
Opettajien ohjeet Sara ja Kalle -harjoitukseen 

Sara ja Kalle, seitsemän vuotta

A)Kertomuksessa on useita ongelmia. Ensimmäinen ongelma on, että väli-

tuntivalvoja hyväksyy Kallen tökerön käytöksen ja puolustelee sitä sillä, 

että Kalle on rakastunut Saraan. Valvojan pitäisi tietenkin osoittaa Kal-

lelle,  että  hänen  käytöksensä  ei  ole  hyväksyttävää.  Ongelmallista  on 

myös, että ilkeä käytös on hyväksyttävä tapa osoittaa, että pitää toisesta; 

tämä asettaa kummalliset rajat rakkauden ilmaisemiselle sekä Kallelle 

että  Saralle.  Sanomalla,  että  Kalle  käyttäytyy  huonosti,  koska  on  ra-

kastunut Saraan, hänelle määritellään tietty seksuaalinen suuntautumi-

nen, jonka paikkansapitävyydestä emme voi tietää. Ei ole sopivaa edel-

lyttää ja odottaa, että Kalle olisi heteroseksuaali. Ongelmallista on myös, 

että aikuinen ei kunnioita tilanteen Saralle aiheuttamia tunteita. 

B) Jotkut ihmiset kuvittelevat, että tytöt ovat (luonnostaan) rauhallisempia 

ja huolehtivaisempia kuin pojat.  Sijoittamalla tytöt hankalien poikien 

väliin, opettaja vahvistaa tätä kuvitelmaa.  Tämä voi myös antaa lapsille 

käsityksen, että asia on niin.   Tytöt pakotetaan tässä ottamaan vastuu 

poikien käytöksestä sekä ottamaan järjestyksenvalvojan rooli. Tilanteen 

tekee  hankalaksi  se,  että  poikien  ei  odoteta  voivan  ottaa   vastuuta 

käytöksestään tai  sen seurauksista,  että  he  häiritsevät  muuta  luokkaa. 

Tyttöjen käyttämisestä esteenä poikien välillä voi seurata, että tytöt itse 

häiriintyvät.  Toisaalta  opettaja  edellyttää  tässä  tapauksessa,  että  tytöt 

eivät ala häiriköimään, kun heidät sijoitetaan jonkun huonosti käyttäyty-

vän viereen.   

 



Molemmissa kertomuksissa esitetään tilanne, jossa tytöille annetaan roo-

lit, joissa heidän on otettava vastuu rettelöinnistä ja huonosta käytökse-

stä. Tämä on ongelmallista sekä itse konkreettisessa tilanteessa että pi-

demmällä aikavälillä. Kuitenkin yhtä ongelmallista on, että pojat eivät 

saa kantaa vastuuta ja seurauksia huonosta käytöksestä. Aikuisten ei ko-

skaan pidä kehottaa lapsia ottamaan vastuuta toisten huonosta käytökse-

stä. Tämän tyyppisten odotusten kautta lasten väliset erot vahvistuvat ja 

jossain määrin ne myös luovat niitä.
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Tämän ikäisenä monet alkavat rakastua toisiin ihmisiin ja toisaalta tutkia 

sukupuolta ja seksuaalisuutta uudella tavalla. Samalla he tutkivat yhä rajo-

ja ja sitä, miten toisia kohtaan on hyväksyttävää käyttäytyä. 

A)Rebeccan tapauksessa kyseessä voisi olla seksuaalinen häirintä, riippu-

en siitä, ovatko kommentit hänen mielestään loukkaavia vai ei. Huoli-

matta  Rebeccan  mielipiteestä,  aikuisen  pitää  selittää,  että  ei  ole  hy-

väksyttävää kommentoida toisen vartaloa kuten pojat kommentoivat. Jos 

monet kommentoivat jotakuta kuten luokan pojat Rebeccaa, voi kysees-

sä olla seksuaalinen häirintä, josta voi olla vaikea itse sanoa mielipiteen-

sä.  Tällaisessa tilanteessa on oltava aikuisia, jotka kuulevat tapahtumat 

eivätkä puolustele poikien kommentteja sillä, että he ovat rakastuneita 

Rebeccaan. Jos puheet eivät lopu, koulun on otettava yhteyttä Rebeccan 

vartaloa kommentoivien lasten vanhempiin. Lue lisää seksuaalisesta häi-

rinnästä tältä sivustolta. Vartalon kehitys voi tässä iässä olla statukseno-

soitin joillekin. Toisaalta niistä jotka, kehittyvät aikaisin, voi olla ongel-



mallista  tulla  seksualisoiduksi  ja  niistä,  jotka  kehittyvät  myöhemmin, 

voi tuntua vaikealta, että he eivät saa huomiota muiden tapaan.  Tämä 

voi selittää Saran tunteita Rebeccaa kohtaan; asia tosin on moniulottei-

nen. 

