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15.15. – 15.50 Sanna Väyrynen ja Elina Virokannas: Varjoja naiseudessa
15.45 – 16.05 Rosi Enroos: Oikeuksia ja velvollisuuksia vankilan perheosastolla
16.05 – 16.25 Satu Koho: Aivan liian liki
16.25 – 16.45 Johanna Hurtig: Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja uskonnollinen yhteisöllisyys

Sanna Väyrynen & Elina Virokannas: Varjoja naiseudessa
Kuinka prostituoitu tai amfetamiiniriippuvainen mieltää itsensä äitinä ja naisena? Onko naisen
pahoinpitely parisuhteessa perheen sisäinen asia? Pitääkö naisen vaieta seurakunnassa? Voiko
vankilasta vapautunut nainen saada palkkatöitä? Kuinka naiset selviävät – vai selviävätkö he?

Varjoja naiseudessa -kirja käsittelee empiirisen tutkimuksen kautta ilmiöitä, jotka ovat
valtaväestölle tuttuja lähinnä vahvasti latautuneiden stereotypioiden kautta. Kirjan
tarkoituksena on tehdä näkyväksi naisen elämään liittyviä riskejä ja uhkia yhteiskunnallisessa
tilanteessa, jossa naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta sekä ”norminmukaista” naiseutta
rikkovat elämänvalinnat ovat esillä medioissa ja asiantuntijakeskusteluissa. Vallitsevista aiheen
käsittelytavoista poiketen kirjan pienoistutkimuksissa keskitytään naisten omiin kokemuksiin ja
näkemyksiin ja ne sisältävät runsaasti naisten itsensä tuottamaa aineistoa.

Naiseuden varjoja, rajoittumista ja säröilyn paikkoja käsitellään useista näkökulmista. Naiset
näyttäytyvät kirjassa ”tavallisina” äiteinä, jotka huolehtivat aikuisten lastensa pärjäämisestä,

väkivaltaa läheissuhteissa kokeneina äiteinä, vankeusrangaistuksen saaneina,
päihteidenkäyttäjinä ja omasta traumaattisesta lapsuudestaan kärsivinä. Äitiys näyttäytyy kirjan
teksteissä yhtenä keskeisenä, muttei ainoana naiseuden muotona.

Kirja on monitieteinen puheenvuoro, josta hyötyvät sekä akateemiset tutkijat, opettajat ja
opiskelijat että auttamistyön ammattilaiset sosiaali- ja terveysalalla. Kirjan toimittajat ovat
toimineet pitkään yhteiskuntatieteiden opettajina ja tutkijoina Helsingin, Lapin ja Jyväskylän
yliopistoissa. Artikkelien kirjoittajat ovat meritoituneita yhteiskuntatieteilijöitä, mukana on
myös kaksi väitöskirjan tekijää.

Rosi Enroos: Oikeuksia ja velvollisuuksia vankilan perheosastolla
Esityksessäni tarkastelen oikeuksien ja velvollisuuksien kysymyksiä vankilan perheosastolla. Vankilan
perheosasto, lastensuojelulaitos vankilan sisällä, on uusi yhteiskunnallinen instituutio. Sen perustamista
perusteltiin mm. lasten oikeuksien toteutumisella. Puheenvuoro perustuu kahteen ryhmähaastatteluun:
vankilan perheosastotyöntekijöiden sekä vankilatyöntekijöiden ryhmähaastatteluun, jotka on tehty
keväällä 2011. Haastatteluissa työntekijät pohtivat uuden yhteisön työnjakoa ja periaatteita
muotoutuvissa käytännöissä. Vankilassa keskustelu oikeuksista kääntyy usein kysymykseksi vankien
velvollisuuksista tai oikeuksien rajoittamisesta. Äitien velvoittaminen lasten oikeuksien toteuttajina tuo
vankilayhteisöön elementin, joka muovaa arkisia käytäntöjä.

Satu Koho: Aivan liian liki
”Sitten suljen silmäni ja odotan kuolemaa, mutta kuolema ei tule. Ahtaasta portista tulee sisään kivikova
ukki ja halkaisee ruumiini.”
”Haluan tehdä kaiken oikein, jotta ukki voisi rakastaa minua. Ukki on ainoa toivo. Mummo ei rakasta
minua, koska teen ukin hulluksi. Äiti rakastaa viinaa enemmän kuin minua. Isä on liian väsynyt
rakastaakseen. Jeesus ei rakasta minua, koska en aina ole kiltti ukille.”

