmin mä olen ollut
joku. Minua on saanut käyttää tavallaan hyväkseen ja enkä mä olen ymmärtänyt
niinkö oikein omaa sukupuoltani ollenkaan ja naiseuttani.” (Nainen, haastattelu,
synt. v. 1951)

Lopuksi – Insestin uhrien kokemuksien myyttinen todellisuus
Haastattelemieni ihmisten elämästä kuvastuvat suomalaista yhteiskuntaa sotien jälkeen
kohdanneet suuret rakenteelliset muutokset. Perinteisistä elämäntavoista on luovuttu ja
uusia on omaksuttu –myös seksuaalisuuteen ja siihen suhtautumiseen liittyviä. Muutokset ja niiden merkitykset tulevat esiin eri vuosikymmeninä syntyneiden insestin uhrien
kertomuksissa. Monista asioista, joista ennen vaiettiin, on nyt lupa puhua. Suhtautuminen seksuaalisuuteen, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja insestiin on muuttunut.
Samanaikaisesti puuttumisen ja kontrollin välineet ja paikat ovat muuttaneet muotoaan.
Julkinen on tullut heikompiosaisten tueksi palvelujen laajentuessa ja monimuotoistuessa.
Muutos on merkittävä näiden vakavasti kaltoinkohdeltujen ihmisten kannalta. Nykyään
erilaiset lapsuuden instituutiot (neuvola, päiväkoti, koulu) toimivat parhaimmillaan keskeisinä insestitilannetta kontrolloivina tekijöinä.
Muutos ei kuitenkaan takaa automaattisesti insestin ja sen uhrien tunnistamista ja tunnustamista sen enempää palvelujärjestelmässä kuin laajemmin yhteiskunnassakaan. Huolimatta seksuaalikulttuurin vapautumisesta, palvelujärjestelmän kehittymisestä ja seksuaalisuuden yleisestä arkipäiväistymisestä insesti on yhä osittain tabu. Myös naiseuteen,
mieheyteen ja seksuaalisuuteen liittyvät kulttuuriset myytit elävät osin edelleen piiloisina
ja vaikuttavat insestin uhreihin suhtautumiseen.
Eri sukupuoliin suunnataan erilaisia odotuksia ja käsityksiä, jotka todellistuvat eri
tavoin insestikokemuksissa. Naisten kokemuksille on tyypillistä syyllistävä tunnistaminen, kun taas miehet ovat jääneet pääosin tunnistamatta. Tutkimukset (esim. Kauppinen et
al. 2000) ovat osoittaneet, että pojan joutuminen insestin tai muun seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi on harvinaista. Haastattelemani miehet ovat kuitenkin muistutus siitä, että
se on mahdollista. Yhteistä molempien sukupuolten kokemuksille on ollut se, että heidän
on ollut lähes mahdotonta rikkoa heihin suunnattuja myyttisiä käsityksiä. Heidän on myös
ollut vaikea vastata omaan sukupuoleensa kohdistuviin kulttuurisiin odotuksiin, mikä heijastuu kokemuksiin sukupuolisuudesta ja seksuaalisuudesta. He eivät kykene löytämään
luontevasti omaa paikkaansa sukupuolijärjestelmässä ja suhdettaan seksuaalisuuteen,
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vaan se edellyttää jopa vuosikymmeniä kestävää kokemusten läpikäymistä ja oman itsen
uudelleenrakentamista.
Myyttiset käsitykset ovat vaikeuttaneet merkittävästi lapsuudessaan insestin uhreiksi
joutuneiden – nyt jo aikuisten ihmisten – elämää ja heidän selviytymistään traumaattisista kokemuksista. Ne ovat vahvistaneet ihmisen kokemusta omasta vastuullisuudestaan
ja syyllisyydestään lapsuuden tapahtumista. Ne ovat myös ylläpitäneet kokemukseen kytkeytyviä häpeän ja likaisuuden tunteita. Vaikka haastattelemieni naisten ja miesten insestikokemus ja he itse uhreina ovat määrittyneet kulttuuristen odotusten ja myyttisten käsitysten kautta eri tavoin, heidän kokemuksilleen on yhteistä yksin jääminen. Se kuvastuu
erään naisen tarinasta:
”Minä oon jotenki katkera sille elämälle ja yhteiskunnalle siitä, että minä oon tämmönen prototyyppi. Että oon selvinny elävänä tässä yhteiskunnan pyörityksessä ja
tämmösten tabujen ja kieltojen ja salailujen yhteiskunnassa. Ja kuitenkin niinkun
hyvin, hyvin pahasti invalidisoituneena ja vammautuneena. Sitten joku HIV tai
syöpä tai reuma tai joku Parkinsonin tauti niin ne on kyllä huomioitu ja niitten
etuja pietty, mutta kuka ajjaa semmosta etua tai semmosen ihmisen etua, jonka
niinku sitä tautia tai sairautta ei ees myönnetä olevan?” (Nainen, haastattelu, synt.
v. 1954)
Äärimmillään myyttien kautta rakentuva todellisuus on insestin uhrien yhteiskunnallista mitätöintiä, joka merkitsee heidän kokemuksissaan uutta riistoa jo tapahtuneen
ohella. He eivät saa oikeutusta sen enempää itselleen kuin kokemuksilleenkaan. Ilmiön
moninaisuuden olemassaolon tunnustaminen on ensisijaista, jotta insestin uhreja voitaisiin tukea eheytymisprosessissa. Jokaisen tapauksen takana on aina ainutlaatuinen, tunteva ja kokeva nainen tai mies.
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