B)Zeinabin tapauksessa kyseessä on vielä selkeämmin seksuaalinen häirin-

tä, sillä teko loukkaa häntä fyysisesti. Nilsin kiinnipitäminen Zeinabista 

on sekä vallankäyttöä että väkivaltaa. Tapahtuma voi epämiellyttävyy-

destään huolimatta osittain tuntua jännittävältä; kyseessä voi olla rajojen 

tutkiminen, mikä voi käydä ilmi Zeinabin naurusta. On myös mahdollis-

ta, että Zeinab itse on epävarma, missä raja kulkee, eritoten koska teksti-

stä käy ilmi, että hän pitää Kallesta. Kalle selvästi ylittää rajan, mutta 

samaan aikaan häntä itseään kiusataan ”pakottamalla” loukkaamaan Ze-

inabia. Loukkausta vieläpä vahvistaa se, että tekijän ja uhrin välillä on 

tunteita. Nils asettaa Kallen tilanteeseen, jossa hänet pakotetaan valitse-

maan joko huono käytös tykkäämäänsä ihmistä kohtaan tai  miltä hän 

kavereiden silmissä näyttää. Zeinabin loukkaamisessa voi mahdollisesti 

olla kyse tyypillisen machomiesroolin vahvistamisesta. Lukijan kannalta 

tilanne mutkistuu entisestään,  kun Zeinab ja Kalle alkavat  seurustella 

myöhemmin samana iltana.  

Jos lähistöllä on aikuisia,  heidän on tietysti  puututtava tilanteeseen ja 

osoitettava, että toisen kiinnipitäminen tai koskettelu ilman lupaa ei ole 

hyväksyttävää. Tasa-arvon puolesta työskentely ja  seksuaalisen häirin-

nän  ehkäisytyö  sellaiselta  arvopohjalta,  joka  ei  hyväksy  loukkauksia, 

ovat toimia, joiden avulla voidaan vähentää tällaista väkivaltaa. Tulosten 

aikaansaaminen vaatii pitkäjänteistä ja järjestelmällistä työtä. 
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Saran ja Kallen sukupuoliroolien luominen jatkuu, ja heille molemmille on 

yhä tärkeämpää toimia omien rajojensa puitteissa. 

A)Kuvien  laittaminen  sosiaalisiin  medioihin  saadakseen  hyväksyntää  ja 

arvostusta  ei  ole  epätavallinen  ilmiö,  vaan  sukupuolesta  riippumatta 

useimpien  nuorten  tapa  toimia.  Kuvien  laittamiseen  internetiin  liittyy 

riskejä. Ilkeiden kommenttien saaminen ei ehkä ole riskeistä suurin vaan 

se, että on vaikea tietää, mihin kuvat loppukädessä joutuvat. On olemas-

sa monia käsityksiä siitä, millainen tyttöjen ja poikien käytös on sallittua 

ja millainen ei, usein raja on hiuksenhieno. Tyttöihin liitetty seksuaali-

suuden normi edellyttää edelleen, että tyttöjen on oltava samanaikaisesti 

pidättyväisiä ja kunnollisia sekä seksuaalisesti saatavilla.  Kertomukses-

sa jotkut Saran koulussa vaikuttavat olevan sitä mieltä, että Sara on ylit-

tänyt tämän rajan. Pahan puhuminen toisesta on sekä eräänlaista valvon-

taa että tapa rangaista sellaisia, jotka ylittävät rajan.  

On tärkeää, että aikuiset (sekä opettajat että muut aikuiset, esim. van-

hemmat) osoittavat selvästi, ettei ole hyväksyttävää sanoa tai kirjoittaa 

negatiivia kommentteja toisen seksuaalisuudesta tai sellaisista kuvista, 

joita Sara on ladannut itsestään. Sellaisen voidaan katsoa olevan seksu-

aalista  häirintää.  Netissä  pätevät  samat  lait  kuin  sen  ulkopuolella. 