Sitaatit ovat Maria Peuran romaanista On rakkautes ääretön (2001). Minäkertoja on seitsemänvuotias
Saara, joka on viety isovanhempiensa luokse siksi ajaksi, kun hänen vanhempansa ”korjaavat kotia”.
Teos on kuvaus henkisestä ja fyysisestä vallankäytöstä, insestistä ja pedofiliasta. Tarkastelen Peuran
teosta toisen, niin ikään lapseen kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa kuvaavan teoksen valossa; luen sen
rinnalla pastori Mari Leppäsen ja sosiaalityön tutkija Johanna Hurtigin toimittamaa teosta Maijan tarina.
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö yksilön ja yhteisön traumana (2011). Toisin kuin Peuran romaani,
Maijan tarina ei ole fiktio. Kertojaääni kuuluu aikuiselle, joka palauttaa mieleensä lapsuus- ja
nuoruusaikaisia tapahtumia.
Teosten sisällöt kohtaavat. Lisäksi niitä yhdistää muun muassa se, että päähenkilöt elävät maailmassa,
joka on monessa mielessä mahdoton: mahdoton hallita, mahdoton kestää ja mahdoton eettisesti.
Molempia teoksia voidaan lukea uhriksi joutuneiden tyttöjen (sairas)kertomuksina, jotka tarkastelevat
traumatisoitumisen ja toipumisen prosessia sekä selviytymiskeinoja. ”Maija” kärsi seksuaalisesta
ahdistelusta ja väkivallasta 7−14 vuoden iässä, mutta siihen liittyvä uhriutuminen ja piina ovat jatkuneet
aikuisuuteen saakka, vaikka Maija on opetellutkin suojelemaan itseään. Peuran romaanin Saaraa
käytetään hyväksi hänen mummolassa olonsa ajan. Hänen kertomuksensa päättyy lapsuusaikaiseen
huostaanottoon ja toipumisprosessin kynnykselle.
Rajaan tarkasteluni hyväksikäytetyn lapsen paikkakokemuksiin, tunteiden tiloihin ja väkivallan
ympäristöihin. Miten uhri hallitsee ja on hallitsematta tilaa? Minne hän pakenee, ja millainen
turvapaikka on? Millaista on turvattomuus? Missä kulkevat rajat ja kuka ne määrittää?

Johanna Hurtig: Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja uskonnollinen yhteisöllisyys
Tarkastelen esityksessäni uskon ja yhteisöllisyyden tuottamaa erityisyyttä. Mitkä tekijät
vaikeuttavat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista, eli väkivallan tunnistamista ja
käsittelyä sekä uhrin tarpeiden kohtaamista?
Aineistoni koostuu 172 vanhoillislestadiolaiseen yhteisöön sijoittuvasta väkivaltatapausten
kuvauksesta. Niistä 75 on uhrin kertomusta. Kasvokkaisia haastatteluja on 19, kirjallisia
kertomuksia 20 ja puhelimessa välitettyjä kertomuksia 38. Muut saamani kuvaukset ovat

läheisten ja muiden yhteisön jäsenten kuvauksia. Kuvaukset liittyvät pääasiassa seksuaaliseen
väkivaltaan, mutta sisältävät myös rakenteellisen, fyysisen, henkisen ja hengellisen väkivallan
kuvausta. Osallistumiseni aiheen julkiseen käsittelyyn on toiminut kertomisen aktivoijana.
Kutsukirjeitä en ole lähettänyt.
Jäsennän esityksessäni yhteisöllisesti rakentunutta läheissuhteiden, seksuaalisuuden,
vallankäytön ja moraalin kulttuurista todellisuutta. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
toteutumista vaikeuttavat hengellisissä yhteisöissä opillisen muuttumattomuuden ja sosiaalisen
staattisuuden odotus. Väkivalta murtaa yhteisön sosiaalista järjestystä, jäsenten keskinäisiä
asemia sekä perheiden, sukujen ja yhteisön moraalista todellisuutta. Siksi uhrit kohtaavat usein
opetukseen ja arvoihin nähden ristiriitaisen moraalisen ja eettisen todellisuuden.