Kertomuksen ongelmana on, että osalla ihmisistä on mielestään oikeus 

kommentoida Saraa ja/tai kuvaa negatiiviseen sävyyn, ei se, että Sara 

laittaa Instagramiin kuvan itsestään. On aina oma valinta,  minkälaisia 

kuvia haluaa laittaa sosiaaliseen mediaan, tämä on tärkeää tehdä selväk-



si. Perehdy seksuaaliseen häirintään, jotta sekä sinä opettajana että oppi-

laat tiedätte, mitä laissa sanotaan. 

B)Kertomuksen  ensimmäinen  ongelma  on,  että  Kalle  joutuu  väkivallan 

uhriksi. Nuorten poikien keskuudessa esiintyy tavallisesti väkivaltaa eri 

muodoissaan, ja heidän onkin jo nuorena opittava suhtautumaan siihen. 

Usein aikuiset puolustavat tietynlaista fyysistä poikien välistä väkivaltaa 

toteamalla, että ”pojat nyt ovat sellaisia”. Tavallinen sana, jolla hauku-

taan jollakin tavalla  odotetusta  maskuliinisesta  käyttäytymisestä  poik-

keavia  poikia  on ”homo”.  Usein  maskuliinisuusihanne tarkoittaa,  että 

kyseessä olevan pojan on siedettävä muiden käytöstä  ja  vain purtava 

hammasta yhteen. Tässä tapauksessa Kalle ei onnistu täyttämään muun 

ryhmän  asettamia  kovuus-  ja  kestävyysvaatimuksia  välttääkseen  här-

näämisen ja  haukkumisen.  On erittäin  tärkeää,  että  aikuiset  puuttuvat 

tämäntyyppisiin  valtaleikkeihin,  sillä  aikuiselle  kertominen voi  tuntua 

pahemmalta  kuin itse  väkivalta.  Juuri  homo-sanan käyttäminen hauk-

kumasanana ilmaisee homofobiaa ja heteronormatiivisuuden ylläpitämi-

stä.  

Seksuaalisen häirinnän ehkäisytyö ja työskentely sellaiselta arvopohjal-

ta, joka ei hyväksy homofobiaa ja loukkauksia, ovat toimia, joiden avul-

la voidaan vähentää tällaista väkivaltaa.  Tulosten saaminen vaatii  pit-

käjänteistä työtä; jos haluat tehdä työtä tämäntyyppisen väkivallan ehkä-

isemiseksi, suosittelemme perehtymään heteronormatiivisuuteen. 
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Monella nuorella, joiden kanssa olemme keskustelleet Reilu seksi –työpa-

jojen yhteydessä, on raiskauksesta faktaan ja tilastoihin perustumaton ku-

vitelma. Olemme muun muassa törmänneet kuvitelmaan, että ”oikea” ra-

iskaus on sama kuin hyökkäysraiskaus, jossa uhri ja tekijä eivät tunne toi-

siaan, eli sellainen raiskaus, joka usein esitetään elokuvissa ja mediassa. 

Tilastot osoittavat kuitenkin, että useimmissa tapauksissa uhri ja tekijä tun-

tevat toisensa, kaikki osalliset ovat nuoria ja että raiskaus tapahtuu sisätilo-

issa. 

Raiskauksesta keskusteltaessa on erityisen tärkeää tarkkailla, mitä ryhmäs-

sä tapahtuu. Tiedosta, että useimmissa luokissa on joku, joka on joutunut 

jonkinlaisen seksuaalisen väkivallan uhriksi ja että on tärkeää, että keskus-

telunvetäjä tietää, mitä laissa sanotaan. Käykää mielellään ryhmän kanssa 

läpi, mitä laissa sanotaan raiskauksesta, linkin lakiin löydät sivustolta. 

A ja B) Moni asia on voinut johtaa syntyneeseen tilanteeseen.  Toisaalta 

Kallen voi olla vaikea arvioida tilannetta alkoholin takia, toisaalta lukijalle 

käy selväksi, että hän kuvittelee, että epäselvästi sanottu ”ei” on osa peliä, 

jota tytöt pelaavat, jotta eivät vaikuttaisi ”liian kiinnostuneilta”. Suuri ong-

elma on, että Kalle keskittyy siihen, mitä itse haluaa eikä siihen, haluavat-

ko sekä hän että Sara harrastaa seksiä juuri siinä paikassa ja sillä hetkellä. 

Tämä johtaa siihen, että Kalle ei ota Saran kieltäytymistä vakavasti. Koska 

Kalle on varautunut selkeään ja voimakkaaseen kieltäytymiseen sen sijaan, 

että keskittyisi tarkkailemaan kommunikoiko Sara jollakin tavalla suostu-

vansa seksiin, seurauksena on hyväksikäyttö. Voisi myös ajatella, että Kal-

le tuntee ystäviensä takia painetta harrastaa seksiä Saran kanssa, riippu-



matta haluaako hän itse tai Sara sitä. On tärkeää, että tämän keskustelun 

aikana mainitaan, että koskaan ei ole hyväksyttävää harrastaa seksiä sellai-

sen kanssa, joka ei elein tai sanoin ole ilmaissut suostuvansa seksiin. Jos 

on epävarma, on kysyttävä kumppanilta, onko kaikki hyvin tai pidettävä 

tauko. Harjoituksessa ”Varmista, että kumppanisi sanoo ’kyllä’” on ehdo-

tuksia, miten voi ilmaista suostumisen tai kieltäytymisen. 

Kaikki mitä Sara tekee viittaa siihen, että hän ei halua harrastaa seksiä. Sen 

lisäksi, että hän sanoo ”ei”, hän ei myöskään liiku tai ole muuten aktiivi-

nen, mikä osoittaa selkeästi, että hän ei ole tapahtumissa mukana. Hän on 

selkeästi voimakkaassa humalatilassa ja lukijalle välittyy tieto, että hän on 

joko sammunut tai sammumassa. Sekä Saralla että Kallella on luultavasti 

vääristynyt kuva raiskauksen kulusta – siihen pitää liittyä paljon väkivaltaa 

tai että sellaista ei tapahdu toisistaan pitävien ihmisten välillä. Koska Sara 

oli humalassa ja oli pussaillut Kallen kanssa sekä osoittanut pitävänsä hä-

nestä, on olemassa riski, että Sara tuntee kehottaneensa Kallea harrasta-

maan seksiä, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Voi myös olla, että Sara 

potee syyllisyydentuntoa, koska ei kieltäytynyt seksistä selvemmin. Nämä 

voivat olla syitä siihen, että Sara ei tee rikosilmoitusta. Sekä Sara että Kal-

le ymmärtävät, että jokin meni pieleen – mutta on hyvinkin mahdollista, 

että  kumpikaan  heistä  ei  ymmärrä,  että  tapahtunut  luokitellaan  ra-

iskaukseksi. 

Reilussa seksissä korostetaan molemminpuolisuutta ja seksiin suostumisen 

varmistamista kaikilta, joiden kanssa seksiä halutaan harrastaa. Sivustolla 

on luettavissa aiheesta lyhyt teksti (”varmista, että kumppanisi sanoo ’kyl-

lä’”). 



Kaikissa kertomuksissa on monta osaa, jotka osoittavat yleisiä suuntavii-

voja – poikien annetaan ylittää raja, ja he saavat olla ottamatta vastuuta 

käytöksestään.  Tällä  tavoin  poikia  kannustetaan,  vaikkakin  epäsuorasti, 

olemaan kuuntelematta ja huomioimatta muita. Pojat oppivat, että tietyn-

lainen käytös, jota ei pidetä tarpeeksi ”miehekkäänä” on kiellettyä, ja tästä 

”rangaistaan” haukkumalla  ”homoksi”.  Tytöt  saavat  monessa  tilanteessa 

ottaa vastuun poikien käytöksestä ja kestää huonoa käytöstä. Tyttöjen ja 

poikien erilaiset säännöt luovat epätasaisen dynamiikan, jossa he saavat 

oppia  ”täydentämään” toisiaan.  Tämä on toki  yleistystä,  ja  monet  eivät 

tunnista  itseään tästä  kuvauksesta.  Onkin täysin  luonnollista,  että  yleis-

kuvauksesta ei  tunnista itseään.  Tämä selventää entisestään sitä,  että ne 

yleiset kuvitelmat, joita meillä usein on ihmisistä, tässä tapauksessa tytöi-

stä ja pojista, eivät todellisuudessa pidä paikkaansa. 
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